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

Our Mission

Our Vision

เป็นแหล่งเงินทุนทางเล่อกนอกภาคสิถืาบันการเงิน (Non Bank) 
ที�สิามารถืสิร้างโอกาสิให้แก่ผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ให้สิามารถืเข้าถืึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุุรกิจ จนนำไปสิ้่การยกระดับควัามสิัมพื่ันธุ์
ระหวั่างกันในระดับค้่ค้า (True Financial Partner)

พันธกิจของเรา

วิสัยทัศนขององคกร
รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับทุกคน

ผูู้ถือหุน 
Shareholders

ลูกคา 
Customers

พนักงาน 
Employees

Our
Core 
Values

คานิยม
องคกร

รวมใจเป็นหนึ่ง

กลาที่จะเปลี่ยนแปลง

ความซื่อสัตย

เราใสใจลูกคา
และพนักงาน
เพราะคุณคือคนสำคัญ
      ของเรา

มีประสบการณ
ดำเนินธุรกิจใหบริการ
ทางการเงินเอ็ม เอ ไอ

ในตลาดหลักทรัพย
จดทะเบียน

ป

สนับสนุน

เงินทุน
ไปแลวกวา

ลานบาท

สนับสนุน

ราย

ทางการเงิน
ใหกับผูู้ประกอบการ

กวา 
SMEs

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

ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการสินเชื่อ

ดานการเติบโตอยางยั่งยืน 

ดานความนาเชื่อถือ
และภาพลักษณองคกร

ดานความพึงพอใจ
ของลูกคา 

ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการทำงาน 

ดานการสรางรายได 
เพื่อสรางความมั่งคั่ง
และมั่นคงใหแกองคกร 
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ผูู้นำในการดำเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อผูู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ซ่ึงเป็นแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน
ประเภท Non-Bank โดยมีกลุมลูกคาเป็น SMEs ที่เป็นคูคากับหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ

เป็นแหล่งเงินทุนทางเล่อกนอกภาคสิถืาบันการเงิน (Non Bank) 
ที�สิามารถืสิร้างโอกาสิให้แก่ผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ให้สิามารถืเข้าถืึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุุรกิจ จนนำไปสิ้่การยกระดับควัามสิัมพื่ันธุ์
ระหวั่างกันในระดับค้่ค้า (True Financial Partner)

พันธกิจของเรา

วิสัยทัศนขององคกร
รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับทุกคน

ผูู้ถือหุน 
Shareholders

ลูกคา 

พนักงาน 
Employees

คานิยม
องคกร

รวมใจเป็นหนึ่ง

กลาที่จะเปลี่ยนแปลง

ความซื่อสัตย

เราใสใจลูกคา
และพนักงาน
เพราะคุณคือคนสำคัญ
      ของเรา

14
มีประสบการณ
ดำเนินธุรกิจใหบริการ
ทางการเงินเอ็ม เอ ไอ

ในตลาดหลักทรัพย
จดทะเบียน

ป
50,000

สนับสนุน

เงินทุน
ไปแลวกวา

ลานบาท 2,500

สนับสนุน

ราย

ทางการเงิน
ใหกับผูู้ประกอบการ

กวา 
SMEs

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

ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการสินเชื่อ

ดานการเติบโตอยางยั่งยืน 

ดานความนาเชื่อถือ
และภาพลักษณองคกร

ดานความพึงพอใจ
ของลูกคา 

ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการทำงาน 

ดานการสรางรายได 
เพื่อสรางความมั่งคั่ง
และมั่นคงใหแกองคกร 



ประธุานกรรมการ 
กรรมการอิสิระ

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี

Board Directorsof 
คณะกรรมการ

นายสุทัศน ขันเจริญสุข
กรรมการอิสิระ

กรรมการตั้รวัจสิอบ
นายพงษศักดิ� ชิวชรัตน

กรรมการอิสิระ
ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ

นางวสรา โชติธรรมรัตน
กรรมการอิสิระ

กรรมการตั้รวัจสิอบ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการ 

กรรมการผู้้้จัดการ 

กรรมการอิสิระ 
กรรมการตั้รวัจสิอบ

นางสาวสิตาพัชร
นิโรจนธนรัฐ

กรรมการ 
ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ

นางสาวปาริฉัตร
เหลาธีระศิริวงศ

กรรมการบริหารอาวัุโสิ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย

คณะผูู้บริหาร

นางรุงนภา โอกาศ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผู้้้จัดการ และ CEO

นางสาวสิตาพัชร 
นิโรจนธนรัฐ

ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ
ฝ่่ายสินับสินุนและ

กรรมการผู้้้จัดการบริษัทย่อย

ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ
ฝ่่ายปฏิิบัตั้ิการ

ผู้้้อำนวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน
และกรรมการผู้้้จัดการบริษัทย่อย

นางชลธิชา  ศุภลักษณเมธา

เลขานุการบริษัทและ
ผู้้้จัดการทั�วัไป

ฝ่่ายพื่ัฒนาควัามยั�งย่น

นางสาวปิยนันท มงคล

ผู้้้จัดการทั�วัไป
แผู้นกบริหารจัดการทั�วัไป

นางสาวประภาพรรณ 
รักธรรม ผู้้้จัดการทั�วัไป

ฝ่่ายขายและการตั้ลาด

นายณัฏิฐวัฒน ศรีลาโพธิ�
 



ประธุานกรรมการ 
กรรมการอิสิระ

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี

of 
คณะกรรมการ

นายสุทัศน ขันเจริญสุข
กรรมการอิสิระ

กรรมการตั้รวัจสิอบ
นายพงษศักดิ� ชิวชรัตน

กรรมการอิสิระ
ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ

นางวสรา โชติธรรมรัตน
กรรมการอิสิระ

กรรมการตั้รวัจสิอบ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการ 

กรรมการผู้้้จัดการ 

กรรมการอิสิระ 
กรรมการตั้รวัจสิอบ

นางสาวสิตาพัชร
นิโรจนธนรัฐ

กรรมการ 
ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ

นางสาวปาริฉัตร
เหลาธีระศิริวงศ

กรรมการบริหารอาวัุโสิ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย

Executives
คณะผูู้บริหาร

นางรุงนภา โอกาศ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผู้้้จัดการ และ CEO

นางสาวสิตาพัชร 
นิโรจนธนรัฐ

ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ
ฝ่่ายสินับสินุนและ

กรรมการผู้้้จัดการบริษัทย่อย

ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ
ฝ่่ายปฏิิบัตั้ิการ

ผู้้้อำนวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน
และกรรมการผู้้้จัดการบริษัทย่อย

นางชลธิชา  ศุภลักษณเมธา

เลขานุการบริษัทและ
ผู้้้จัดการทั�วัไป

ฝ่่ายพื่ัฒนาควัามยั�งย่น

นางสาวปิยนันท มงคล

ผู้้้จัดการทั�วัไป
แผู้นกบริหารจัดการทั�วัไป

นางสาวประภาพรรณ 
รักธรรม ผู้้้จัดการทั�วัไป

ฝ่่ายขายและการตั้ลาด

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

ลูกหนี้การคา (Account Receivable) ของบริษัทฯ 
สามารถจำแนกประเภทได 2 ประเภท ดังนี้
1. กลุมลูกหนี้หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 (สัดสวนลูกหนี้ที่เป็นหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอยูที่ 70%)
2. กลุมลูกหนี้บริษัทเอกชนขนาดใหญ 
 (สัดสวนลูกหนี้ที่เป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญอยูท ี ่ 30%)

กลุมเปาหมายหลัก

ผูู้ประกอบการ SMEs
ที่มีลูกหนี้การคาเป็น
บริษัทเอกชนขนาดใหญ 

กลุมเปาหมายรอง

ผูู้ประกอบการ SMEs 
ที่มีลูกหนี้การคาเป็น
หนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 

Competitive Advantage

ขอไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน มีผู้ลิตภัณฑทางการเงิน

หลากหลาย ครบในที่เดียว

พิจารณาสินเชื่อ
รวดเร็ว ทันใจ

เขาใจหัวอก
คนทำธุรกิจ

กูสบายใจ นาเชื่อถือ 
และถูกกฎหมาย

ไมตองใช
หลักทรัพยค้ำประกัน

ทีมงานใหบริการ
อยางโปรงใส 
จริงใจ และมืออาชีพ

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

สินเชื่อธุรกิจ
ของลีซ อิท 

เสริมสภาพคลองเติมเงินทุนเพ่ิมความสามารถแขงขัน

สินเชื่อตนน้ำ สินเชื่อกลางน้ำ สินเชื่อปลายน้ำ

Bid Bond

Letter of Credit (L/C)

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

สินเชื่อเพื่อ
ค้ำประกันซองประมูล

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

Project Backup Financing
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุน
ให ลีซ อิท เพิ่มโอกาสทางความสำเร็จ
ใหธุรกิจของคุณ ดวยบริการจัดหาสินคา
ใหผูู้ประกอบการที่ขาดเงินทุน หรือ 
สนับสนุนเงินทุนเพื่อใชในการดำเนิน
โครงการเพื่อทำการสงมอบตอใหกับ
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนขนาดใหญ

Leasing & Hire Purchase

Factoring

Supply Chain Finance

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

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา

สินเช่ือในรูปแบบของสัญญาเชาทางการเงิน และสัญญาเชาซ้ือ 
เพื่อสนับสนุนผูู้ประกอบการที่ตองการนำสินคา เชน 
ซอฟตแวร อุปกรณไอที เครื่องใชไฟฟา อุปกรณการเรียนการสอน 
เครื่องจักร ยานพาหนะ หรือ เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ใชในธุรกิจ 
ไปใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญเชาตอ 

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

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา
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together

ลูกคาเปาหมายของลีซ อิท 
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ลูกหนี้การคา (Account Receivable) ของบริษัทฯ 
สามารถจำแนกประเภทได 2 ประเภท ดังนี้
1. กลุมลูกหนี้หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 (สัดสวนลูกหนี้ที่เป็นหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอยูที่ )
2. กลุมลูกหนี้บริษัทเอกชนขนาดใหญ 
 (สัดสวนลูกหนี้ที่เป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญอยูท ี ่ )

กลุมเปาหมายหลัก

ผูู้ประกอบการ SMEs
ที่มีลูกหนี้การคาเป็น
บริษัทเอกชนขนาดใหญ 

กลุมเปาหมายรอง

ผูู้ประกอบการ SMEs 
ที่มีลูกหนี้การคาเป็น
หนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 

Competitive Advantage

ขอไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน มีผู้ลิตภัณฑทางการเงิน

หลากหลาย ครบในที่เดียว

พิจารณาสินเชื่อ
รวดเร็ว ทันใจ

เขาใจหัวอก
คนทำธุรกิจ

กูสบายใจ นาเชื่อถือ 
และถูกกฎหมาย

ไมตองใช
หลักทรัพยค้ำประกัน

ทีมงานใหบริการ
อยางโปรงใส 
จริงใจ และมืออาชีพ

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

สินเชื่อธุรกิจ
ของลีซ อิท 

เสริมสภาพคลองเติมเงินทุนเพ่ิมความสามารถแขงขัน

สินเชื่อตนน้ำ สินเชื่อกลางน้ำ สินเชื่อปลายน้ำ

Bid Bond

Letter of Credit (L/C)

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

สินเชื่อเพื่อ
ค้ำประกันซองประมูล

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

Project Backup Financing
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุน
ให ลีซ อิท เพิ่มโอกาสทางความสำเร็จ
ใหธุรกิจของคุณ ดวยบริการจัดหาสินคา
ใหผูู้ประกอบการที่ขาดเงินทุน หรือ 
สนับสนุนเงินทุนเพื่อใชในการดำเนิน
โครงการเพื่อทำการสงมอบตอใหกับ
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนขนาดใหญ

Leasing & Hire Purchase

Factoring

Supply Chain Finance

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

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา

สินเช่ือในรูปแบบของสัญญาเชาทางการเงิน และสัญญาเชาซ้ือ 
เพื่อสนับสนุนผูู้ประกอบการที่ตองการนำสินคา เชน 
ซอฟตแวร อุปกรณไอที เครื่องใชไฟฟา อุปกรณการเรียนการสอน 
เครื่องจักร ยานพาหนะ หรือ เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ใชในธุรกิจ 
ไปใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญเชาตอ 

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

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา



 จากการที�การระบาดของไวัรัสิโคโรน่า 2019 ได้ส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อประชากรทั�วัทุกระดับและขยายวังกว้ัาง
ทั�วัโลกในป 2563 และยังไม่มีควัามมั�นใจในการจะหยุดการแพื่ร่ระบาดนี�ในอนาคตั้อันใกล้ได้หร่อไม่  อย่างแน่นอน
ทุกธุุรกิจได้รับผู้ลกระทบทั�งหมด ไม่วั่าจะเป็นธุุรกิจในประเทศหร่อตั้่างประเทศ ธุุรกิจใหญ่่หร่อธุุรกิจรายย่อย 
หร่อธุุรกิจหลักของประเทศ ได้แก่ การท่องเที�ยวั การโรงแรม ไปถึืงธุุรกิจสิายการบิน การขนส่ิงต่ั้างๆ ทั�งในประเทศ
และระหวั่างประเทศ ทำให้ร้ปแบบการใช้ชีวัิตั้ตั้้องถื้กปรับเปลี�ยนไปจากเดิม ไปจนถืึงการหาแนวัทางใหม่
ที�จะทำให้การดำรงชีวัิตั้กับสิถืานการณ์เหล่านี�เป็นปกตั้ิได้ (New Normal)
 ลีซ อิท เองก็เป็นธุุรกิจหนึ�งที� ได้รับผู้ลกระทบจากการแพื่ร่ระบาด ในช่วังเวัลาที�รัฐบาลประกาศ Lock down 
กิจกรรมต่ั้างๆ หลายอย่างต้ั้องหยุดชะงักลง ธุุรกรรมที�บริษัททำได้บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่ั้อเน่�อง เพ่ื่�อให้
เกิดผู้ลกระทบต่ั้อล้กค้าน้อยที�สุิด การออกไปหาล้กค้ารายใหม่แบบพื่บปะพ้ื่ดคุยทำได้ยากขึ�น บริษัทได้ส่ิงเสิริม
ช่องทางให้ธุุรกิจ SMEs ที�มีควัามประสิงค ์ใช้สิินเช่�อสิามารถืตั้ิดต่ั้อขอใช้บริการได้ผู่้านช่องทางออนไลน์ โดยจัด
โครงการ “อย้่บ้านก็สิมัครสิินเช่�อปลอดภัยได้ง่ายๆ ใน 3 ขั�นตั้อนแค่คลิก www.leaseit.co.th” ซึ�งได้รับผู้ล
ตั้อบรับที�ดี กิจกรรมที�เป็นการรวัมตัั้วักันถ้ืกห้ามดำเนินการจึงส่ิงผู้ลให้การประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นต้ั้องเล่�อนออกไป
จัดในเด่อนสิิงหาคม 2563 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผู้ลระหวั่างกาลเพื่่�อลดผู้ลกระทบตั้่อผู้้้ถื่อหุ้น สิำหรับ
พื่นักงานบริษัทยังสิามารถืดำเนินธุุรกิจได้ต่ั้อเน่�องจึงยังไม่มีนโยบายในการลดจำนวันพื่นักงานซึ�งเป็นการสิร้าง
ขวััญ่และกำลังใจให้กับพื่นักงานเป็นอย่างยิ�ง บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการตั้่างๆ เพื่่�อลดควัามเสิี�ยงจาก
การติั้ดเช่�อ เช่น Car Pool, สิลับวัันทำงาน, เหล่�อมเวัลาทำงาน, เหล่�อมเวัลาพัื่กกลางวััน, Work From Home 
เป็นตั้้น เป็นสิิ�งที�หลีกเลี�ยงไม่ได้วั่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ�น บริษัทยังคงดำเนินการพื่ัฒนาระบบ
การทำงานหลักของบริษัทให้สิามารถืตั้อบโจทย์ล้กค้าและรองรับพื่ฤติั้กรรมผู้้้บริโภคที�กำลังเปลี�ยนไป มีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาลดระยะเวัลาในการทำงาน การนำ Robotic Process Automation มาทำงานที�เป็นงานร้ปแบบ
เดิมๆ ใช้เวัลามากแต่ั้สิร้างคุณค่าน้อย, การจัดเก็บข้อม้ลที�มีประสิิทธิุภาพื่ การรักษาควัามปลอดภัยของข้อม้ล 
การเตั้รียมควัามพื่ร้อมสิำหรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA) เพื่่�อให้ผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย
ทุกกลุ่มของบริษัทมีควัามมั�นใจในประสิิทธุิภาพื่ของระบบรักษาควัามปลอดภัยข้อม้ลของบริษัท สิำหรับ
ผู้ลประกอบการในป 2563 นี� นับได้ว่ัาเป็นผู้ลของควัามพื่ยายามของทั�งทีมงานและล้กค้าของบริษัทที�มุ่งมั�นเก่�อหนุน
กันฟัินฝ่่าสิถืานการณ์เศรษฐกิจที�วิักฤตั้ในปที�ผู่้านมา ผู้มขอขอบคุณท่านล้กค้า ผู้้้ถ่ือหุ้น กรรมการ และพื่นักงาน
ของบริษัท ที�ได้สินับสินุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี แม้ผู้ลประกอบการจะไม่สิามารถืเป็นไปได้ตั้ามแผู้นที�วัางไว้ั
แต่ั้คณะกรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงานของบริษัททุกคนยังคงมุ่งมั�นที�จะสิร้างผู้ลประกอบการของบริษัทให้เติั้บโตั้
อย่างยั�งย่น ในการดำเนินงานบริษัทยังคงรักษาพื่อร์ตั้สิินเช่�อล้กหนี�ภาครัฐตั้่อล้กหนี�เอกชนให้อย้่ในสิัดสิ่วัน 
70:30 เข้มงวัดในกระบวันการพื่ิจารณาสิินเช่�อให้มากขึ�นแตั้่บริษัทยังคงรักษาเสิน่ห์ของบริษัทเอาไวั้นั�นค่อ 
“ควัามเร็วั” ที�เป็นจุดแข็งของบริษัท นอกจากการดำเนินการเพื่่�อให้ผู้ลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจบรรลุ
เป้าหมายแล้วั บริษัทยังคงดำเนินธุุรกิจด้วัยควัามรับผิู้ดชอบ คำนึงถึืงชุมชน สัิงคม และสิิ�งแวัดล้อมควับค่้กันไป 
อันจะนำมาซึ�งประโยชน์ที�ยั�งย่นของธุุรกิจและผู้้้มีสิ่วันได้เสิียทุกกลุ่มให้สิอดคล้องไปกับเป้าหมายการพื่ัฒนา
อย่างยั�งย่น (SDGs) ของประชาคมโลก
 ปนี�เป็นปแรกที�เราเป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนที�ผู้่านการคัดเล่อกให้เข้าไปอย้่ในรายช่�อหุ้นยั�งย่น 
Thailand Sustainability Investment 2020 ของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และบริษัทยังคงมุ่งมั�นที�
จะดำเนินธุุรกิจโดยคำนึงถืึง ชุมชน สิังคม สิิ�งแวัดล้อม ภายใต้ั้การกำกับด้แลกิจการที�ดี คำนึงถึืงผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย
ทุกกลุ่มเพ่ื่�อการเตั้ิบโตั้อย่างยั�งย่นตั้่อไป

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
รายไดรวมและกำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิและอัตราผู้ลตอบแทนตอผูู้ถือหุน

(หนวย : ลานบาท)

รายไดรวมป
 กำไรสุทธิป

อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผู้ลตอบแทนผูู้ถือหุน

โครงสรางรายไดตามประเภทผู้ลิตภัณฑ โครงสรางรายได

สินเช่ือเพ่ือจัดหาสินคา และอ่ืนๆ 
(Trade Finance and other)

สินเช่ือรับโอนสิทธิเรียกรอง
(Factoring)
สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
(Project Backup Finance)
สินเช่ือทางการเงินและสินเช่ือเชาซ้ือ 
(Leasing and Hire Purchase)
สินเช่ือเพ่ือจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง และ L/C 
(Bid Bond and Letter of Credit)

รายไดดอกเบี้ย 
รายไดคาธรรมเนียม 
รายไดดอกเบี้ยลาชาและอื่นๆ

แสดงการปลอยสินเชื่อ 
และลูกหนี้คงคาง ณ สิ้นป

แสดงปริมาณลูกหนี้สินเชื่อคงคางเทียบกับ
คาเผู้ื่อหนี้สงสัยจะสูญ ยอดการปลอยสินเช่ือ

ภาระหน้ีคงคาง ปริมาณลูกหน้ี
สินเช่ือคงคาง

คาเผ่ืู้อหน้ี
สงสัยจะสูญ

* เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูรายได

การเติบโตของกำไรสุทธิ 

กำไรสุทธิ 

Message to 
Shareholders

สารถึงผูู้ถือหุน

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผู้้้จัดการประธุานกรรมการ

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี



 จากการที�การระบาดของไวัรัสิโคโรน่า 2019 ได้ส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อประชากรทั�วัทุกระดับและขยายวังกว้ัาง
ทั�วัโลกในป 2563 และยังไม่มีควัามมั�นใจในการจะหยุดการแพื่ร่ระบาดนี�ในอนาคตั้อันใกล้ได้หร่อไม่  อย่างแน่นอน
ทุกธุุรกิจได้รับผู้ลกระทบทั�งหมด ไม่วั่าจะเป็นธุุรกิจในประเทศหร่อตั้่างประเทศ ธุุรกิจใหญ่่หร่อธุุรกิจรายย่อย 
หร่อธุุรกิจหลักของประเทศ ได้แก่ การท่องเที�ยวั การโรงแรม ไปถึืงธุุรกิจสิายการบิน การขนส่ิงต่ั้างๆ ทั�งในประเทศ
และระหวั่างประเทศ ทำให้ร้ปแบบการใช้ชีวัิตั้ตั้้องถื้กปรับเปลี�ยนไปจากเดิม ไปจนถืึงการหาแนวัทางใหม่
ที�จะทำให้การดำรงชีวัิตั้กับสิถืานการณ์เหล่านี�เป็นปกตั้ิได้ (New Normal)
 ลีซ อิท เองก็เป็นธุุรกิจหนึ�งที� ได้รับผู้ลกระทบจากการแพื่ร่ระบาด ในช่วังเวัลาที�รัฐบาลประกาศ Lock down
กิจกรรมต่ั้างๆ หลายอย่างต้ั้องหยุดชะงักลง ธุุรกรรมที�บริษัททำได้บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่ั้อเน่�อง เพ่ื่�อให้
เกิดผู้ลกระทบต่ั้อล้กค้าน้อยที�สุิด การออกไปหาล้กค้ารายใหม่แบบพื่บปะพ้ื่ดคุยทำได้ยากขึ�น บริษัทได้ส่ิงเสิริม
ช่องทางให้ธุุรกิจ SMEs ที�มีควัามประสิงค ์ใช้สิินเช่�อสิามารถืตั้ิดต่ั้อขอใช้บริการได้ผู่้านช่องทางออนไลน์ โดยจัด
โครงการ “อย้่บ้านก็สิมัครสิินเช่�อปลอดภัยได้ง่ายๆ ใน 3 ขั�นตั้อนแค่คลิก www.leaseit.co.th” ซึ�งได้รับผู้ล
ตั้อบรับที�ดี กิจกรรมที�เป็นการรวัมตัั้วักันถ้ืกห้ามดำเนินการจึงส่ิงผู้ลให้การประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นต้ั้องเล่�อนออกไป
จัดในเด่อนสิิงหาคม 2563 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผู้ลระหวั่างกาลเพื่่�อลดผู้ลกระทบตั้่อผู้้้ถื่อหุ้น สิำหรับ
พื่นักงานบริษัทยังสิามารถืดำเนินธุุรกิจได้ต่ั้อเน่�องจึงยังไม่มีนโยบายในการลดจำนวันพื่นักงานซึ�งเป็นการสิร้าง
ขวััญ่และกำลังใจให้กับพื่นักงานเป็นอย่างยิ�ง บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการตั้่างๆ เพื่่�อลดควัามเสิี�ยงจาก
การติั้ดเช่�อ เช่น Car Pool, สิลับวัันทำงาน, เหล่�อมเวัลาทำงาน, เหล่�อมเวัลาพัื่กกลางวััน, Work From Home 
เป็นตั้้น เป็นสิิ�งที�หลีกเลี�ยงไม่ได้วั่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ�น บริษัทยังคงดำเนินการพื่ัฒนาระบบ
การทำงานหลักของบริษัทให้สิามารถืตั้อบโจทย์ล้กค้าและรองรับพื่ฤติั้กรรมผู้้้บริโภคที�กำลังเปลี�ยนไป มีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาลดระยะเวัลาในการทำงาน การนำ Robotic Process Automation มาทำงานที�เป็นงานร้ปแบบ
เดิมๆ ใช้เวัลามากแต่ั้สิร้างคุณค่าน้อย, การจัดเก็บข้อม้ลที�มีประสิิทธิุภาพื่ การรักษาควัามปลอดภัยของข้อม้ล 
การเตั้รียมควัามพื่ร้อมสิำหรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA) เพื่่�อให้ผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย
ทุกกลุ่มของบริษัทมีควัามมั�นใจในประสิิทธุิภาพื่ของระบบรักษาควัามปลอดภัยข้อม้ลของบริษัท สิำหรับ
ผู้ลประกอบการในป 2563 นี� นับได้ว่ัาเป็นผู้ลของควัามพื่ยายามของทั�งทีมงานและล้กค้าของบริษัทที�มุ่งมั�นเก่�อหนุน
กันฟัินฝ่่าสิถืานการณ์เศรษฐกิจที�วิักฤตั้ในปที�ผู่้านมา ผู้มขอขอบคุณท่านล้กค้า ผู้้้ถ่ือหุ้น กรรมการ และพื่นักงาน
ของบริษัท ที�ได้สินับสินุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี แม้ผู้ลประกอบการจะไม่สิามารถืเป็นไปได้ตั้ามแผู้นที�วัางไว้ั
แต่ั้คณะกรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงานของบริษัททุกคนยังคงมุ่งมั�นที�จะสิร้างผู้ลประกอบการของบริษัทให้เติั้บโตั้
อย่างยั�งย่น ในการดำเนินงานบริษัทยังคงรักษาพื่อร์ตั้สิินเช่�อล้กหนี�ภาครัฐตั้่อล้กหนี�เอกชนให้อย้่ในสิัดสิ่วัน
70:30 เข้มงวัดในกระบวันการพื่ิจารณาสิินเช่�อให้มากขึ�นแตั้่บริษัทยังคงรักษาเสิน่ห์ของบริษัทเอาไวั้นั�นค่อ 
“ควัามเร็วั” ที�เป็นจุดแข็งของบริษัท นอกจากการดำเนินการเพื่่�อให้ผู้ลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจบรรลุ
เป้าหมายแล้วั บริษัทยังคงดำเนินธุุรกิจด้วัยควัามรับผิู้ดชอบ คำนึงถึืงชุมชน สัิงคม และสิิ�งแวัดล้อมควับค่้กันไป 
อันจะนำมาซึ�งประโยชน์ที�ยั�งย่นของธุุรกิจและผู้้้มีสิ่วันได้เสิียทุกกลุ่มให้สิอดคล้องไปกับเป้าหมายการพื่ัฒนา
อย่างยั�งย่น (SDGs) ของประชาคมโลก
 ปนี�เป็นปแรกที�เราเป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนที�ผู้่านการคัดเล่อกให้เข้าไปอย้่ในรายช่�อหุ้นยั�งย่น 
Thailand Sustainability Investment 2020 ของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และบริษัทยังคงมุ่งมั�นที�
จะดำเนินธุุรกิจโดยคำนึงถืึง ชุมชน สิังคม สิิ�งแวัดล้อม ภายใต้ั้การกำกับด้แลกิจการที�ดี คำนึงถึืงผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย
ทุกกลุ่มเพ่ื่�อการเตั้ิบโตั้อย่างยั�งย่นตั้่อไป
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Financial Highlights 
ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายไดรวมและกำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิและอัตราผู้ลตอบแทนตอผูู้ถือหุน

(หนวย : ลานบาท)

รายไดรวมป
 กำไรสุทธิป

อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผู้ลตอบแทนผูู้ถือหุน

โครงสรางรายไดตามประเภทผู้ลิตภัณฑ โครงสรางรายได

สินเช่ือเพ่ือจัดหาสินคา และอ่ืนๆ 
(Trade Finance and other)

สินเช่ือรับโอนสิทธิเรียกรอง
(Factoring)
สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
(Project Backup Finance)
สินเช่ือทางการเงินและสินเช่ือเชาซ้ือ 
(Leasing and Hire Purchase)
สินเช่ือเพ่ือจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง และ L/C 
(Bid Bond and Letter of Credit)

รายไดดอกเบี้ย 
รายไดคาธรรมเนียม 
รายไดดอกเบี้ยลาชาและอื่นๆ

แสดงการปลอยสินเชื่อ 
และลูกหนี้คงคาง ณ สิ้นป

แสดงปริมาณลูกหนี้สินเชื่อคงคางเทียบกับ
คาเผู้ื่อหนี้สงสัยจะสูญ ยอดการปลอยสินเช่ือ

ภาระหน้ีคงคาง ปริมาณลูกหน้ี
สินเช่ือคงคาง

คาเผ่ืู้อหน้ี
สงสัยจะสูญ

* เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูรายได

การเติบโตของกำไรสุทธิ 

กำไรสุทธิ 

สารถึงผูู้ถือหุน

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผู้้้จัดการประธุานกรรมการ

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี
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หลายปที�ผู้่านมา ลีซ อิท ได้รับรางวััลเกียรตั้ิยศจากองค์กรชั�นนำ
อันนำมาซึ�งควัามสิำเร็จและควัามภ้มิใจขององค์กร 

พัฒนาการที่สำคัญ
วัันนี� ลีซ อิท ได้ให้ควัามสิำคัญ่กับการสินับสินุนทางการเงินแก่ผู้้้ประกอบการ SMEs และตั้้องการให้ SMEs 
เข้าถืึงแหล่งเงินทุน ลีซ อิท จึงมุ่งมั�นที�จะร่วัมผู้ลักดันและสินับสินุนให้ผู้้้ประกอบการ SMEs 
ร่วัมประสิบควัามสิำเร็จและเตั้ิบโตั้ไปด้วัยกัน ภายใตั้้สิโลแกน True Financial Partner เป็นมากกวั่าการให้สิินเช่�อ 

จดทะเบียนจัดตั้ั�งบริษัท
เม่�อวัันที� 25 สิิงหาคม 2549
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จัดโดยนิตั้ยสิาร Business+ ร่วัมกับ 
มหาวัิทยาลัยหอการค้าไทย 
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สวนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน

บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียน
จัดตัั้�งบริษัทฯ เม่�อวัันที� 25 สิิงหาคม 2549 ด้วัยทุน 
จดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีทุนชำาระแล้วัจำานวัน  
60 ล้านบาท มีบริษัท เอสิวีัโอเอ จำากัด (มหาชน)  
(“เอสิวีัโอเอ”) เป็นผู้้้ถ่ือหุ้นใหญ่่ ถ่ือหุ้นในสัิดส่ิวัน 
ร้อยละ 99.99 เริ�มต้ั้นมีวััตั้ถุืประสิงค์เพ่ื่�อประกอบธุุรกิจ
สินับสินุนการค้าของกลุ่มเอสิวีัโอเอ ในฐานะบริษัท 
ด้านการเงินของเอสิวีัโอเอ (Financial Arm) โดยการให้ 
บริการสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน (Leasing) และ 
สิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ (Hire Purchase) โดยเน้น 
กลุ่มล้กค้าที�เป็นผู้้้จัดจำาหน่ายสิินค้าให้แก่กลุ่มเอสิวีัโอเอ 
กลุ่มผู้้้บริโภคที�ใช้ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ของกลุ่มเอสิวีัโอเอเป็นหลกั 
รวัมถืึงการให้บริการรับโอนสิิทธุิเรียกร้องล้กหนี�การค้า 
(Factoring) ให้แก่ล้กค้าของกลุ่มเอสิวีัโอเอที�ต้ั้องการ 
เงินทุนหมุนเวีัยนในช่วังระยะเวัลาที�รอหนี�ครบกำาหนด
ชำาระ

เน่�องจากการเตั้บิโตั้ของกลุ่มธุุรกิจเทคโนโลยสีิารสินเทศ 
(“Information Technology” หร่อ “IT”) ทำาให้ผู้ลิตั้ภัณฑ์์
ทางด้าน IT มีควัามหลากหลายมากขึ�นและมีตั้ลาด
ในแตั้่ละผู้ลิตั้ภัณฑ์์แตั้กต่ั้างกันออกไป ในขณะที�ธุุรกิจ
เอสิวีัโอเอจำากัดอย่้เพีื่ยงตั้ลาดบางผู้ลิตั้ภัณฑ์์ ทำาให้ 
บริษัทฯ หันไปให้การสินับสินุนสิินเช่�อของสิินค้า 
นอกกลุ่มเอสิวีัโอเอ รวัมทั�งขยายธุุรกิจในการสินับสินุน 
สิินเช่�อนอกเหน่อจากสิินค้า IT เพ่ื่�อให้บริษัทฯ สิามารถื
บริหารจัดการและสิามารถืแข่งขันกับผู้้้ประกอบการ 
ในกลุ่มธุุรกิจเดียวักันได้อย่างมีประสิิทธิุภาพื่

หลังจากที�ร้ปแบบการดำาเนินธุุรกิจได้เปลี�ยนแปลงไป
ตั้ามที�กล่าวัข้างตั้้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเตั้ิบโตั้และ
การแข่งขันทางธุุรกิจโดยมีการพัื่ฒนาร้ปแบบผู้ลิตั้ภัณฑ์์ 
ทางการเงินเพ่ื่�อ ต่ั้อยอดการทำา ธุุร กิจที�สิามารถื 
ตั้อบสินองควัามต้ั้องการของล้กค้าได้มากขึ�น จึงได้เพิื่�ม 
สิินเช่�อหลากหลายประเภทมากขึ�น ได้แก่ สิินเช่�อเพ่ื่�อ
การจัดหาหนังส่ิอคำ�าประกันซอง (Bid Bond) สิินเช่�อเพ่ื่�อ
สินับสินุนโครงการ (Project Backup Financing) รวัมถึืง
บริการจัดหาสิินค้า (Trade Finance) และไดข้ยายการให้
บริการสิินเช่�อไปส่้ิอุตั้สิาหกรรมอ่�นๆ นอกเหน่อจาก IT

และเม่�อวัันที� 16 พื่ฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ทำาการ
แปรสิภาพื่เป็นบริษัทมหาชนจำากัด พื่ร้อมทั�งเปลี�ยนช่�อ
เป็นบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ค่อ บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ  
แมเนจเม้นท์ จำากัด ประกอบธุุรกิจให้บริการวิัเคราะห์
ข้อม้ลสิินเช่�อ และบริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด ประกอบ
ธุุรกิจให้บริการซ่�อขายแบบผู่้อนชำาระผู่้านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ิ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

โครงสราง 
และการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ
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(1) สินเช่ือสัญญาเชาทางการเงินหรือลีสซ่ิง 
 (Leasing) : ให้บริการสิินเช่�อในร้ปแบบสิัญ่ญ่า 

เช่าทางการเงินหร่อสัิญ่ญ่าเช่าทรัพื่ย์ที�มีอายุสัิญ่ญ่า
ตัั้�งแต่ั้ 3 ปขึ�นไป แก่กลุ่มล้กค้าผู้้้ประกอบการที�มี
สัิญ่ญ่าเช่ากับหน่วัยงานภาครัฐ รัฐวิัสิาหกิจ หร่อ
หน่วัยงานเอกชนขนาดใหญ่่

(2) สินเช่ือสัญญาเชาซ้ือ (Hire Purchase) : ใหบ้ริการ
สิินเช่�อในร้ปแบบสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ ที�มีอายุไม่เกิน 3 ป 
แก่กลุ่มล้กค้าผู้้้ประกอบการที�มีสัิญ่ญ่าเช่ากับ 
หน่วัยงานภาครัฐ รัฐวิัสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชน
ขนาดใหญ่่

(3) สินเช่ือการใหบริการรับซ้ือหน้ีทางการคาหรือ
แฟคตอร่ิง (Factoring) : ให้บริการสิินเช่�อการ
รับโอนสิิทธิุเรียกร้อง แก่กลุ่มล้กค้าผู้้้ประกอบการ 
ที�มีล้กหนี�การค้าเป็นหน่วัยงานราชการ รัฐวิัสิาหกิจ 
และหน่วัยงานเอกชนขนาดใหญ่่เป็นหลัก โดย
บริษัทฯ จะรับซ่�อล้กหนี�การค้าประมาณร้อยละ  
30 - 100 ของม้ลค่าในเอกสิาร

(4) สินเช่ือเพ่ือการจัดหาหนังสือคำ้าประกันซอง  
(Bid Bond) : ให้บริการสิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ
คำ�าประกันซอง สิำาหรับกลุ่มล้กค้าผู้้้ประกอบการ 
ที�ต้ั้องการเข้าไปประม้ลงานในหน่วัยงานภาครัฐ 
รัฐวิัสิาหกิจ และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการ
จัดหาหนังส่ิอคำ�าประกันซองแบบอิเล็กทรอนิกส์ิ 
(E-Bidding) เพ่ื่�อขานรับนโยบายภาครัฐ ในการนำา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ิมาใช้ในการประม้ลงาน
เพ่ื่�อการจัดซ่�อจัดจ้าง Electronics Government 
Procurement

(5) สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup 
Financing) : ให้การสินับสินุนเงินทุนเพ่ื่�อใช้ 
ในการจัดหาและ/หร่อจัดเตั้รียมสิินค้า (Pre-Finance) 
ล่วังหน้าก่อนการส่ิงมอบงานให้หน่วัยงานภาครัฐ 
รัฐวิัสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชนขนาดใหญ่่

(6) บริการจัดหาสนิคา (Trade Finance) : จัดหาสิินค้า
ให้แก่กลุ่มล้กค้าผู้้้ประกอบการที�ขาดเงินทุนในการ
จัดหาสิินคา้เพ่ื่�อทำาการสิง่มอบงานตั้อ่ให้หน่วัยงาน
ภาครัฐ รัฐวัิสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชนขนาด
ใหญ่่

(7) บริการสินเช่ือเพ่ือเปิด L/C (Letter of Credit) : 
ให้บริการสิินเช่�อเพ่ื่�อออกเอกสิารเพ่ื่�อย่นยันการ
ชำาระเงินในการซ่�อขายที�ผู้้้ซ่�อขอให้ธุนาคารเป็น 
ผู้้้ชำาระให้แทน เพ่ื่�อแสิดงเป็นหลักประกันการ 
ชำาระเงิน ผู้้้ขายสิินค้าได้รับเงินเม่�อส่ิงมอบสิินค้า 
และผู้้้ซ่�อสิินค้าจะได้รับสิินค้าเม่�อจ่ายเงินค่าสิินค้า

(8) สินเช่ือเติมทุนหมุนเวียนคูคา (Supplier Finance) :  
ให้บริการสิินเช่�อเติั้มทุนหมุนเวีัยนแก่ Supplier  
ของบริษัทฯ ที�เข้าร่วัมโครงการให้สิามารถืนำาบิลมา
เบิกเงินสิดกับทางบริษัทฯ ได้ทันที โดยไม่ต้ั้องรอให้
ครบเครดิตั้เทอม ทำาให้ Supplier มีทุนหมุนเวีัยน 
เพิื่�มกำาลังการผู้ลิตั้ หร่อส่ิงงานได้ตั้รงเวัลามากขึ�น

โดยบริษัทฯ ให้บริการสิินเช่�อแบบครบวังจรซึ�งจะ
ช่วัยให้ผู้้้ประกอบการสิามารถืดำาเนินการได้ตัั้�งแต่ั้ 
เริ�มประม้ลงาน จัดหาสิินค้า หร่อให้ก้้เงินเพ่ื่�อไปจัดหา
สิินค้า เพ่ื่�อให้ล้กค้าสิามารถืส่ิงมอบงานให้กับค่้สัิญ่ญ่าได้ 
โดยหลังจากส่ิงมอบงานและผู่้านการตั้รวัจรับแล้วั ก็จะ 
มีบริการสิินเช่�อในร้ปแบบของสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ หร่อสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง
รองรับ

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

โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ
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1. วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย

วิสัยทัศนขององคกร (Vision) 
ร่วัมสิร้างโอกาสิการเติั้บโตั้ให้กับทุกคน

พันธกิจ (Mission) 
เป็นแหล่งเงินทุนทางเล่อกนอกภาคสิถืาบันการเงิน (Non Bank) ที�สิามารถืสิร้างโอกาสิให้แก่ผู้้้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สิามารถืเข้าถึืงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุุรกิจ จนนำาไปส่้ิการยกระดับ 
ควัามสัิมพัื่นธ์ุระหว่ัางกันในระดับค่้ค้า (True Financial Partner)

เปาหมายการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายที�จะเป็นแหล่งเงินทุนทางเล่อก 
ที� ไม่ใช่สิถืาบันการเงินให้แก่ ผู้้้ประกอบการธุุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที�ไม่สิามารถืเข้าถึืง 
แหล่งเงินทุนได้ เช่น มีข้อจำากัดในเร่�องหลักทรัพื่ย์ 
คำ�าประกัน หร่อระยะเวัลาการประกอบธุุรกิจน้อยกวัา่ 3 ป 
ซึ�งสิถืาบันการเงินไม่สิามารถืพิื่จารณาให้การสินับสินุน
ได้ แต่ั้ผู้้้บริหารและทีมงานมีประสิบการณ์ ควัามชำานาญ่
ในธุุรกิจนั�นๆ เป็นอยา่งด ีและเป็นธุุรกิจที�มีศักยภาพื่ใน
การเติั้บโตั้ ทำาให้ธุุรกิจเหล่านี�ต้ั้องใช้การสินับสินุนเงินทุน
นอกระบบอันเป็นอุปสิรรคต่ั้อการขยายตัั้วั ดังนั�น เพ่ื่�อ
ตั้อบสินองแนวัทางดังกล่าวั บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัื่ฒนา
ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ที�มีควัามหลากหลายสิามารถืตั้อบสินอง
ให้ครบวังจรธุุรกิจ (Total Financial Solution) สิำาหรับ 
ผู้้้ประกอบการดังกล่าวัโดยมีเป้าหมาย ดังนี�

(1) เป็นผู้้้ประกอบการหลัก ที�ไม่ใช่สิถืาบันการเงินที�
ให้การสินับสินุนด้านสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน  
และสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ เพ่ื่�อจัดหาอุปกรณ์ 
การเรียนการสิอนดา้นไอทแีก่ภาคการศกึษาของรฐั

(2) เป็นผู้้้ประกอบการหลัก ที�ไม่มีผู้้้ถ่ือหุ้นเป็นสิถืาบัน 
การเงิน ที�ให้การสินับสินุนด้านสิินเช่�อรับโอนสิิทธิุ
เรียกร้องที�เน้นการรับซ่�อล้กหนี�การค้าภาครัฐ 

(3) พัื่ฒนาสิร้างผู้ลิตั้ภัณฑ์์เสิริมในหลายๆ ร้ปแบบ  
(Tailor made) เพ่ื่�อให้ล้กค้าหร่อค่้ค้าในผู้ลิตั้ภัณฑ์์หลัก 
มีทางเล่อกในการใช้บริการเพ่ื่�อเพิื่�มอำานาจการ
แข่งขันกับค่้แข่งในการสิร้างรายได้และยอดขาย
ที� ส้ิงขึ�น ได้แก่ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง (Bid Bond) ซึ�งบริษัทฯ ได้ทำาการ
พัื่ฒนาการใ ห้บ ริการไป ส่้ิการ จัดหาหนัง ส่ิอ 
คำ�าประกันซองแบบอิเล็กทรอนิกส์ิ (E-Bidding) 
เพ่ื่�อสิามารถืรองรับระบบการประม้ลงานเพ่ื่�อการ 
จัดซ่�อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ิของภาครัฐ (Electronics 
Government Procurement) สิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุน
โครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหา
สิินค้า (Trade Finance) สิินเช่�อเติั้มทุนหมุนเวีัยน
ค่้ค้าเพ่ื่�อยกระดับ Supply Chain ของล้กค้าให้มี
ประสิิทธุภิาพื่มากขึ�น และบริการออกหนงัส่ิอ Letter 
of Credit
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

การเปล่ียนแปลง 
และพัฒนาการท่ีสำาคัญ

ป 2550 – 2557 
• เพิื่�มทุนชำาระแล้วัจำานวัน 40 ล้านบาท จากทุนชำาระแล้วัเดิม 60 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท 

• เริ�มประกอบธุุรกิจบริการจัดหาสิินค้า (Trade Finance) ให้แก่ล้กค้าที�ใช้ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินอย่้แล้วั ไม่ว่ัาจะเป็นสิินเช่�อ
สัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน สิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ หร่อสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง

• เริ�มประกอบธุุรกิจให้บริการสิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอคำ�าประกันซอง (Bid Bond) โดยทำาหน้าที�เป็นตัั้วักลางระหว่ัาง
ธุนาคารผู้้้ออกหนังส่ิอคำ�าประกันกับล้กค้าที�เป็นผู้้้ประกอบการ

• เริ�มดำาเนินธุุรกิจให้การสินับสินุนสิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ (Project Backup Financing) สิำาหรับล้กค้าของบริษัทฯ 
ที�มีประวััติั้ดี มีทักษะและขีดควัามสิามารถืในการทำางานโครงการนั�นๆ แต่ั้มีข้อจำากัดเร่�องเงินทุนหมุนเวีัยน โดยเน้น 
ล้กหนี�ที�เป็นโครงการของภาครัฐเป็นสิำาคัญ่

• ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนเดิม) เหล่อ 100,000,000 บาท โดยการลดม้ลค่าหุ้นที�ตั้ราไว้ั
จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 5.00 บาท ส่ิงผู้ลทำาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสิามัญ่จำานวัน 20,000,000 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 5.00 บาท และมีการชำาระค่าหุ้นเต็ั้มจำานวันแล้วั

• แปรสิภาพื่เป็นบริษัทมหาชน เม่�อวัันที� 16 พื่ฤษภาคม 2556

• เปลี�ยนแปลงม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัจากหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท (จาก 20,000,000 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 5 บาท 
เป็น100,000,000 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 1 บาท)

• เพิื่�มทุนจดทะเบียนจำานวัน 16,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็น 116,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสิามัญ่ใหม่จำานวัน 16,000,000 หุ้น ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสิรรให้กับ ดร.ประสิิทธิุ� กาญ่จนศักดิ�ชัย  
ซึ�งเป็นบุคคลในวังจำากัด ในราคาเสินอขายหุ้นละ 1.50 บาท 

• เพิื่�มทุนจดทะเบียนจำานวัน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดย
การออกหุ้นสิามัญ่ใหม่จำานวัน 84,000,000 หุ้น ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหุ้นละ 1.00 บาท ซึ�งรายละเอียดการจัดสิรรเป็นดังนี�
(1) หุ้นสิามัญ่เพิื่�มทุนจำานวัน 33,600,000 หุ้น เสินอขายให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นของเอสิวีัโอเอ ตั้ามสัิดส่ิวันการถ่ือหุ้นของ 

ผู้้้ถ่ือหุ้นดังกล่าวัในเอสิวีัโอเอ (Pre-emptiveright) 
(2) หุ้นสิามัญ่เพิื่�มทุนจำานวัน 46,200,000 หุ้น เสินอขายให้แก่ประชาชนทั�วัไป
(3) หุ้นสิามัญ่เพิื่�มทุนจำานวัน 4,200,000 หุ้น เสินอขายให้แก่กรรมการและพื่นักงานของบริษัทฯ

• ในกรณีที�มีหุ้นเหล่อจากการจองซ่�อของผู้้้ถ่ือหุ้นเอสิวีัโอเอ ตั้ามข้อ (1) ให้เสินอขายหุ้นที�เหล่อดังกล่าวัให้แก่ประชาชน
ตั้ามข้อ (2)

• ในระหว่ัางวัันที� 12-14 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้เสินอขายหุ้นสิามญั่ให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นสิามญั่และผู้้้ถ่ือหุ้นบุริมสิิทธิุของบริษัท 
เอสิวีัโอเอ จำากดั (มหาชน) ตั้ามสิดัส่ิวันการถ่ือหุ้นของผู้้้ถ่ือหุ้นดังกล่าวัในบริษัท เอสิวีัโอเอ จำากดั (มหาชน) จำานวัน 33.6 
ล้านหุ้น ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหุ้นละ 1 บาท ในราคาเสินอขายหุ้นละ 1.80 บาท 

• ในระหวั่างวัันที� 17-19 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้เสินอขายหุ้นสิามัญ่ให้แก่ประชาชน กรรมการและพื่นักงานของ 
บริษัทฯ เป็นครั�งแรกจำานวัน 50.4 ล้านหุ้น ม้ลค่าหุ้นที�ตั้ราไว้ัหุ้นละ 1 บาท ในราคาเสินอขายหุ้นละ 1.80 บาท โดยบริษัทฯ  
ได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนที�ออกจำาหน่ายและชำาระแล้วัจากจำานวัน 116 ล้านบาท (หุ้นสิามัญ่ 116 ล้านหุ้น ม้ลค่า
ที�ตั้ราไว้ัหุ้นละ 1 บาท) เป็นจำานวัน 200 ล้านบาท (หุ้นสิามัญ่ 200 ล้านหุ้น ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวัง
พื่าณิชย์แล้วัเม่�อวัันที� 20 มีนาคม 2557 และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รับหุ้นสิามัญ่จำานวัน 200  
ล้านหุ้น ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพื่ย์จดทะเบียนและเริ�มทำาการซ่�อขายได้ตัั้�งแต่ั้วัันที� 25 มีนาคม 2557  
ในการออกจำาหน่ายหุ้นสิามัญ่เพิื่�มทุนดังกล่าวั บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวัข้องกับการเสินอขายหุ้นดังกล่าวัเป็นจำานวัน  
4.5 ล้านบาท (สุิทธิุจากภาษีเงินได้ 1.1 ล้านบาท) ซึ�งบริษัทฯ แสิดงเป็นรายการหักจากส่ิวันเกินม้ลค่าหุ้นสิามัญ่ 
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ป 2558
• วัันที� 15 มกราคม 2558 เสินอขายตัั้�วัแลกเงินระยะสัิ�น (Bill of exchange) อายุไม่เกิน 270 วััน วังเงิน ณ ขณะใดขณะ

หนึ�งไม่เกิน 600 ล้านบาท ในร้ปแบบเสินอขายกรณีทั�วัไป หร่อกรณีวังจำากัด ประเภทผู้้้ลงทุนสิถืาบัน และ/หร่อผู้้้ลงทุน 
รายใหญ่่ หร่อกรณีวังจำากัด ณ ขณะใดขณะหนึ�งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ�งได้รับการอนุมัติั้แบบแสิดงข้อม้ล และหนังส่ิอชี�ชวัน
เพ่ื่�อการเสินอขายตัั้�วัแลกเงินระยะสัิ�นจากสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ แล้วัเม่�อวัันที�  
23 มกราคม 2558 ซึ�งทำาให้บริษัทฯ สิามารถืลดตั้้นทุนทางการเงินได้เป็นจำานวันมาก ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี� 
ดังกล่าวั

• วัันที� 16 กุมภาพัื่นธ์ุ 2558 เสินอขายหุ้นก้้ของบริษัทฯ ภายใน วังเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท 

• วัันที� 29 เมษายน 2558 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธิุชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธิุแปลงสิภาพื่ และไม่มี 
ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ จำานวัน 150,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 150,000,000 
บาท ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2561 อัตั้ราดอกเบี�ย 5.25% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) 
ครั�งที� 1/2558 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2561” ซึ�งได้ครบกำาหนดและจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 29 เมษายน 2561

• วัันที� 9 กรกฎาคม 2558 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธิุชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธิุแปลงสิภาพื่ และไม่มี 
ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ จำานวัน 200,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 200,000,000 บาท  
ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2560 อัตั้ราดอกเบี�ย 5.30% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) 
ครั�งที� 2/2558 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2560” ซึ�งได้ครบกำาหนดและจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 11 กรกฎาคม 2560

• วัันที� 16 ตุั้ลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตัั้วับริการสิินเช่�อเพ่ื่�อเปิด L/C (Letter of Credit) โดยควัามร่วัมม่อกับธุนาคาร
กรุงไทย จำากัด (มหาชน) 

ป 2559
• วัันที� 1 มิถุืนายน 2559 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธิุชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธิุแปลงสิภาพื่ และไม่มี 

ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ จำานวัน 150,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 150,000,000 บาท  
ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2562 อัตั้ราดอกเบี�ย 5.25% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)  
ครั�งที� 1/2559 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2562” และจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 4 มิถุืนายน 2562

• วัันที� 15 พื่ฤศจิกายน 2559 เสินอขายตัั้�วัแลกเงินระยะสัิ�น (Bill of exchange) อายุไม่เกิน 270 วััน วังเงิน ณ ขณะใด 
ขณะหนึ�งไม่เกิน 900 ล้านบาท ในร้ปแบบเสินอขายกรณีทั�วัไป หร่อกรณีวังจำากัด ประเภทผู้้้ลงทุนสิถืาบัน และ/หร่อ 
ผู้้้ลงทุนรายใหญ่่ หร่อกรณีวังจำากัด ณ ขณะใดขณะหนึ�งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ�งได้รับการอนุมัติั้แบบแสิดงข้อม้ล และหนังส่ิอ
ชี�ชวันเพ่ื่�อการเสินอขายตัั้�วัแลกเงินระยะสัิ�นจากสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ แล้วัเม่�อ
วัันที� 2 ธัุนวัาคม 2559 เพ่ื่�อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวีัยนของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี�ดังกล่าวั

ป 2560
• วัันที� 14 กุมภาพัื่นธ์ุ 2560 เสินอขายหุ้นก้้ของบริษัทฯ ภายในวังเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

• วัันที� 15 กุมภาพัื่นธ์ุ 2560 ออกใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุที�จะซ่�อหุ้นสิามัญ่ของบริษัทฯ (LIT-W1) จำานวันไม่เกิน 160,000,000 
หน่วัย เพ่ื่�อจัดสิรรให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นเดิมตั้ามสัิดส่ิวัน การถ่ือหุ้นในอัตั้ราส่ิวัน 5 หุ้น ต่ั้อ 4 หน่วัยใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุในราคา
เสินอขายหน่วัยละ 2.50 บาท

• วัันที� 3 เมษายน 2560 ได้เพิื่�มทุนจดทะเบียนจำานวัน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสิามัญ่ใหม่จำานวัน 100,000,000 หุ้น ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหุ้นละ  
1.00 บาท ซึ�งรายละเอียดการจัดสิรรเป็นดังนี�
(1) จัดสิรรหุ้นสิามัญ่เพิื่�มทุนจำานวัน 20,000,000 หุ้น เพ่ื่�อรองรับสิำาหรับการจ่ายหุ้นปันผู้ล
(2) จัดสิรรหุ้นสิามัญ่เพิื่�มทุนจำานวัน 80,000,000 หุ้น เพ่ื่�อรองรับการใช้สิิทธิุตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุที�จะซ่�อหุ้นที�ออก 

ใหม่ (LIT-W1) ซึ�งออกและเสินอขายให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นเดิมของบริษัทฯตั้ามสัิดส่ิวันการถ่ือหุ้น ในกรณีที�มีหุ้นเหล่อ 
เน่�องจากไม่มีการใช้สิิทธุิตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุที�จะซ่�อหุ้นที�ออกใหม่ บริษัทฯจะนำาเสินอต่ั้อที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น 
เพ่ื่�อพิื่จารณาต่ั้อไป
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

• ในระหว่ัางวัันที� 17-21 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้เสินอขายใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นเดิมของบริษัทฯจำานวัน 
160,000,000 หน่วัย ในราคาเสินอขายหน่วัยละ 2.50 บาท ซึ�งบริษัทฯ สิามารถืขายใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุได้ครบทั�งหมด 
160,000,000 หน่วัย และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ได้รับใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุ (LIT-W1) จำานวัน 
160,000,000 หน่วัย เป็นหลักทรัพื่ย์จดทะเบียนและเริ�มทำาการซ่�อขายได้ตัั้�งแต่ั้วัันที� 3 กรกฎาคม 2560

• วัันที� 19 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสิดปันผู้ล และหุ้นปันผู้ลตั้ามมติั้ที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น ดังนี�
(1) จ่ายหุ้นปันผู้ลในอัตั้รา 10 หุ้นเดิมต่ั้อ 1 หุ้นปันผู้ล รวัมเป็นจำานวันหุ้นปันผู้ลที�จ่ายไปจำานวันทั�งสิิ�น 19,999,532 หุ้น 

และได้ทำาการจดทะเบียนเพิื่�มทุนชำาระแล้วัรวัมเป็นจำานวันเงินทั�งสิิ�น 219,999,532 บาท
(2) จ่ายเงินสิดปันผู้ลในอัตั้ราหุ้นละ 0.0112 บาท 

• วัันที� 2 พื่ฤษภาคม 2560 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธิุชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธิุแปลงสิภาพื่ และไม่มี 
ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ จำานวัน 85,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 85,000,000 บาท 
ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2563 อัตั้ราดอกเบี�ย 5.75% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)  
ครั�งที� 1/2560 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2563” และจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 5 พื่ฤษภาคม 2563

• วัันที� 22 สิิงหาคม 2560 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธิุชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธิุแปลงสิภาพื่ และไม่มี 
ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ จำานวัน 300,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 300,000,000 บาท  
ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2563 อัตั้ราดอกเบี�ย 6.00% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)  
ครั�งที� 2/2560 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2563” และจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 24 กุมภาพัื่นธ์ุ 2563

• การเพิื่�มทุนจากการใช้สิิทธิุตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุ (LIT-W1) ระหว่ัางป 2560 เป็นดังนี� 
(ครั�งที�) วัดป จำานวันใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุ 

(หน่วัย)
จำานวันหุ้นสิามัญ่

(หุ้น)
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้วัรวัม 

(หุ้น)
(1) 25/7/2560 150,248 75,124 220,074,656
(2) 25/10/2560 2,800 1,400 220,076,056 

ป 2561
• วัันที� 1 กุมภาพัื่นธ์ุ 2561 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธิุชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธิุแปลงสิภาพื่ และไม่มี 

ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ จำานวัน 315,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 315,000,000 บาท  
ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2563 อัตั้ราดอกเบี�ย 6.00% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)  
ครั�งที� 1/2561 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2563” และจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 31 มกราคม 2563

• วัันที� 9 กุมภาพัื่นธ์ุ 2561ออกและเสินอขายหุ้นก้้ของบริษัทฯ ภายในวังเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

• วัันที� 8 มีนาคม 2561 มีโครงการสิะสิมหุ้นสิำาหรับพื่นักงานบริษัทจดทะเบียน EMPLOYEE JOINT INVESTMENT 
PROGRAM (EJIP) ครั�งที� 2 โดยทำาสัิญ่ญ่ากับบริษัทหลักทรัพื่ย์ ฟิิลลิป (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ในการเป็น
ตัั้วัแทนจัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ป ตัั้�งแต่ั้ เมษายน 2561-2564

• วัันที� 10 พื่ฤษภาคม 2561 จัดตัั้�งบริษัทย่อยภายใต้ั้ช่�อ “บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด” มีทุนจดทะเบียน  
5 ล้านบาท ธุุรกิจหลักของบริษัทย่อยค่อ การให้บริการข้อม้ลและวิัเคราะห์ข้อม้ลสิินเช่�อ ตั้ลอดจนบริหารโครงการ 
สิินเช่�อ โดยบริษัทฯ เข้าถ่ือหุ้นในอัตั้ราร้อยละ 100 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนจัดตัั้�งบริษัทกับกระทรวังพื่าณิชย์เม่�อวัันที� 
23 พื่ฤษภาคม 2561 และบริษัทฯ ได้จ่ายชำาระค่าหุ้นดังกล่าวัแล้วัเม่�อวัันที� 15 มิถุืนายน 2561 

• วัันที� 27 มิถุืนายน 2561 นายเธีุยรชัย ศรีวิัจิตั้ร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และลาออกจากตั้ำาแหน่ง 
รองประธุานกรรมการบริษัท ทั�งนี� ด้วัยเหตุั้ผู้ลส่ิวันตัั้วั และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติั้แต่ั้งตัั้�ง นางสิาวัปาริฉัตั้ร  
เหล่าธีุระศิริวังศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายเธีุยรชัย ศรีวิัจิตั้ร ที�ลาออก โดยให้มีผู้ลตัั้�งแต่ั้วัันที� 28 มิถุืนายน 2561

• การเพิื่�มทุนจากการใช้สิิทธิุตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุ (LIT-W1) ระหว่ัางป 2561 เป็นดังนี� 
(ครั�งที�) วัดป จำานวันใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุ 

(หน่วัย)
จำานวันหุ้นสิามัญ่

(หุ้น)
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้วัรวัม 

(หุ้น)
(1) 25/1/2561 4,000 2,000 220,078,056
(2) 25/4/2561 1,145,000  572,500 220,650,556 
(3) 25/7/2561 130,000 65,000 220,715,556
(4) 25/10/2561 6,700 3,350 220,718,906
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ป 2562
• วัันที� 20 มีนาคม 2562 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธิุชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธิุแปลงสิภาพื่ และไม่มีผู้้้แทน 

ผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ จำานวัน 200,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 200,000,000 บาท 
ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2564 อัตั้ราดอกเบี�ย 6.25% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)  
ครั�งที� 1/2562 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2564”

• วัันที� 9 เมษายน 2562 ย้ายที�ตัั้�งสิำานักงานแห่งใหม่ไปยัง อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29 ถืนนพื่ระราม 3  
แขวังช่องนนทรี เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่มหานคร 

• เม่�อวัันที� 24 กันยายน 2562 บริษัทฯ ประกาศเจตั้นารมณ์เข้าร่วัมโครงการเฉลิมพื่ระเกียรติั้เสิริมสิร้างตั้ลาดทุนธุรรมาภิบาล  
เน่�องในโอกาสิมหามงคลพื่ระราชพิื่ธีุบรมราชาภิเษก ร่วัมแสิดงออกถึืงควัามจงรักภักดี ด้วัยการประกาศเจตั้นารมณ์ใน
การสิ่บสิานพื่ระราชปณิธุานในเร่�องปรัชญ่าของเศรษฐกิจพื่อเพีื่ยง โดยการดำาเนินธุุรกิจด้วัยควัามรับผิู้ดชอบ คำานึงถึืง
ประโยชน์ต่ั้อสัิงคม และสิิ�งแวัดล้อม อันจะนำามาซึ�งประโยชน์ที�ยั�งย่นของธุุรกิจ ประโยชน์ของผู้้้เกี�ยวัข้อง และประโยชน์
สุิขของสัิงคมและประชาชนโดยรวัม สิอดคล้องกับเป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น (SDGs) ของประชาคมโลก

• เม่�อวัันที� 12 พื่ฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก TRIS RATING อันดับเครดิตั้องค์กรในระดับน่าลงทุน 
(Investment Grade) ที� BBB-

• วัันที� 29 ตุั้ลาคม 2562 ออกขายหุ้นก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิิทธิุและมีผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ อายุ 1 ป อัตั้รา
ดอกเบี�ยร้อยละ 5.00 ต่ั้อป โดยมีกำาหนดชำาระดอกเบี�ยทุก 3 เด่อน จำานวัน 150,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหน่วัยละ 
1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 150,000,000 บาท ครบกำาหนดไถ่ืถือนป 2563 โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา “หุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธิุ 
ระยะยาวัของ บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 2/2562 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2563” และจ่ายชำาระค่นแล้วั
เม่�อวัันที� 29 ตุั้ลาคม 2563

• วัันที� 19 ธัุนวัาคม 2562 ออกขายหุ้นก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิิทธิุและมีผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ อายุ 2 ป อัตั้รา
ดอกเบี�ยร้อยละ 5.25 ต่ั้อป โดยกำาหนดชำาระดอกเบี�ยทุก 3 เด่อน จำานวัน 520,600 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหน่วัยละ 1,000 
บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 520,600,000 บาท ครบกำาหนดไถ่ืถือน ป 2564 โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา “หุ้นก้้มีประกันของ
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 3/2562 ชุดที� 1 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2564”

• วัันที� 19 ธัุนวัาคม 2562 ออกขายหุ้นก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิิทธิุและมีผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ อายุ 3 ป อัตั้รา
ดอกเบี�ยร้อยละ 5.50 ต่ั้อป โดยมีกำาหนดชำาระดอกเบี�ยทุก 3 เด่อน จำานวัน 393,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหน่วัยละ 
1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 393,000,000 บาท ครบกำาหนดไถ่ืถือน ป 2565 โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา “หุ้นก้้มีประกัน
ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 3/2562 ชุดที� 2 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2565”

• การเพิื่�มทุนจากการใช้สิิทธิุตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุ (LIT-W1) ระหว่ัางป 2562 เป็นดังนี�
(ครั�งที�) วัดป จำานวันใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุ 

(หน่วัย)
จำานวันหุ้นสิามัญ่

(หุ้น)
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้วัรวัม 

(หุ้น)
(1) 25/4/2562 1,458,700 729,350 221,448,256
(2) 25/10/2562 2,400 1,200 221,449,456

ป 2563
• วัันที� 11 มิถุืนายน 2563 บริษัทฯ ได้รับอนุญ่าตั้ให้ประกอบธุุรกิจสิินเช่�อบุคคลภายใต้ั้การกำากับ ธุนาคารแห่งประเทศไทย

• วัันที� 16 ตุั้ลาคม 2563 จัดตัั้�งบริษัทย่อยภายใต้ั้ช่�อ “บริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด” มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท  
เพ่ื่�อประกอบธุุรกิจซ่�อขายแบบผู่้อนชำาระผู่้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ิ บริษัทฯ เข้าถ่ือหุ้นในอัตั้ราร้อยละ 100

• วัันที� 11 พื่ฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ผู่้านการคัดเล่อกให้อย่้ในรายช่�อหุ้นยั�งย่น ป 2563 (THAILAND SUSTAINABILITY 
INVESTMENT (THSI) 2020

• วัันที� 13 พื่ฤศจิกายน 2563 ออกขายหุ้นก้้ชนิดระบุผู้้้ถ่ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิิทธิุ และมีผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้อายุ 1 ป  
อัตั้ราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่ั้อป โดยมีกำาหนดชำาระดอกเบี�ยทุก 3 เด่อน จำานวัน 150,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ั 
หน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 150,000,000 บาท ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2564 โดยใช้ช่�อหุ้นก้้ว่ัา 
“หุ้นก้้ไม่มีหลักประกัน ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 1/2563 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2564” 

• วัันที� 16 พื่ฤศจิกายน 2563 บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด (บริษัทย่อย) ได้รับอนุญ่าตั้ให้ประกอบธุุรกิจสิินเช่�อ
รายย่อยระดับจังหวััดภายใต้ั้การกำากับพิื่โกไฟิแนนซ์ ประเภทพิื่โกพื่ลัสิ
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จำานวนเงิน
ท่ีใช

โดยประมาณ

ระยะเวลา
ท่ีใชเงิน

โดยประมาณ
เพ่ื่�อใช้หมุนเวีัยน
ในกิจการ

150 ลบ. ภายในเด่อน 
ธัุนวัาคม 2563

บริษัทได้นำาเงินขยายพื่อร์ตั้การปล่อยสิินเช่�อตั้ามที�ได้
แจ้งวััตั้ถุืประสิงค์ไว้ั

การใชเงิน ความคืบหนาของการใชเงิน

จำานวนเงิน
ท่ีใช

โดยประมาณ

ระยะเวลา
ท่ีใชเงิน

โดยประมาณ
เพ่ื่�อใช้หมุนเวีัยน
ในกิจการ

200 ลบ. ภายในเด่อน 
พื่ฤษภาคม 2563

บริษัทได้นำาเงินขยายพื่อร์ตั้การปล่อยสิินเช่�อตั้ามที�ได้
แจ้งวััตั้ถุืประสิงค์ไว้ั

การใชเงิน ความคืบหนาของการใชเงิน

จำานวนเงิน
ท่ีใช

โดยประมาณ

ระยะเวลา
ท่ีใชเงิน

โดยประมาณ
เพ่ื่�อใช้หมุนเวีัยน
ในกิจการ

150 ลบ. ภายในเด่อน 
พื่ฤษภาคม 2563

บริษัทได้นำาเงินขยายพื่อร์ตั้การปล่อยสิินเช่�อตั้ามที�ได้
แจ้งวััตั้ถุืประสิงค์ไว้ั และชำาระค่นหุ้นก้้แล้วัเต็ั้มจำานวัน

การใชเงิน ความคืบหนาของการใชเงิน

โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

2. หุ้นก้้ไม่มีประกันของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 1/2562 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2564

3. หุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธิุระยะยาวัของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 2/2562 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2563

2. การใชแหลงเงินทุน

(1.) หุนกู
1. หุ้นก้้ไม่มีประกันของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 1/2563 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2564
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จำานวนเงิน
ท่ีใช

โดยประมาณ

ระยะเวลา
ท่ีใชเงิน

โดยประมาณ
เพ่ื่�อชำาระค่นหุ้นก้้ LIT201A 
ที�จะครบกำาหนดไถ่ืถือน 
วัันที� 31 มกราคม 2563 
จำานวัน 315 ลบ. 
หุ้นก้้ LIT202A ครบกำาหนด
ไถ่ืถือนวัันที� 22 กุมภาพัื่นธ์ุ 
2563 จำานวัน 300 ลบ. 
และ หุ้นก้้ LIT205A  
ครบกำาหนดไถ่ืถือน 
วัันที� 2 พื่ฤษภาคม 2563 
จำานวัน 85 ลบ. 
นอกจากชำาระค่นหุ้นก้้ 
ดังกล่าวัแล้วั เพ่ื่�อชำาระค่น
เงินก้้ย่มจากสิถืาบันการเงิน 
และ/หร่อตัั้�วัแลกเงิน 
ภายในเด่อนมีนาคม 2563  
จำานวัน 80 ลบ. 
ส่ิวันที�เหล่อใช้เป็นเงินทุน 
หมุนเวีัยนในกิจการ

315 ลบ. 

300 ลบ.

85 ลบ.

80 ลบ.

133.6 ลบ

ภายในเด่อน 
มกราคม 2563 

ภายในเด่อน
กุมภาพัื่นธ์ุ 2563

ภายในเด่อน  
พื่ฤษภาคม 2563

ภายในเด่อน 
มีนาคม 2563
ภายในเด่อน 
มกราคม 2564

บริษัทได้ชำาระค่นหุ้นก้้และเงินก้้ย่มจากสิถืาบันการ
เงินดังกล่าวัตั้ามวัันที�กำาหนดไถ่ืถือนทั�งจำานวันแล้วั 
ส่ิวันที�เหล่อได้นำาไปขยายพื่อร์ตั้การปล่อยสิินเช่�อ
ตั้ามที�ได้แจ้งวััตั้ถุืประสิงค์ไว้ั

การใชเงิน ความคืบหนาของการใชเงิน

4. หุ้นก้้มีประกันของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 3/2562 ชุดที� 1 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2564 และ
หุ้นก้้มีประกันของลีซ อิท ครั�งที� 3/2562 ชุดที� 2 ครบกำาหนดไถ่ืถือนป พื่.ศ. 2565

(2) กฎหมายท่ีใชบังคับ
ในการออกหุ้นก้้ในแต่ั้ละครั�ง บริษัทฯ และผู้้้ถื่อหุ้นก้้จะต้ั้องปฏิิบัตั้ิตั้ามเง่�อนไขตั้ามข้อกำาหนดสิิทธิุ โดยข้อกำาหนด 
สิิทธิุนี�จะใช้บังคับและตีั้ควัามตั้ามกฎหมายไทย
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

3. ขอผูู้กพันท่ีบริษัทมีคำาม่ันไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกู
หุ้นก้้มีข้อปฏิิบัติั้บางประการที�บริษัทฯ ต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้าม เช่น การดำารงอัตั้ราส่ิวันทางการเงิน การจ่ายปันผู้ล และ 
การจำาหน่ายจ่ายโอนสิินทรัพื่ย์ เป็นต้ั้น

สิำาหรับการออกหุ้นก้้เม่�อวัันที� 19 ธัุนวัาคม 2562 บริษัทฯ ได้ออกขายหุ้นก้้ชนิดมีหลักประกัน ซึ�งมีเง่�อนไขที�บริษัทฯ
ต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้าม เช่น การดำารงม้ลค่าสิิทธิุเรียกร้องการรับเงินจากล้กหนี�การค้า ล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าเงินให้ก้้ย่ม ล้กหนี�
จากการรับซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง ล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าการเงิน และล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ ต้ั้องไม่ตั้ำ�ากว่ัา 1.5 เท่าของ
ม้ลค่าหุ้นก้้ที�ยังมิได้ทำาการไถ่ืถือนตั้ลอดระยะเวัลาหุ้นก้้ 

4. ช่ือสถานท่ีต้ัง ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท โทรสาร
ช่�อบริษัท บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ที�ตัั้�งสิำานักงานใหญ่่ 1023 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29 ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี  

เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่ฯ 10120 
ลักษณะการประกอบธุุรกิจ ประกอบธุุรกิจให้บริการสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน (Leasing) สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ (Hire 

Purchase) และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง (Factoring) รวัมทั�งมีบริการทางการ
เงินเสิริมอ่�นๆ เช่น สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอคำ�าประกันซอง (Bid Bond) สิินเช่�อเพ่ื่�อ
สินับสินุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสิินค้า (Trade Finance) 
และบริการสิินเช่�อเพ่ื่�อเปิด L/C (Letter of Credit)

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000353
โทรศัพื่ท์ 02-163-4260
โทรสิาร 02-163-4291-4
เว็ับไซต์ั้ www.leaseit.co.th
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท
ทุนชำาระแล้วั 221,449,456 บาท
หุ้นสิามัญ่ 221,449,456 หุ้น
ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัหุ้นละ 1 บาท
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งบการเงินรวม

2563 2562 2561

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท

รายไดดอกเบ้ีย      
ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าการเงิน 9.08 2.29 13.61 2.98 17.31 3.89
ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ 9.86 2.49 16.72 3.66 10.25 2.30
การซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง 108.60 27.40 117.30 25.69 95.58 21.47
การให้ก้้ย่มเงิน 121.19 30.57 143.30 31.38 134.09 30.13
รวมรายไดดอกเบ้ีย 248.73 62.74 290.93 63.72 257.23 57.79
รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการ1)

ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าการเงิน 0.38 0.10 0.23 0.05 2.48 0.56
ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ 0.04 0.01 0.05 0.01 0.08 0.02
การซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง 49.57 12.50 41.26 9.04 40.39 9.07
การให้ก้้ย่มเงิน 58.82 14.84 84.95 18.60 91.44 20.54
การคำ�าประกันซอง 9.97 2.51 13.52 2.96 20.70 4.65
การออกหนังส่ิอเลตั้เตั้อร์ออฟิเครดิตั้ - - 1.25 0.27 1.36 0.31
อ่�นๆ 0.02 0.01 0.02 - 0.02 -
รวมรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการ 118.80 29.97 141.28 30.94 156.47 35.15
รายไดอ่ืน :
รายได้จากบริการจัดหาสิินค้า(Trade Finance) 1.53 0.39 0.78 0.17 - -
ดอกเบี�ยรับธุนาคาร - - - - 0.71 0.16
รายได้อ่�น2) 27.36 6.90 23.61 5.17 30.69 6.90
รวมรายไดอ่ืน 28.89 7.29 24.39 5.34 31.40 7.06
รวมรายได 396.42 100.00 456.60 100.00 445.10 100.00

%

ประเภทของรายได

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. โครงสรางรายได

หมายเหตุ : 1) รายละเอียดรายได้ค่าธุรรมเนียมและบริการ
 ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าการเงิน และสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ หมายถึืง ค่าธุรรมเนียมในการเซ็นสัิญ่ญ่าและโอนสิิทธิุ
 การซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง หมายถึืง ค่าธุรรมเนียมใ นการเปิดวังเงินและค่าธุรรมเนียมบริการ
 การให้ก้้ย่มเงิน หมายถึืง ค่าบริการวิัเคราะห์สิินเช่�อของบริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด
 การคำ�าประกันซอง หมายถึืง ค่าธุรรมเนียมในการให้บริการ

 2) รายได้อ่�น เช่น รายได้ดอกเบี�ยจ่ายชำาระล่าช้า รายได้ค่าขายซากทรัพื่ย์สิิน เป็นต้ั้น
 3) เริ�มมีการจดัทำางบการเงนิรวัมในป 2561 เน่�องจากมกีารจดัตัั้�งบริษัทย่อย (บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเมน้ท์ จำากัด) 
  และต่ั้อมาในป 2563 ได้จัดตัั้�งบริษัทย่อยขึ�นอีก 1 บริษัท (บริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด)
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

2. ขอมูลเก่ียวกับผู้ลิตภัณฑ

(1) ลักษณะผู้ลิตภัณฑ/บริการและการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
ลักษณะผู้ลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ ประกอบธุุรกิจให้บริการสิินเช่�อแก่กลุ่มล้กค้าที�เป็นผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที�มี 
ข้อจำากัดในการขอสิินเช่�อสิถืาบันการเงิน โดยแบ่งสิินเช่�อออกเป็น 8 ประเภทสิินเช่�อ ดังนี�

(1.1) ธุรกิจการใหสินเช่ือสัญญาเชาทางการเงิน
หรือลีสซ่ิง (Leasing)

บริษัทฯ ให้บริการสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงินแก่ 
ผู้้้ประกอบการที�ต้ั้องการซ่�อทรัพื่ย์สิินที�มีสัิญ่ญ่าเช่ากับ
หน่วัยงานราชการ หนว่ัยงานรฐัวิัสิาหกจิ หร่อหนว่ัยงาน 
เอกชนขนาดใหญ่่ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้้้ซ่�อทรัพื่ย์สิิน 
แล้วันำามาให้ล้กค้าเช่าต่ั้อ โดยกรรมสิิทธิุ�ของทรัพื่ย์สิิน 
ให้เช่าทางการเงินจะป็นของบริษัทฯ และเม่�อชำาระ 
ค่างวัดครบกำาหนดสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงินแล้วั ล้กค้าหร่อ
ผู้้้เช่าสิามารถืเล่อกได้ว่ัาจะซ่�อสิินทรัพื่ย์ดังกล่าวัไว้ัเพ่ื่�อ
เป็นเจ้าของกรรมสิิทธิุ�หร่อค่นทรัพื่ย์สิินให้กับบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะให้สิินเช่�อกับล้กค้าในอัตั้ราร้อยละ  
70-100 ของม้ลค่าสิินค้าและคิดดอกเบี�ยในอัตั้ราคงที� 
โดยปกตั้ิสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงินที�บริษัทฯ ให้บริการกับ
ล้กค้าจะมีอายุตัั้�งแต่ั้ 3 ปขึ�นไป

• กรณีโอนสิทธิเรียกรอง - ดำาเนินการโอนสิิทธิุ 
เรียกร้องในการรับชำาระค่าเช่าจากล้กหนี�ของล้กค้า
มาที�บริษัทฯ โดยบริษัทฯจะมีหนังส่ิอบอกกล่าวั 
การโอนสิิทธิุเรียกร้องในการรับชำาระค่าเช่าไปที� 
ล้กหนี�ของล้กค้าที�เป็นส่ิวันราชการ รัฐวิัสิาหกิจ หร่อ 
เอกชนขนาดใหญ่่โดยดำาเนินการโอนสิิทธิุแบบ
เบ็ดเสิร็จเด็ดขาดซึ�งบริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่่าย
ขายและการตั้ลาดนำาเอกสิารโอนสิิทธิุไปให้ล้กหนี�
ลงนามรับทราบ ถึืงแม้ล้กหนี�ของล้กค้าจะเป็นผู้้้ชำาระ
ค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ โดยตั้รง อย่างไรก็ตั้าม ณ วัันทำา
สัิญ่ญ่า ล้กค้าจะตั้อ้งมอบเช็คลงวัันที�ล่วังหนา้ไว้ัให้แก่
บริษัทฯ ตั้ามงวัดที�ต้ั้องชำาระ หากล้กหนี�ของล้กค้า 
ไม่ชำาระค่าเช่าตั้ามเวัลาที�กำาหนด บริษัทฯ จะนำาเช็ค
ที�ล้กค้ามอบไว้ัให้ชำาระค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ แทน และ
ภายหลังหากล้กหนี�ของล้กค้าได้มีการจ่ายชำาระเงิน
เข้ามา บริษัทฯ จะค่นเงินจากการรับโอนสิิทธิุ�ดัง
กล่าวัให้แก่ล้กค้าทันที

• กรณีไมโอนสิทธิเรียกรอง - รับชำาระค่าเช่าจาก
ล้กค้าโดยตั้รง โดยไม่มีการโอนสิิทธุิเรียกร้องในการ
รับชำาระค่าเช่าจากล้กหนี�ของล้กค้า โดยล้กค้าจะ
ทำาการมอบเช็คลงวัันที�ล่วังหน้าไว้ัให้ ณ วัันทำาสัิญ่ญ่า 
ซึ�งเช็คจะต้ั้องลงวัันที�ล่วังหน้าตั้ามวัันครบกำาหนด
ชำาระในสัิญ่ญ่า

(1.2) ธุรกิจการใหสินเช่ือสัญญาเชาซ้ือ  
(Hire Purchase)

บริษัทฯ ให้บริการสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อแก่ผู้้้ประกอบการ
ที�ต้ั้องการซ่�อทรัพื่ย์สิินประเภทคอมพิื่วัเตั้อร์ ซอฟิต์ั้แวัร์ 
อุปกรณ์ไอที เคร่�องใช้ไฟิฟ้ิา รวัมไปถึืงอุปกรณ์การเรียน
การสิอนตั้่างๆ ที�มีสัิญ่ญ่าเช่ากับหน่วัยงานราชการ 
หน่วัยงานรัฐวิัสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชนขนาดใหญ่่ 
โดยบริษัทฯ จะซ่�อทรัพื่ย์สิินจากล้กค้า แล้วันำามาให้
ล้กค้าเช่าต่ั้อ (ในบางกรณีอาจทำาการจัดหาทรัพื่ย์สิิน
จากผู้้้จำาหน่าย (Supplier) ตั้ามควัามต้ั้องการของล้กค้า 
แล้วันำามาให้ล้กค้าเช่าต่ั้อ) โดยกรรมสิิทธิุ�ของทรัพื่ย์สิิน
ให้เช่าซ่�อจะเป็นของบริษัทฯ และเม่�อชำาระเงินค่างวัด
ครบกำาหนดสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อแล้วั ล้กค้าหร่อผู้้้เช่าซ่�อจะได้
กรรมสิิทธิุ�ในสิินทรัพื่ย์นั�นๆ โดยบริษัทฯ จะให้สิินเช่�อ
แก่ล้กค้าในอัตั้ราร้อยละ 70-100 ของม้ลค่าสิินค้าและ
คิดดอกเบี�ยในอัตั้ราคงที� สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อที�บริษัทฯ ให้
บริการกับล้กค้าจะมีอายุไม่เกิน 3 ป ร้ปแบบในการทำา
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อจะเป็นในลักษณะเดียวักับการทำาสัิญ่ญ่า
เช่าทางการเงิน ดังนี�

• กรณีโอนสิทธิเรียกรอง - ให้ ล้กค้าโอนสิิทธิุ 
เรียกร้องในการรับชำาระค่าเช่าจากล้กหนี�ของล้กค้ามา
ที�บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการโอนสิิทธิุเรียกร้องใน
การรบัชำาระคา่เช่าโดยตั้รงไปที�ล้กหนี�ของล้กค้าที�เป็น
ส่ิวันราชการ รัฐวิัสิาหกิจ หร่อหนว่ัยงานเอกชนขนาด
ใหญ่่ และ ณ วัันทำาสัิญ่ญ่า ล้กค้าจะต้ั้องมอบเช็คลง
วัันที�ล่วังหน้าไว้ัให้แก่บริษัทฯ ตั้ามงวัดที�ต้ั้องชำาระ

• กรณีไมโอนสิทธิเรียกรอง - รับชำาระค่าเช่าจาก
ล้กค้าโดยตั้รง โดยไม่มีการโอนสิิทธุิเรียกร้องในการ
รับชำาระค่าเช่าจากล้กหนี�ของล้กค้า โดยล้กค้าจะ
ทำาการมอบเช็คลงวัันที�ล่วังหน้าไว้ัให้ ณ วัันทำาสัิญ่ญ่า 
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กรณีไมมีการโอนสิทธิ
บริษัทฯ จะนำาเช็คที�ล้กค้าทำาไว้ั  

ณ วัันทำาสัิญ่ญ่าเข้าบัญ่ชีบริษัทฯ

กรณีไมมีการโอนสิทธิ
ล้กหนี�จะชำาระค่าเช่าแก่ล้กค้าโดยตั้รง

กรณีโอนสิทธิ
ล้กหนี�ชำาระค่าเช่าแก่บริษัทฯ

แจ้งการขอทำาสัิญ่ญ่า1
3แจ้งการโอน 

สิิทธิุเรียกร้องแก่ล้กหนี�  
(กรณีมีการโอนสิิทธิุ)

ทำาเอกสิารสัิญ่ญ่าเช่าให้ล้กค้าลงนาม 
และบริษัทฯ ให้สิินเช่�อแก่ล้กค้าโดยปกติั้ 

ในอัตั้ราร้อยละ 70 - 100 ของม้ลค่าสิินค้า
2

ล้กค้า ล้กหนี�
ของล้กค้า

ข้ันตอนการใหสินเช่ือสัญญาเชาทางการเงินและสินเช่ือสัญญาเชาซ้ือ

1) ล้กค้าแจ้งควัามประสิงค์ทำาสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน/ 
เช่าซ่�อ บริษัทฯ จะทำาการตั้รวัจสิอบข้อม้ลของล้กค้า
จากเอกสิารประกอบการพิื่จารณา เช่น หนังส่ิอ
รับรองบริษัทจดทะเบียน รายการเคล่�อนไหวั 
ทางบัญ่ชีกับสิถืาบันการเงิน (Bank Statement)  
งบการเงิน และสัิญ่ญ่าเช่าระหวั่างล้กค้ากับ 
ล้กหนี�ของล้กค้า เป็นต้ั้น และทำาเอกสิารนำาเสินอให้ 
ผู้้้บริหารพิื่จารณา

2) เม่�อผู้้้บริหารอนุมัติั้การให้สิินเช่�อ บริษัทฯ จะจัด
เตั้รียมสัิญ่ญ่าและชุดเอกสิารนำาไปให้ล้กค้าลงนาม
และรับเช็คจากล้กค้า ณ วัันที�เซ็นสัิญ่ญ่า 

3) กรณีมีการโอนสิิทธุิเรียกร้องในการรับเงินบริษัทฯ 
จะมีหนังส่ิอบอกกล่าวัการโอนสิิทธิุเรียกร้องในการ
รับเงินแจ้งไปยังล้กหนี�และให้ล้กหนี�ลงนามรับทราบ
ในหนังส่ิอบอกกล่าวัการโอนสิิทธุิเรียกร้องในการ 
รับเงินดังกล่าวั ณ วัันครบกำาหนดชำาระค่างวัด

• กรณีมีการโอนสิทธิ – ล้กหนี�จะชำาระค่าเช่ามายัง 
บริษัทฯ โดยตั้รง ตั้ามเง่�อนไขของการโอนสิิทธิุ 
โดยปกติั้เงินค่าเช่าที�ล้กหนี�ต้ั้องจ่ายจะมีม้ลค่าส้ิง
กว่ัาเงินค่างวัดที�ล้กค้าจะต้ั้องชำาระค่นให้แก่บริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะทำาการค่นเงินส่ิวันต่ั้างให้แก่ล้กค้า 
ภายหลังจากที�ได้หักชำาระค่างวัดที�ต้ั้องจ่ายค่น
บริษัทฯ แล้วั (หากล้กหนี�ไม่ชำาระค่างวัดตั้ามเวัลา
ที�กำาหนด บริษัทฯ จะนำาเช็คชำาระหนี�ที�ได้รับ ณ  
วัันทำาสัิญ่ญ่าเข้าเรียกเก็บแทน และหากล้กหนี�ได้
ชำาระเงินเข้ามาภายหลัง บริษัทฯ จะค่นเงินดังกล่าวั
ให้กับล้กค้าทันที)

• กรณีไมมีการโอนสิทธิเรียกรอง – ล้กหนี�จะชำาระ
ค่าเช่าแก่ล้กค้าโดยตั้รง ในขณะที�บริษัทฯ จะนำาเช็ค
ชำาระหนี�ของล้กค้าเข้าเรียกเก็บตั้ามกำาหนดเวัลาที�
ระบุไว้ัในสัิญ่ญ่า

4) เ ม่�อครบกำาหนดตั้ามที� ระ บุ ในสัิญ่ญ่า ล้ก ค้า 
ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงินจะต้ั้องรับซ่�อทรัพื่ย์สิิน
ตั้ามม้ลค่าซากที�ตั้กลงไว้ั ณ วัันทำาสัิญ่ญ่า ส่ิวันล้กค้า
ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อจะได้รับกรรมสิิทธิุ�ในทรัพื่ย์สิินนั�น

ในกรณีที�ล้กค้าส่ิงมอบสิินค้าให้แก่หน่วัยงานราชการ 
หน่วัยงานรัฐวิัสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชนเรียบร้อย
แล้วั และล้กค้ารายดังกล่าวัตั้้องการทำาสัิญ่ญ่าเช่า
ทางการเงินหร่อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อกับบริษัทฯ ล้กค้าจะต้ั้อง
ทำาการขายสิินค้าเพ่ื่�อให้กรรมสิิทธิุ�ตั้กเป็นของบริษัทฯ 
ก่อน แล้วับริษัทฯ จึงจะสิามารถืดำาเนินการทำาการ 
ให้เช่าหร่อเช่าซ่�อตั้ามแบบของสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
หร่อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อกลับอีกครั�ง
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ล้กค้าขออนุมัติั้วังเงิน  
และนำาบัญ่ชีล้กหนี� 
แต่ั้ละรายมาเสินอ

1
บริษัทฯ แจ้งการโอนสิิทธิุ 

การรับเงินมาที�ล้กหนี� 2

ล้กหนี�ชำาระเงินแก่บริษัทฯ  
โดยส่ิวันต่ั้าง หลังจากหัก 
ค่าธุรรมเนียมต่ั้างๆ แล้วั 
จะค่นให้แก่ล้กค้าทั�งหมด

4บริษัทฯ รับซ่�อล้กหนี�  
ประมาณร้อยละ 30-100 

ของม้ลค่าในสัิญ่ญ่า

3

ล้กค้า ล้กหนี�
ของล้กค้า

ลักษณะ สัญญาเชาทางการเงิน สินเช่ือเชาซ้ือ

วััตั้ถุืประสิงค์ในการเช่า ใช้ทรัพื่ย์สิินระยะยาวัตั้ลอด หร่อ 
เก่อบหมดอายุการใช้งาน

เพ่ื่�อเป็นเจ้าของทรัพื่ย์สิิน

กรรมสิิทธิุ�ในทรัพื่ย์สิิน เป็นของผู้้้ให้เช่าจนสิิ�นสุิดสัิญ่ญ่า  
เม่�อสิิ�นสุิดสัิญ่ญ่าผู้้้เช่าใช้สิิทธิุ 
ในการซ่�อทรัพื่ย์สิิน

เป็นของผู้้้ให้เช่าซ่�อจนกระทั�งผู้้้เช่าซ่�อได้
ชำาระค่างวัดและปฏิิบัติั้ตั้ามเง่�อนไขครบถ้ืวัน 
กรรมสิิทธิุ�จึงตั้กเป็นของผู้้้เช่าซ่�อ

ระยะเวัลาการให้สิินเช่�อ 3 ปขึ�นไป ไม่เกิน 3 ป

สินเช่ือเชาซ้ือลักษณะ

โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

ความแตกตางระหวางสินเช่ือสัญญาเชาทางการเงินและสินเช่ือสัญญาเชาซ้ือ

บริษัทฯ ให้บริการรับซ่�อหนี�ทางการค้า โดยเป็นการ
ให้บริการสิินเช่�อระยะสัิ�น เพ่ื่�อเป็นเงินทุนหมุนเวีัยน
ในธุุรกิจสิำาหรับผู้้้ประกอบการ โดยบริษัทฯ จะรับซ่�อ 
ล้กหนี�การค้า โดยไม่ต้ั้องใช้หลักทรัพื่ย์คำ�าประกัน แต่ั้จะ
โอนสิิทธุิเรียกร้องในหนี�การค้าของล้กค้าให้กับบริษัทฯ 
เพ่ื่�อเป็นหลักประกัน โดยเป็นการรับโอนสิิทธิุแบบ 
ไล่เบี�ย (With Recourse) ค่อบริษัทฯ มีสิิทธิุไล่เบี�ยจาก
ล้กค้าได้ กรณีที�เกิดหนี�ส้ิญ่หร่อล้กหนี�ไม่ชำาระเงินตั้าม
กำาหนดเวัลา โดยบริษัทฯ จะเน้นให้บริการกับผู้้ป้ระกอบ
การขนาดกลางและขนาดย่อมที�ต้ั้องการเงินสิดไปใช้
หมุนเวีัยนในกิจการและเป็นธุุรกิจที�มีการซ่�อขายสิินค้า
และบริการที�ไม่มีควัามซับซ้อนในตั้ัวัเน่�อหาของหนี� 
การค้า เช่น เป็นการซ่�อมาขายไปในสิินค้าทั�วัๆ ไป 
หร่อเป็นการให้บริการบำารุงรักษาอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ 
สิำานักงานทั�วัๆ ไป โดยบริษัทฯ จะหลีกเลี�ยงการรับซ่�อ
หนี�การค้าที�มีเง่�อนไขการสิง่มอบ หร่อสิินคา้และบริการที�

มีควัามซบัซ้อนที�อาจจะเกดิข้อโตั้เ้ถีืยงในควัามสิมบ้รณ์
ของหนี�การค้า เช่น หนี�การค้าที�เกิดจากการพัื่ฒนาระบบ
งานไอที หร่อหนี�การค้าในภาคการก่อสิร้าง เป็นต้ั้น โดย
บริษัทฯ จะเน้นการรับซ่�อล้กหนี�การค้าที�เป็นหน่วัยงาน
ราชการและรัฐวิัสิาหกิจเป็นหลัก รวัมถึืงล้กหนี�การค้าที�
เป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่่ซึ�งส่ิวันใหญ่่บริษัทฯ จะรับซ่�อ
ล้กหนี�การค้าที�มีอายุไม่เกิน 90 วััน โดยบริษัทฯ จะรับ 
ซ่�อล้กหนี�การค้าประมาณร้อยละ 30-100 ของม้ลค่าใน
เอกสิาร และเม่�อครบกำาหนดชำาระเงิน บริษัทฯ จะดำาเนิน 
การเรียกเก็บเงินจากล้กหนี�โดยตั้รง และเม่�อหักดอกเบี�ย
และค่าธุรรมเนียมต่ั้างๆ เรียบร้อยแล้วั บริษัทฯ จะค่น
เงินส่ิวันต่ั้างให้กับล้กค้า

ทั�งนี� อัตั้ราดอกเบี�ย สัิดส่ิวันการรับซ่�อหนี� จะขึ�นอย่้
กับขนาดของกิจการ ฐานะการเงินของล้กค้า รวัมถึืง
คุณภาพื่ของล้กหนี�การค้า

(1.3) ธุรกิจการใหบริการรับซ้ือหน้ีทางการคาหรือแฟคตอร่ิง (Factoring)

ข้ันตอนการใหสินเช่ือการรับโอนสิทธิเรียกรอง (Factoring)
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ล้กค้าขอใช้บริการ  
Bid Bond และ  
ชำาระค่าธุรรมเนียม

1

ล้กค้า

ธุนาคารพัื่นธุมิตั้ร 
ออกหลักประกันซอง3

บริษัทฯ ส่ิงมอบ 
หลักประกันซอง  

ให้กับล้กค้า
4

บริษัทย่�นขอ  
หลักประกันซอง 

 กับธุนาคาร
พัื่นธุมิตั้ร

2

ธุนาคาร 
พัื่นธุมิตั้ร

1) ล้กค้าขออนุมัติั้วังเงินกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
ดำาเนินการตั้รวัจสิอบประวััติั้ล้กค้าจากเอกสิาร
สิำาคัญ่ เช่น หนังส่ิอรับรองบริษัทจดทะเบียน Bank 
Statement และงบการเงนิ เป็นต้ั้น รวัมทั�งตั้รวัจสิอบ
ประวััติั้ล้กหนี� และเสินอให้ผู้้้บริหารพิื่จารณา ภายหลัง 
เม่�อผู้้้บริหารอนุมัติั้ ลงนามในสัิญ่ญ่าเรียบร้อยแล้วั 
ล้กค้าจะนำาบัญ่ชีล้กหนี�มาเสินอขายต่ั้อบริษัทฯ 

2) เม่�อผู้้้บริหารได้พิื่จารณาอนุมัติั้ให้รับซ่�อบัญ่ชีล้กหนี�
ดังกล่าวัแล้วับริษัทฯ และล้กค้าจะทำาการแจ้งบอก
กล่าวัการโอนสิิทธุิเรียกร้องในการชำาระเงินไปยัง 
ล้กหนี� (บริษัทฯ อาจแจ้งการโอนสิิทธุิทางไปรษณีย์ 
หร่อให้ฝ่่ายขายนำาเอกสิารไปให้ล้กหนี�ลงนาม 
รับทราบการโอนสิิทธิุ ขึ�นอย่้กับม้ลค่าซ่�อขายบัญ่ชี
ล้กหนี�) ในกรณีที�ไม่สิามารถืโอนสิิทธิุการรับเงินได้ 

เน่�องจากข้อจำากัดของล้กหนี�บางราย บริษัทฯ จะให้ 
ล้กค้ามอบอำานาจการเก็บเงินให้แก่บริษัทฯ หร่อใช้
บัญ่ชีควับคุมการรับเงิน (Escrow Account) เพ่ื่�อ
ให้บริษัทฯ สิามารถืควับคุมการจ่ายชำาระเงินของ 
ล้กหนี�ได้

3) เม่�อบริษัทฯ รับซ่�อล้กหนี�การค้าเรียบร้อยแล้วั บริษัทฯ 
จะจ่ายเงินตั้ามยอดที�รับซ่�อ (หลังหักดอกเบี�ยและ 
ค่าธุรรมเนียมต่ั้างๆ)

4) เม่�อถึืงวัันครบกำาหนดชำาระเงิน บริษัทฯ จะดำาเนิน
การจัดเก็บหนี�กับล้กหนี� จากนั�นบริษัทฯ จะจ่ายเงิน
ส่ิวันที�เหล่อให้กับล้กค้าหลังจากหักภาระหนี�คงค้าง
หร่อค่าใช้จ่ายต่ั้างๆ แล้วั

ธุรกิจการใหบริการเสริมอ่ืนๆ

บริษัทฯ มีบริการเสิริมร้ปแบบต่ั้างๆ เพ่ื่�อให้บริการของบริษัทฯ ครบวังจรมากยิ�งขึ�น โดยส่ิวันใหญ่่เป็นการสินับสินุน
สิินเช่�อล่วังหน้า (Pre Finance) โดยล้กค้าที�บริษัทฯ จะให้บริการเสิริมสิ่วันใหญ่่จะตั้้องเป็นล้กค้าเดิมของบริษัทฯ  
ที�มีประวััติั้การชำาระเงินที�ดี เน่�องจากควัามเสีิ�ยงในการให้บริการเสิริมค่อนข้างส้ิง ได้แก่

(1.4) การใหสินเช่ือเพ่ือการจัดหาหนังสือคำ้าประกันซอง (Bid Bond)
บริษัทฯ เริ�มดำาเนินธุุรกิจการให้สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอคำ�าประกันซอง (Bid Bond) ตัั้�งแต่ั้ป 2553 โดยเป็นการ
ให้สิินเช่�อเพ่ื่�อการสินับสินุนการออกหนังส่ิอคำ�าประกันธุนาคารหร่อหลักประกันซองให้แก่ล้กค้าผู้้้ประกอบการ 
ที�มีควัามประสิงค์เข้าร่วัมประม้ลงานในหน่วัยงานราชการ หน่วัยงานรัฐวิัสิาหกิจ จะเป็นการให้สิินเช่�อตั้ามม้ลค่า 
หลักประกันซอง ล้กค้าจะต้ั้องนำาหนังส่ิอคำ�าประกันธุนาคารหร่อหลักประกันซองค่นให้แก่บริษัทฯ ตั้ามวัันเวัลา 
ที�กำาหนด โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตั้อบแทนการให้บริการในร้ปแบบของค่าธุรรมเนียม โดยบริษัทฯ ใช้วังเงินที�มีกับ
ธุนาคารในการปล่อยสิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอคำ�าประกันซอง

ข้ันตอนการจัดหาหนังสือคำ้าประกันซอง (Bid Bond)

1) ล้กค้าแจ้งควัามประสิงค์ขออนุมัติั้วังเงินสิำาหรับการออกหลักประกันซอง บริษัทฯ จะทำาการตั้รวัจสิอบประวััติั้ของ
ล้กค้าจากเอกสิารประกอบการพื่จิารณา เช่น ข้อกำาหนดของผู้้ว่้ัาจ้าง (Term of Reference) ของหนว่ัยงานที�ล้กค้า
จะเข้าประม้ลงบการเงินและ Bank Statement เป็นต้ั้น และเสินอให้ผู้้้บริหารพิื่จารณา

2) เม่�อผู้้้บริหารอนุมัติั้ บริษัทฯ จะทำาเร่�องขอเพิื่�ม Approve list ต่ั้อธุนาคารที�บริษัทฯ มีวังเงิน
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ล้กค้านำาใบตั้รวัจรับมอบงาน 
เพ่ื่�อเปลี�ยนเง่�อนไขเป็นสิินเช่�อ 

การรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
เพ่ื่�อชำาระหนี�

5

ล้กค้าส่ิงมอบงาน และรับเอกสิาร  
ตั้รวัจรับมอบงานจากล้กหนี�4

ล้กค้าส่ิงเอกสิาร และเช็คลงวัันที�ล่วังหน้า 
ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ให้เงินก้้กับทางล้กค้า 3

ล้กค้าขออนุมัติั้วังเงิน1
2แจ้งการโอนสิิทธิุ 

การรับเงินมาที�ล้กหนี� 

ล้กค้า ล้กหนี�
ของล้กค้า

โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

3) เม่�อธุนาคารอนุมัติั้เพิื่�ม Approve list บริษัทฯ จะดำาเนินการ เพ่ื่�อให้ธุนาคารออกหนังส่ิอคำ�าประกันซองให้
4) ล้กค้าชำาระค่าธุรรมเนียมและบริษัทฯ ส่ิงมอบหลักประกันซองให้แก่ล้กค้าเม่�อได้รับชำาระค่าธุรรมเนียมครบถ้ืวัน 

เม่�อครบกำาหนด ล้กค้าจะนำาหลักประกันซองมาค่นแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะนำาหลักประกันซองค่นแก่ธุนาคาร 
หากล้กค้าไม่ค่นหลักประกันซองแก่บริษัทฯ ภายในเวัลาที�กำาหนดจะต้ั้องชำาระค่าปรับให้แก่บริษัทฯ

(1.5) ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)
บริษัทฯ ให้บริการสิินเช่�อแก่ล้กค้าที�ต้ั้องการเงินทุน
ในการจัดหาสิินค้าเพ่ื่�อทำาการส่ิงมอบให้กับหน่วัยงาน
ราชการ หน่วัยงานรัฐวิัสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชน
ขนาดใหญ่่ โดยล้กค้าจะต้ั้องมีสัิญ่ญ่าในการส่ิงมอบ
สิินค้าและบริการระหว่ัางล้กค้าและล้กหนี�การค้าให้
บริษัทฯ เพ่ื่�อประกอบการพิื่จารณาเน่�องจากการให้
บริการสิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการเพ่ื่�อให้ล้กค้า
สิามารถืจัดหาสิินค้ามาส่ิงมอบได้ ถ่ือว่ัามีควัามเสีิ�ยงส้ิง 
จึงทำาให้ล้กค้าเก่อบทั�งหมดในสิ่วันของสิินเช่�อเพ่ื่�อ
สินับสินุนโครงการจะเป็นล้กค้าที�มีการตั้ิดต่ั้อธุุรกิจกับ
บริษัทฯ อย่างสิมำ�าเสิมอ และมีประวััติั้การชำาระเงิน 

ที�ดี เพ่ื่�อลดควัามเสีิ�ยงดังกล่าวั รวัมทั�งจะต้ั้องโอน 
สิิทธิุเรียกร้องในการชำาระเงินของล้กหนี�ให้กับบริษัทฯ 
เม่�อล้กค้าได้ทำาการส่ิงมอบสิินค้าให้แก่ล้กหนี�และได้ 
ใบตั้รวัจรับมอบงานแล้วั ล้กค้าส่ิวันใหญ่่จะมาขอสิินเช่�อ
การรับโอนสิิทธิุเรียกร้องกับบริษัทฯ เพ่ื่�อนำาเงินที�ได้จาก
สิินเช่�อดังกล่าวัมาชำาระค่นเงินก้้ อย่างไรก็ตั้าม ในกรณี
ที�ล้กหนี�ของล้กค้าตั้รวัจรับมอบงานล่าช้าทำาให้ล้กค้า 
ไม่สิามารถืนำาใบตั้รวัจรับมอบงานมาเปลี�ยนเป็นสิินเช่�อ
การรับโอนสิิทธิุเรียกร้องเพ่ื่�อนำาเงินมาชำาระค่นบริษัทฯ 
ได้ภายในเวัลาที�กำาหนดจะต้ั้องชำาระดอกเบี�ยและ 
ค่าปรับให้แก่บริษัทฯ

ข้ันตอนการใหบริการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ

1) ล้กค้าแจ้งขอรับบริการสิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ
ด้วัยการขออนุมัติั้วังเงินกับบริษัทฯ และบริษัทฯ  
จะทำาการพิื่จารณาการให้สิินเช่�อจากศักยภาพื่และ
ควัามสิามารถืในการสิ่งมอบงานของล้กค้าประกอบ
กับพิื่จารณาสัิญ่ญ่าการรับงานและการส่ิงมอบสิินค้า
ระหว่ัางล้กค้าและล้กหนี�เพ่ื่�อเป็นการย่นยันว่ัาจะมี
การสิ่งมอบสิินค้าดังกล่าวัตั้ามวัันและเวัลาที�กำาหนด
ได้จริง โดยบริษัทฯ จะดำาเนินการตั้รวัจสิอบประวััติั้
ล้กค้าจากเอกสิารสิำาคัญ่ เช่น หนังส่ิอรับรองบริษัท
จดทะเบียน Bank Statement งบการเงิน สัิญ่ญ่า
ระหว่ัางล้กค้าและล้กหนี� เป็นต้ั้น และนำาเสินอให้ 
ผู้้้บริหารพิื่จารณาอนุมัติั้ โดยล้กค้าที�จะรับบริการ 
สิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการจะต้ั้องเป็นล้กค้าเก่าที�
มีประวััติั้การติั้ดต่ั้อดีและมีศักยภาพื่ในการดำาเนินการ 
และส่ิงมอบงานได้

2) เม่�อผู้้้บริหารอนุมัติั้ บริษัทฯ จะดำาเนินการโอนสิิทธิุ
เรียกร้องในการรับเงินจากสัิญ่ญ่าดังกล่าวั โดยจะ
มีเอกสิารบอกกล่าวัการโอนสิิทธุิไปยังล้กหนี�และ 
ให้ล้กหนี�ลงนามรับทราบในจดหมายบอกกล่าวัการ
โอนสิิทธิุ

3) บริษัทฯ จะทำาสัิญ่ญ่าเงินก้้และชุดเอกสิารนำาไปให้
ล้กค้าลงนามและรับเช็คสัิ�งจ่ายลงวัันที�ล่วังหน้า

4) ล้กค้าทำาการส่ิงมอบงานให้แก่ล้กหนี� และเม่�อ 
ล้กหนี�ตั้รวัจรับสิินค้าเรียบร้อยแล้วัจะออกเอกสิาร
ใบตั้รวัจรับมอบงานเพ่ื่�อเป็นหลักฐานประกอบ 
การรับเงินตั้ามสัิญ่ญ่า

5) ล้กค้านำาใบตั้รวัจรับมอบงานมาเพ่ื่�อขอสิินเช่�อ 
การรับโอนสิิทธิุเรียกร้องกับบริษัทฯ และนำาเงินที�
ได้รับจากการที�บริษัทฯ รับซ่�อหนี�ทางการค้าที�มี 
ใบตั้รวัจรับมอบงานดังกล่าวัมาทำาการชำาระหนี� 
สิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ
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ล้กค้าขอ 
อนุมัติั้วังเงิน

1

แจ้งการโอนสิิทธิุ 
การรับเงิน 
มาที�ล้กหนี� 

2

4 ส่ิงมอบสิินค้าให้ล้กหนี�โดยตั้รง
ตั้ามวัันและเวัลาที�กำาหนด 
โดยบริษัทฯ ล้กค้าและ 
ล้กหนี�ของล้กค้าจะทำาการ
ตั้รวัจรับสิินค้าพื่ร้อมกัน

ล้กค้านำาใบตั้รวัจรับมอบงาน 
เพ่ื่�อเปลี�ยนเง่�อนไขเป็นสิินเช่�อการรับโอน 

สิิทธิุเรียกร้องสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน  
หร่อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อเพ่ื่�อชำาระค่าสิินค้า

6
จัดหาสิินค้าตั้าม 
ควัามต้ั้องการของล้กค้า

3

ล้กค้ารับเอกสิาร 
ตั้รวัจรับมอบงานจากล้กหนี� 5

ล้กค้า

ล้กหนี�
ของล้กค้า

ผู้้้จำาหน่าย
สิินค้า

บริษัทฯ ให้บริการจัดหาสิินค้าเพ่ื่�อขายให้แก่ผู้้้ประกอบ
การที�ขาดเงินทุนในการจัดหาสิินค้าเพ่ื่�อทำาการส่ิงมอบ
ต่ั้อให้กับหน่วัยงานราชการ หน่วัยงานรัฐวิัสิาหกิจ หร่อ
หน่วัยงานเอกชนขนาดใหญ่่ โดยบริษัทฯ จะเข้าไป
ดำาเนินการจัดหาสิินค้าตั้ามควัามตั้้องการของล้กค้า
จากผู้้้จำาหน่ายสิินค้า (Supplier) และนำาไปขายต่ั้อให้แก่
ล้กค้าด้วัยการคิดส่ิวันต่ั้างจากราคาต้ั้นทุนกับราคาขาย 
เม่�อจัดหาสิินค้าตั้ามควัามต้ั้องการของล้กค้าเรียบร้อย
แล้วั บริษัทฯ จะมอบหมายให้ Supplier ส่ิงมอบสิินค้า
ดังกล่าวัไปยังล้กหนี�โดยตั้รงตั้ามวัันและเวัลาที�กำาหนด
ไว้ั ซึ�งบริษัทฯ จะเป็นผู้้้ไปตั้รวัจเช็คสิินค้าพื่ร้อมกับล้กค้า
และล้กหนี� ณ สิถืานที�ที�จัดส่ิง เน่�องจากการให้บริการ
จัดหาสิินค้าเพ่ื่�อให้ล้กค้าสิามารถืจดัหาสิินค้ามาส่ิงมอบ
ได้ถ่ือว่ัามีควัามเสีิ�ยงส้ิง จึงทำาให้ล้กค้าเก่อบทั�งหมดจะ
เป็นล้กค้าที�มีการติั้ดต่ั้อธุุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสิมำ�าเสิมอ 

และมีประวััติั้การชำาระเงินที�ดี เพ่ื่�อลดควัามเสีิ�ยง 
ดังกล่าวั รวัมทั�งจะต้ั้องโอนสิิทธิุเรียกร้องในการชำาระ
เงินของล้กหนี�ให้กับบริษัทฯ หร่อทำาหนังส่ิอมอบอำานาจ
ให้บริษัทฯ เป็นผู้้้รับเงินจากล้กหนี�โดยตั้รง ซึ�งโดย 
ส่ิวันใหญ่่หลังจากบริษัทฯ จัดหาสิินค้าให้แก่ล้กค้าแล้วั 
และล้กค้าได้ทำาการส่ิงมอบสิินค้าให้แก่ล้กหนี�และได้ 
ใบตั้รวัจรับมอบงานแล้วั ล้กค้าจะมาขอสิินเช่�อการ 
รับโอนสิิทธิุเรียกร้อง สิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทาง 
การเงิน หร่อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อกับบริษัทฯ เพ่ื่�อนำาเงินที�ได้
จากสิินเช่�อดังกล่าวัมาชำาระค่นค่าสิินค้า อย่างไรก็ตั้าม 
ในกรณีที�ล้กหนี�ของล้กค้าตั้รวัจรับมอบงานล่าช้าทำาให้
ล้กค้าไม่สิามารถืนำาใบตั้รวัจรับมอบงานมาเปลี�ยนเป็น
สิินเช่�ออ่�นๆ เพ่ื่�อนำาเงินมาชำาระค่นบริษัทฯ ได้ภายใน
เวัลาที�กำาหนดจะตั้้องชำาระดอกเบี�ยและค่าปรับให้แก่
บริษัทฯ

ข้ันตอนการใหบริการการจัดหาสินคา

1) ล้กค้าแจ้งขอรับบริการการจัดหาสิินค้า ด้วัยการขอ
อนุมัติั้วังเงินเครดิตั้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะทำาการ
พิื่จารณาจากศักยภาพื่และควัามสิามารถืในการ 
ส่ิงมอบงานของล้กค้า ประกอบกับพิื่จารณาสัิญ่ญ่า
การรับงานและการส่ิงมอบสิินค้าระหว่ัางล้กค้าและ
ล้กหนี�เพ่ื่�อเป็นการย่นยันว่ัาจะมีการส่ิงมอบสิินค้า 
ดังกล่าวัตั้ามวัันและเวัลาที�กำาหนดได้จริง โดย

บริษัทฯ จะดำาเนินการตั้รวัจสิอบประวััติั้ล้กค้าจาก
เอกสิารสิำาคัญ่ เช่น หนังส่ิอรับรองบริษัทจดทะเบียน 
Bank Statement และงบการเงิน เป็นต้ั้น และ 
นำาเสินอให้ผู้้้บริหารพิื่จารณาโดยล้กค้าที�จะรับบริการ 
สิินเช่�อจัดหาสิินค้า ส่ิวันใหญ่่จะต้ั้องเป็นล้กค้า
เก่าที�มีประวััติั้การติั้ดต่ั้อดีและมีศักยภาพื่ในการ 
ดำาเนินการและส่ิงมอบงานได้

(1.6) ธุรกิจใหบริการจัดหาสินคา (Trade Finance)
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

2) เม่�อผู้้้บริหารอนุมัติั้ บริษัทฯ จะดำาเนินการโอนสิิทธิุ
เรียกร้องในการรับเงินจากสัิญ่ญ่าดังกล่าวั โดยจะ
มีเอกสิารบอกกล่าวัการโอนสิิทธุิไปยังล้กหนี�และ
ให้ล้กหนี�ลงนามรับทราบในจดหมายบอกกล่าวัการ 
โอนสิิทธิุ

3) บริษัทฯ จัดหาสิินค้าจากผู้้้ขายสิินค้า (Supplier) 
ตั้ามควัามต้ั้องการของล้กค้า ซึ�งโดยส่ิวันใหญ่่แล้วั 
ประเภทและลักษณะของสิินค้าจะถ้ืกระบุอย่้ใน
สัิญ่ญ่าระหว่ัางล้กค้าและล้กหนี�เรียบร้อยแล้วั

4) Supplier ทำาการส่ิงมอบสิินค้าตั้ามวัันและเวัลาที�
กำาหนดไปให้แก่ล้กหนี�การค้าของล้กค้าโดยตั้รง โดย
บริษัทฯ ล้กค้าและล้กหนี�ของล้กค้าจะทำาการตั้รวัจรบั
สิินค้าพื่ร้อมกัน

5) เม่�อล้กหนี�ตั้รวัจรับสิินค้าเรียบร้อยแล้วัจะออก
เอกสิารใบตั้รวัจรับมอบงานให้แก่ล้กค้าเพ่ื่�อเป็น 
หลักฐานประกอบการรับเงินตั้ามสัิญ่ญ่า

6) ล้กค้านำาใบตั้รวัจรับมอบงานมาเพ่ื่�อขอสิินเช่�อ 
การรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง สิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าทาง 
การเงนิ หร่อสิญั่ญ่าเช่าซ่�อกับบริษัทฯ และนำาเงนิที�ได้
จากการที�บริษัทฯ รับซ่�อหนี�ทางการค้าที�มีใบตั้รวัจรับ
มอบงาน หร่อการได้รับสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
หร่อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อจากบริษัทฯ แล้วัแต่ั้กรณีมาทำาการ
ชำาระหนี�ค่าสิินค้า

(1.7) ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเพ่ือเปิด Letter of Credit (L/C)
ให้บริการสิินเช่�อเพ่ื่�อออกเอกสิารเพ่ื่�อย่นยันการชำาระเงินในการซ่�อขายที�ผู้้้ซ่�อขอให้ธุนาคารเป็นผู้้้ชำาระให้แทน 
เพ่ื่�อแสิดงเป็นหลักประกันการชำาระเงิน ผู้้้ขายสิินค้าได้รับเงินเม่�อส่ิงมอบสิินค้า และผู้้้ซ่�อสิินค้าจะได้รับสิินค้าเม่�อ 
จ่ายเงินค่าสิินค้า

ข้ันตอนการใหบริการสินเช่ือเพ่ือเปิด L/C (Letter of Credit)

เปิด L/C ให้กับล้กค้าไปยังธุนาคารตัั้วัแทนของผู้้้ขาย3

แจ้ง L/C  
กับผู้้้ขาย

4

ตั้รวัจสิอบเอกสิารและจ่ายค่าสิินค้า7

ผู้้้ขายแสิดงเอกสิารย่นยัน 
การส่ิงของให้ธุนาคารตัั้วัแทน 

และธุนาคารตัั้วัแทนส่ิงให้ 
ธุนาคารของผู้้้ซ่�อ

6
ล้กค้าขอใช้บริการ L/C กับ2

สัิญ่ญ่าซ่�อขายสิินค้า1

ธุนาคาร 
ตัั้วัแทนผู้้้ซ่�อ

ธุนาคาร 
ตัั้วัแทนผู้้้ขาย

5 ส่ิงสิินค้าให้กับผู้้้ซ่�อ

ล้กค้า 
(ผู้้้ซ่�อ)

ผู้้้ขาย
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บริษัทที�ร่วัมโครงการ

ค่้ค้า Supplier

SMEs

ค่้ค้า Supplier

SMEs

ค่้ค้า Supplier

SMEs

บริษัทที�เข้าร่วัมโครงการส่ิง PO สัิ�งซ่�อสิินค้า 

Supplier ส่ิงสิินค้าให้กับบริษัท

Supplier ส่ิงเอกสิารวัางบิล (invoice) ให้กับบริษัท 

1
2

6

5

3

 Suppli
er น

ำาบิล
มา 

เบกิ
เงนิ

กบั
 LIT

4 LIT ให้ชำาระเงิน
ค่าสิินค้าล่วังหน้า
ให้ Supplier เต็ั้มจำานวัน 
โดยหักค่าธุรรมเนียม

เม่�อครบกำาหนด 
บริษัทที�ร่วัมโครงการจะจ่าย
เงินค่าสิินค้าให้แก่ LIT

(1.8) ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเติมทุนหมุนเวียนคูคา (Supplier Finance)
ให้บริการสิินเช่�อเพ่ื่�อยกระดับ Supply Chain ให้มีประสิิทธิุภาพื่มากขึ�น โดยให้สิินเช่�อเติั้มทุนหมุนเวีัยนแก่ Supplier 
ของบริษัทฯ ที�เข้าร่วัมโครงการ ให้สิามารถืนำาบิลมาเบิกเงินสิดกับทางบริษัทฯ ได้ทันที โดยไม่ต้ั้องรอให้ครบ 
เครดิตั้เทอม ทำาให้ Supplier มีทุนหมุนเวีัยน เพิื่�มกำาลังการผู้ลิตั้ หร่อส่ิงงานได้ตั้รงเวัลามากขึ�น และยังทำาให้บริษัท
สิามารถืขยายระยะเวัลาการชำาระเงิน (Credit Term) แก่ Supplier อย่างไร้กังวัล

ข้ันตอนการใหบริการสินเช่ือเติมทุนหมุนเวียนคูคา

1) บริษัทที�เข้าร่วัมโครงการส่ิง PO สัิ�งซ่�อสิินค้า
2) Supplier ส่ิงสิินค้าให้กับบริษัท
3) Supplier ส่ิงเอกสิารวัางบิล (Invoice) ให้กับบริษัท 
4) Supplier นำาบิลมาเบิกเงินกับ LIT
5) LIT ให้ชำาระเงินค่าสิินค้าล่วังหน้าให้ Supplier เต็ั้มจำานวันโดยหักค่าธุรรมเนียม
6) เม่�อครบกำาหนด บริษัทที�ร่วัมโครงการจะจ่ายเงินค่าสิินค้าให้ LIT
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เจาหนาท่ีฝ่่ายขาย วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนตาม criteria ท่ีกำาหนด

วิเคราะหสินเช่ือ โดย บริษัท ลิท เซอรวิส แมเนจเมนท จำากัด

เบิกจายเงินตามเง่ือนไข

นำาเสนอขอมูลเขาท่ีประชุมฝ่่ายบริหาร 
ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาเบ้ืองตน

แจงผู้ลการอนุมัติวงเงิน
ดำาเนินการเร่ืองสัญญา

ฝ่่ายควบคุมสินเช่ือตรวจสอบเอกสารและขอมูลตางๆ พรอมจัดทำาใบคำาขอ 
เสนออนุมัติวงเงินเพ่ือเสนอตอผูู้มีอำานาจอนุมัติวงเงินสินเช่ือแตละประเภท

กรณีเป็นไปตามเง่ือนไข
และเอกสารครบถวน

กรณีท่ีตองขอเอกสาร 
หรือขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติม

โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

กระบวนการพิจารณาสินเช่ือ บริษัทฯ มีกระบวันการพิื่จารณาสิินเช่�อ ดังนี� 

โดยแนวัทางในการพื่จิารณาสิินเช่�อของบริษัทฯ เป็นดงันี�
1) การพิื่จารณาเบ่�องต้ั้น เจ้าหน้าที�ฝ่่ายขายเป็นผู้้้ติั้ดต่ั้อ

รวับรวัมข้อม้ล รวับรวัมเอกสิารของล้กค้าเสินอตั้่อ
บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด (บริษัทย่อย)

2) บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด ทำาการ
วิัเคราะห์สิินเช่�อ โดยทำาการวัิเคราะห์ควัามสิามารถื
ในการก่อหนี�ของล้กค้าและล้กหนี� ลักษณะโครงการ 
ควัามสิามารถืในการส่ิงมอบสิินค้าหร่อบริการของ
ล้กค้า ตั้ลอดจนประเมินกระบวันการในการรับชำาระ
หนี�ของล้กหนี� ทั�งนี�เพ่ื่�อพิื่ส้ิจน์สิถืานะแห่งหนี�ว่ัามี
ควัามน่าเช่�อถ่ือเพีื่ยงใด และโอกาสิในการได้รับเงิน
โดยตั้รงจากล้กหนี�เป็นสิำาคัญ่

3) การตั้รวัจสิอบข้อม้ลและการวิัเคราะห์สิินเช่�อ  
เจ้าหน้าที�วิัเคราะห์สิินเช่�อ บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ  
แมเนจเม้นท์ จำากัด จะดำาเนินการตั้รวัจสิอบข้อม้ล
ของล้กค้า เช่น ทะเบียนการค้าธุุรกิจ ข้อม้ลทาง 
การเงิน งบการเงิน การเดินบัญ่ชีธุนาคาร เป็นต้ั้น 
จากแหล่งข้อม้ลทั�งภายนอก และภายในบริษัทฯ  
อาทิเช่น กรมพัื่ฒนาธุุรกิจการค้า กรมสิรรพื่ากร  
บมจ.บสิิซิเนสิออนไลน์ ธุนาคารพื่าณชิย์ต่ั้างๆ เป็นต้ั้น  

รวัมทั�งตั้รวัจสิอบข้อม้ลของล้กหนี�การค้า พื่ร้อมทั�ง 
จัดทำาใบคำาขออนุมัติั้สิินเช่�อ (Credit Approval)  
โดยใช้ “นโยบายการให้สิินเช่�อแต่ั้ละประเภท” มาเป็น
แนวัทางในการขออนุมัติั้สิินเช่�อแต่ั้ละประเภท เพ่ื่�อ
นำาเสินอขออนุมัติั้สิินเช่�อต่ั้อผู้้้มีอำานาจอนุมัติั้ต่ั้อไป 
โดยบริษัทฯ จะมีการอนุมัติั้สิินเช่�อแต่ั้ละผู้ลิตั้ภัณฑ์์
แยกจากกันตั้ามนโยบายของแต่ั้ละผู้ลิตั้ภัณฑ์์

4) บริษัท ลิท เซอรวิ์ัสิ แมเนจเมน้ท์ จำากัด และเจ้าหน้าที�
ฝ่่ายขาย นำาเสินอข้อม้ลต่ั้อที�ประชุมคณะกรรมการ
สิินเช่�อเพ่ื่�อร่วัมหาแนวัทางหร่อควัามเป็นไปได้ในการ
ให้สิินเช่�อ ซึ�งในที�ประชุมจะประกอบไปด้วัย
• กรรมการผู้้้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
• ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จำากัด 

(มหาชน)
• ผู้้้จัดการฝ่่ายปฏิิบัติั้การ บริษัท ลีซ อิท จำากัด 

(มหาชน)
• กรรมการผู้้จั้ดการ บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเมน้ท์  

จำากัด
• เจ้าหน้าที�วิัเคราะห์สิินเช่�อ บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ 

แมเนจเม้นท์ จำากัด
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วงเงิน

ผูู้มีอำานาจอนุมัติ

คณะกรรมการ
บริษัท
(BOD)

คณะกรรมการ
บริหาร

(Exec.Com)

กรรมการ
ผูู้จัดการ

(MD)

1. ล้กค้า ไม่จำากัด - 100 3
2. ล้กหนี�

2.1 ราชการ [ต่ั้อล้กค้า 1 ราย]/ 
(ต่ั้อสัิญ่ญ่า)

2.2 เอกชน [ต่ั้อราย]/(ต่ั้อสัิญ่ญ่า)

ไม่จำากัด

ไม่จำากัด

[50]/(40)

[40]/(20)

[50]/(20)

[20]/(20)

[3]/(3)

[3]/(3)
3. วังเงินที�เกิน 5% จากวังเงินอนุมัติั้ของ

คณะกรรมการแต่ั้ไม่เกิน 10 ลบ.
ไม่จำากัด - 5% แต่ั้ไม่เกิน 

10 ลบ.
-

4. การเปลี�ยนแปลงอัตั้ราดอกเบี�ยรับ 
รายได้ค่าธุรรมเนียมและบริการ และ
อัตั้รากำาไรจากการจัดหาสิินค้า

/ - - -

ลำาดับ ผูู้ชวยกรรมการ 
ผูู้จัดการ
(AMD)

ในการประชุมนี�จะยังไม่พิื่จารณาเพ่ื่�ออนุมัติั้สิินเช่�อ แต่ั้เป็นการประชุมเพ่ื่�อให้แนวัทาง ตั้ลอดจนข้อจำากัดต่ั้างๆ 
และควัามเป็นไปได้ที�ล้กค้าจะได้รับการพิื่จารณาอนุมัติั้สิินเช่�อ ซึ�งในขั�นตั้อนนี�ฝ่่ายขายของบริษัทฯ จะติั้ดต่ั้อแจ้งให้
ล้กค้าทราบผู้ลการพิื่จารณาเบ่�องต้ั้น เพ่ื่�อทำาควัามเข้าใจกับล้กค้าให้ทราบถึืงแนวัทาง ตั้ลอดจนข้อจำากัดต่ั้างๆ และ 
ควัามเป็นไปได้ หากมีควัามจำาเป็นที�ต้ั้องมีปรับเปลี�ยนเง่�อนไขต่ั้างๆ ล้กค้าจะได้ทราบก่อนที�จะให้ดำาเนินการ 
ในขั�นตั้อนต่ั้อไปโดยจะพิื่จารณาถึืงประเด็นหลักๆ 5 ข้อ ค่อ
(1) ล้กหนี�ของล้กค้าจะต้ั้องเป็นภาคราชการหร่อภาคเอกชนขนาดใหญ่่
(2) สิามารถืโอนสิิทธุกิารรบัเงินได้ หากไมไ่ด้ สิามารถืที�จะมอบอำานาจการรบัชำาระเงินหร่อใช้บัญ่ชีควับคุมเพ่ื่�อที�จะ

ควับคุมการชำาระเงินได้
(3) ล้กค้าเป็นผู้้้ประกอบการที�ทำาธุุรกิจอย่้ในอุตั้สิาหกรรมนั�นๆ
(4) ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ที�ล้กค้าจะส่ิงมอบให้แก่ล้กหนี�ไม่มีควัามซับซ้อน และไม่มีเง่�อนไขในการส่ิงมอบที�ไม่สิามารถืควับคุมได้
(5) หากเกิดปัญ่หาที�ล้กหนี�ไม่สิามารถืชำาระหนี�ได้ ล้กค้ามีควัามสิามารถืที�จะชำาระค่นบริษัทฯ ได้ 

เม่�อผู่้านการอนุมัติั้ในที�ประชุมแล้วั จึงจะเข้าส่้ิขั�นตั้อนการขออนุมัติั้สิินเช่�อ (Credit Approval) เพ่ื่�อทำาการอนุมัติั้ 
ในขั�นตั้อนต่ั้อๆ ไป

การอนุมัติสินเช่ือ 

คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดอำานาจในการอนุมัติั้สิินเช่�อ โดยใช้กับสิินเช่�อทุกประเภท ดังนี�

(หน่วัย : ล้านบาท)

ในขณะเดียวักัน บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดวังเงินล้กหนี� โดยวังเงินล้กหนี�ที�เป็นหน่วัยงานราชการ และหน่วัยงาน
รัฐวิัสิาหกิจ จะไม่มีการจำากัดวังเงิน เน่�องจากควัามเสีิ�ยงในการไม่สิามารถืเรียกเก็บเงินได้ค่อนข้างตั้ำ�า ในขณะที� 
ล้กหนี�ภาคเอกชน จะถ้ืกกำาหนดโดยพิื่จารณาจากฐานะการเงิน และผู้ลประกอบการของล้กหนี�แต่ั้ละราย
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

การควบคุมและติดตามลูกหน้ี
บริษัทฯ ดำาเนินการติั้ดตั้ามหนี�ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้วัันแรกที�ล้กค้าค้างชำาระ ไม่ว่ัาล้กค้าจะมีปัญ่หาจากการดำาเนินธุุรกิจ
หร่อจากปัจจัยอ่�นๆ ที�อาจส่ิงผู้ลให้เกิดการผิู้ดนัดชำาระ ทำาให้บริษัทฯ ไม่สิามารถืรับชำาระหนี�ได้ บริษัทฯ มีหน่วัยงาน
ติั้ดตั้ามล้กค้าอย่างใกล้ชิดและสิมำ�าเสิมอ บริษัทฯ ยึดการติั้ดตั้ามหนี�ที�จะต้ั้องเป็นไปอย่างรวัดเร็วัและมีประสิิทธิุภาพื่
ส้ิงสุิด ทั�งนี�คุณภาพื่หนี�ของล้กค้าทุกกลุ่มจะมีการติั้ดตั้ามอย่างใกล้ชิด และรายงานผู้ลการติั้ดตั้ามตั้่อผู้้้บริหารเป็น
ประจำาทุกสัิปดาห์ ซึ�งมาตั้รการติั้ดตั้ามจะดำาเนินการ ดังนี�

1) ค้างชำาระไม่เกิน 3 เด่อน  ฝ่่ายปฏิิบัติั้การและฝ่่ายการตั้ลาดติั้ดตั้ามล้กค้าเพ่ื่�อหาสิาเหตุั้การล่าช้า
ของหนี�การค้านั�น พื่ร้อมเจรจาแก้ไขหนี� และรายงานสิรุปในที�ประชุม 
ผู้้้บริหาร

2) ค้างชำาระเกิน 3 เด่อน ไม่มีควัามค่บหน้าออกจดหมายทวังถืามโดยฝ่่ายกฎหมาย

3) ค้างชำาระเกิน 4 เด่อน ล้กค้าไม่สิามารถืปฏิิบัติั้ตั้ามเง่�อนไขที�เคยเจรจากันได้ ให้ฝ่่ายกฎหมาย
ทำาการส่ิงจดหมายทวังถืาม

4) ค้างชำาระเกิน 6 เด่อน ล้กค้าไม่ปฏิิบัติั้ตั้ามที�ตั้กลงกันบริษัทฯ จะส่ิงเร่�องไปที�ฝ่่ายกฎหมายของ 
บริษัทฯ (Outsource) ให้ดำาเนินการกับล้กค้าตั้อ่ไป โดยมีฝ่่ายปฏิิบัติั้การ 
ด้แลติั้ดตั้ามงานอย่างใกล้ชิด 

5) กรณีควัามเสีิยหายที�เกิดขึ�นอย่างชัดเจน บริษัทฯ ดำาเนินการดำาเนินคดีในแต่ั้ละมาตั้รการพื่ร้อมๆ กัน โดยไม่รอ
เวัลาหรอ่ขั�นตั้อนในแตั้ล่ะมาตั้รการซึ�งต้ั้องดำาเนินการทุกวิัธีุการรวัดเร็วั
และมีประสิิทธิุภาพื่ส้ิงสุิด

การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
ในป 2562 บริษัทได้รับโอกาสิจากตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทย เชิญ่ให้เข้าร่วัมโครงการ Process 
Innovation Coaching Program 2019 โดยมีสิถืาบัน
เพิื่�มผู้ลผู้ลิตั้แห่งชาติั้ เป็นที�ปรึกษาและแนะนำาแนวัทาง
การพัื่ฒนานวััตั้กรรม โดยมีวััตั้ถุืประสิงค์เพ่ื่�อปรับปรุง
กระบวันการทำางานภายในของบริษัท การพื่ัฒนา
ปรับปรุงประสิิทธิุภาพื่ในกระบวันการทำางานขั�นตั้อน
ต่ั้างๆ ภายใต้ั้แนวัคิด Lean & Operational Excellence 
เพ่ื่�อให้ทุกคนในองค์กรได้มีควัามร้้ เข้าใจและเห็นควัาม
สิำาคัญ่ในการปรับปรุงประสิิทธิุภาพื่การทำางาน ระยะ
เวัลาโครงการตัั้�งแต่ั้เด่อนมิถืุนายน – ธัุนวัาคม 2562 
ผู้ลลัพื่ธ์ุที�ได้ค่อ บริษัทสิามารถืลดระยะเวัลาที�ส้ิญ่เสีิย
จากขั�นตั้อนการทำางานที�ไม่จำาเป็นสิำาหรับกระบวันการ
ขออนุมัติั้เปิดวังเงินแฟิคตั้อริ�งสิำาหรับล้กค้ารายใหม่ 
โดยสิามารถืลดระยะเวัลาการดำาเนินการจากเดิมลดลง
ไปได้ 50-54% และเม่�อคำานวัณเป็นต้ั้นทุนการดำาเนิน
งานสิามารถืลดต้ั้นทุนจากการดำาเนินการลงไปได้ปละ
กว่ัา 2.12 ล้านบาท และ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
พัื่ฒนาเคร่�องม่อ Credit Scoring Model เพ่ื่�อใช้ประกอบ 
การพื่ิจารณาอนุมัติั้สิินเช่�อได้อย่างมีประสิิทธิุภาพื่ 

และในป 2563 บริษัทฯ ได้นำา Credit Scoring Model 
ประกอบการพิื่จารณาสิินเช่�อแฟิคตั้อริ�งอย่างต่ั้อเน่�อง  
และได้มีการปรับปรุงเง่�อนไขให้สิอดคล้องสิภาวัะ
ปัจจุบัน

ในป 2563 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบ
สิารสินเทศหลัก (Core Business Application) ให้มี
ควัามทันสิมัยและมีประสิิทธิุภาพื่ในการทำางานมาก 
ยิ�งขึ�น และได้มีการจัดหาและพัื่ฒนาเคร่�องม่อในการ 
จัดเกบ็เอกสิารใหอ้ย่้ในรป้ของ electronic file เพ่ื่�อสิะดวัก
ในการจัดเก็บและค้นหา บริษัทฯ กำาหนดมาตั้รการใน
การรักษาควัามปลอดภัยของข้อม้ลมีการกำาหนดสิิทธิุ 
ในการเข้าถึืงข้อม้ลแต่ั้ละประเภทไว้ัอย่างชัดเจน

ป 2563 บริษัทฯ ได้นำาโปรแกรม Robotic Process 
Automation เข้ามาช่วัยดำาเนินการในด้านต่ั้างๆ ดังนี� ค่อ
1. กระทบยอดหาควัามผิู้ดปกติั้ของล้กหนี�การค้า
2. ค้นหารายช่�อล้กค้ากลุ่มเป้าหมายจากเว็ับไซต์ั้
3. กระจายข้อม้ลของล้กค้าที�สิมัครผู่้านเว็ับไซต์ั้บริษัทฯ

ให้กับฝ่่ายขายแต่ั้ละคนโดยตั้รง

 แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 33



(2) การตลาดและการแขงขัน 

(ก) นโยบายการตลาดของผู้ลิตภัณฑหรือบริการท่ีสำาคัญในปท่ีผู้านมา

• เน้นการตั้ลาดออนไลน์ให้เพิื่�มมากขึ�นเพ่ื่�อเตั้รียม
รองรับหากเกิดเหตุั้การณ์การแพื่ร่ระบาดรอบใหม่
หร่อเหตุั้การณ์ที�คล้ายกัน โดยเน้นไปทางด้าน Digital 
Marketing เพ่ื่�อเพิื่�มสัิดส่ิวันล้กค้าที�มาจากออนไลน์
ให้มีสัิดส่ิวันไม่น้อยกว่ัา 50% ของล้กค้ารายใหม่

นโยบายด้านการตั้ลาดที�กำาหนดไว้ัได้รับผู้ลกระทบ 
ไม่มากนัก โดยบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดเป้าหมายของ
กลุ่มล้กค้าสิินเช่�อแบ่งเป็น (1) SMEs ที�มีล้กค้าเป็น 
หน่วัยงานภาคราชการและรัฐวิัสิาหกิจ สัิดส่ิวัน 70%  
(2) SMEs ที�มีล้กค้าเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่่  
สัิดส่ิวัน 30% และบริษัทฯ ไดมี้การกระจายตั้วััของธุุรกิจ
ของล้กค้าออกเป็นหลากหลายประเภทไม่เน้นหนักไป
ธุุรกิจใดธุุรกิจหนึ�ง

นอกจากการกำาหนดกลุ่มล้กค้าดังกล่าวัข้างต้ั้นแล้วั 
บริษัทฯ ยังคงกำาหนดนโยบายแนวัทางการทำาตั้ลาดและ
การบริหารควัามเสีิ�ยงล้กหนี�ควับค่้ไปด้วัย โดยให้ควัาม
สิำาคัญ่กับการเป็นที�ปรึกษาทางการเงินให้กับล้กค้า และ
การเสินอสิินเช่�อที�เหมาะสิมกับควัามต้ั้องการของล้กค้า 
นอกจากนี� บริษัทฯ มีช่องทางให้ SMEs ที�สินใจใช้บริการ
ให้สิามารถืเข้าถึืงสิินเช่�อได้สิะดวักมากขึ�นโดยมีชอ่งทาง 
ในการติั้ดต่ั้อผู่้าน Website ของบริษัทฯ

ในป ที� ผู่้านมามี สิิ� ง ท้าทายหลายประการเกิด ขึ�น 
เช่น สิงครามการค้าระหว่ัางสิหรัฐอเมริกาและจีน 
สิถืานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโรคติั้ดเช่�อไวัรัสิ  
โคโรน่า (COVID-2019) ซึ�งส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อธุุรกิจ 
ต่ั้างๆ ทั�วัโลก นอกจากนี� การพัื่ฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การเพิื่�มขึ�นของผู้้้ให้บริการทางการเงิน ระบบทาง 
การเงินมีการเปลี�ยนแปลงร้ปแบบและซับซ้อนยิ�งขึ�น 

การเกิดขึ�นของการแพื่ร่ระบาดของ COVID-19 ส่ิงผู้ล 
กระทบต่ั้อภาพื่รวัมของระบบเศรษฐกิจของทั�งประเทศ
และทุกประเทศทั�วัโลกไม่ว่ัาจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่่ 
SMEs หร่อผู้้้ประกอบอาชีพื่อิสิระอ่�นๆ ต่ั้างได้รับ 
ผู้ลกระทบ บริษัทฯ ได้มีการเปลี�ยนแปลงและทบทวัน
แผู้นในการดำาเนินงานระยะสัิ�นและระยะยาวั ดังนี� 

• ด้านการอนุมัติั้สิินเช่�อบริษัทฯ จะมีการกระจาย 
Port ของล้กค้าสิินเช่�อไม่เน้นหนักไปธุุรกิจใด 
ธุุรกิจหนึ�งมากเกินไป

• เน้น Port ล้กหนี�ภาคราชการมากกว่ัาภาคเอกชนเพ่ื่�อ
ให้เป็นกลุ่มล้กหนี�ที�มีคุณภาพื่มากขึ�น

• เข้มงวัดในการพิื่จารณาสิินเช่�อมากขึ�น
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

(ข) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมปท่ีผู้านมาและแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แขงขันในอนาคต

ธุรกิจการใหสินเช่ือประเภทสัญญาเชาทางการเงิน
หรือลีสซ่ิง และสัญญาเชาซ้ือ

ลีสิซิ�งและเช่าซ่�อ มีควัามแตั้กต่ั้างในเร่�องกรรมสิิทธิุ�
เป็นสิำาคัญ่ โดยเม่�อครบกำาหนดตั้ามสิัญ่ญ่าลีสิซิ�ง 
กรรมสิิทธิุ�จะตั้กเป็นของผู้้้ให้บริการ (ผู้้้ให้ก้้) ในขณะ
ที�เช่าซ่�อกรรมสิิทธิุ�จะตั้กเป็นของผู้้้เช่า (ผู้้้ ก้้ ) โดย 
ลีสิซิ�งมีอัตั้ราการเตั้ิบโตั้ส้ิงมากในระยะหลัง ซึ�งเป็นผู้ล
มาจากการสินับสินุนทางภาษีจากภาครัฐให้แก่ผู้้้เช่าที�
เป็นนิติั้บุคคล ผู้้้ให้บริการสิินเช่�อส่ิวันใหญ่่จะเน้นการ
ให้บริการสิินทรัพื่ย์ประเภทรถืยนต์ั้ หร่อเคร่�องจักร 
ในขณะที�จะไม่ค่อยนิยมให้สิินเช่�อ IT เน่�องจาก 
ข้อจำากัดของเทคโนโลยีที�มีการเปลี�ยนแปลงค่อนข้างเร็วั 
อย่างไรก็ตั้าม จากการที�บริษัทฯ มีควัามเชี�ยวัชาญ่ใน
อุตั้สิาหกรรม IT และอุตั้สิาหกรรมดังกล่าวัยังคงมีควัาม
ต้ั้องการในภาคการศึกษาของหน่วัยงานภาครัฐ และ
รัฐวิัสิาหกิจซึ�งเป็นกลุ่มล้กหนี�หลักที�บริษัทฯ เน้นการให้
บริการ ซึ�งจะช่วัยส่ิงผู้ลให้บริษัทฯ สิามารถืเตั้ิบโตั้ตั้าม 
อุตั้สิาหกรรมดงักล่าวั และในปจัจุบันบริษัทฯ ไมไ่ด้จำากัด
การให้บริการสิินเช่�อเฉพื่าะแค่ภาคไอที แต่ั้บริษัทฯ ได้
ขยายการให้บริการแก่ภาคอุตั้สิาหกรรมอ่�นๆ ด้วัย

ธุรกิจการใหสินเช่ือการรับโอนสิทธิเรียกรองหรือ
แฟคตอร่ิง

สิำาหรับธุุรกิจแฟิคตั้อริ�งนั�นถึืงแม้จะมีข้อได้เปรียบ
มากกว่ัาสิินเช่�อธุุรกิจประเภทอ่�นที�ไม่ต้ั้องใช้หลักประกัน
ในการขอสิินเช่�อ แต่ั้ในปัจจุบันระบบการให้สิินเช่�อ
ร้ปแบบใหม่ๆ ของสิถืาบันการเงินมีการอำานวัยควัาม
สิะดวักแก่ผู้้้ก้้เป็นอย่างมาก ประกอบกับการเพิื่�มขึ�น
ของช่องทางการระดมทุนที�หลากหลายในระยะหลัง  
ส่ิงผู้ลให้ธุุรกิจแฟิคตั้อริ�งต้ั้องพัื่ฒนาตัั้วัเองจากสิภาวัะ
การแข่งขันที�ส้ิงขึ�น

โดยสิถืาบันการเงินยังถ่ือเป็นผู้้้ประกอบธุุรกิจแฟิคตั้อริ�ง
รายใหญ่่ในประเทศไทยที�มีควัามได้เปรียบค่้แข่งรายอ่�น 
โดยเฉพื่าะด้านต้ั้นทุนทางการเงินที�ตั้ำ�ากว่ัา แต่ั้เน่�องจาก
เป็นองค์กรขนาดใหญ่่จึงมีควัามล่าช้าในการให้บริการ 
รวัมทั�งมีข้อจำากัดค่อนข้างมาก บริษัทฯ ซึ�งเป็นองค์กร
ขนาดเล็กจึงสิามารถืให้บริการล้กค้าได้รวัดเร็วัและมี
ประสิิทธิุภาพื่ตั้รงตั้ามควัามต้ั้องการของล้กค้ามากกว่ัา 
อีกทั�งบริษัทฯ มีการให้บริการสิินเช่�อเสิริมอ่�นๆ ได้แก่ 
Bid Bond ซึ�งมีแนวัโนม้เติั้บโตั้ตั้ามการลงทนุของภาครฐั 
และจุดเด่นของบริษัทฯ ที�สิำาคัญ่ค่อ สิามารถืพิื่จารณา
อนุมัติั้ให้สิินเช่�อรวัดเร็วักว่ัา

ล้กค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นคนละกลุ่มกับล้กค้า
ของผู้้้ให้บริการที�เป็นสิถืาบันการเงินเน่�องจากล้กค้า 
ของบริษัทฯ ส่ิวันใหญ่่จะเป็นผู้้้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมที�มีข้อจำากัดในเร่�องทุนจดทะเบียน และ
หลักทรัพื่ย์คำ�าประกัน ทำาให้ผู้้้ประกอบการดังกล่าวัไม่ได้ 
รับการสินับสินุนจากสิถืาบันการเงิน ในขณะเดียวักัน 
ควัามล่าช้าในกระบวันการพิื่จารณาของสิถืาบัน 
การเงิน รวัมทั�งสิถืาบันการเงินส่ิวันใหญ่่ไม่เน้นล้กหนี�ที�
เป็นภาคราชการ หร่อรัฐวิัสิาหกิจ เน่�องจากระยะเวัลา
ของงาน หร่อระยะเวัลาการชำาระเงินกำาหนดได้ไม่ชัดเจน 
เหม่อนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่่ ทำาให้ผู้้้ประกอบการ 
กลุ่มดังกล่าวัหันมาใช้บริการของผู้้้ให้สิินเช่�อที�ไม่ได้เป็น
สิถืาบันการเงิน อีกทั�งธุนาคารพื่าณิชย์ยังมีข้อจำากัด
ในการให้สิินเช่�อภายใต้ั้การกำากับด้แลของธุนาคาร
แห่งประเทศไทย ส่ิงผู้ลทำาให้ค่้แข่งส่ิวันใหญ่่ของ 
บริษัทฯ เป็นผู้้้ประกอบการผู้้้ให้สิินเช่�อที�ไม่ได้เป็นสิถืาบัน 
การเงิน ซึ�งแต่ั้ละรายจะมีบริการสิินเช่�อที�แตั้กต่ั้างกัน 
โดยบริษัทฯ จะเน้นล้กค้าที�มีล้กหนี�การค้าเป็นหน่วัย
งานรฐับาล และรฐัวิัสิาหกิจเป็นส่ิวันใหญ่่ และใหบ้ริการ 
สิินเช่�อในทุกกลุ่มอุตั้สิาหกรรม ในขณะที�ผู้้้ประกอบการ
รายอ่�นจะเน้นล้กค้าที�มีล้กหนี�การค้าเป็นบริษัทเอกชน 
และมีฐานล้กค้าที�ประกอบธุุรกิจด้านอุตั้สิาหกรรม
รถืยนต์ั้เป็นส่ิวันใหญ่่ ทำาให้การแข่งขันในธุุรกิจสิินเช่�อ
ของบริษัทฯ ไม่ส้ิงมาก

ธุรกิจการใหบริการสินเช่ือกูยืมเงิน
การให้บริการสิินเช่�อก้้ย่มเงิน เป็นการให้สิินเช่�อประเภท 
Pre Finance เพ่ื่�อสินับสินุน SMEs ให้มีเงินทุนสิำาหรับ
ดำาเนินโครงการ โดยมีค่้สัิญ่ญ่าเป็นหน่วัยงานราชการ 
หร่อเอกชนขนาดใหญ่่ ซึ�งบริษัทฯ จะทำาการคัดเล่อก
ล้กค้าที�มีประวััติั้ดีจากการให้สิินเช่�อประเภทแฟิคเตั้อริ�ง 
และพิื่จารณาให้สิินเช่�อก้้ย่มเงินเพ่ื่�อนำาไปดำาเนิน
โครงการ ซึ�งเป็นสิินเช่�อต้ั้นนำ�า โดยบริษัทฯ จะได้ 
ผู้ลประโยชน์จากการที�จะได้ให้บริการสิินเช่�อแฟิคเตั้อริ�ง 
ต่ั้อไป เน่�องจากล้กค้าได้ทำาการโอนสิิทธิุเรียกร้องมาให้
บริษัทฯ แล้วั ล้กค้าจะไม่สิามารถืนำาสัิญ่ญ่าดังกล่าวัไป
ขอสิินเช่�อกับสิถืาบันการเงินอ่�นได้
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กลยุทธในการแขงขัน
การมีผู้ลิตภัณฑหลักและผู้ลิตภัณฑเสริม 
ท่ีหลากหลายครบวงจร
บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับ “การแข่งขันอย่างเป็นธุรรม” 
จึงพัื่ฒนาผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินให้ครบวังจรการทำาธุุรกิจ
ที�จะทำาให้ล้กค้าสิามารถืแข่งขันได้โดยลดอุปสิรรคด้าน
จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ื่�อใช้ในการดำาเนินธุุรกิจ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีผู้ลิตั้ภัณฑ์์หลักที�ให้บริการแก่ล้กค้า ได้แก่  
สิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน สิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ 
และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง นอกเหน่อจาก
ผู้ลิตั้ภัณฑ์์หลักเหล่านี�แล้วั บริษัทฯ ยังมีบริการเสิริม
ต่ั้างๆ ที�พื่ร้อมให้บริการแก่ล้กค้า ซึ�งเป็นการสินับสินุน
สิินเช่�อล่วังหน้า (Pre Finance) เช่น สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหา
หนังส่ิอคำ�าประกันซองเพ่ื่�อให้ล้กค้าสิามารถืดำาเนินธุุรกิจ
ได้ตัั้�งแต่ั้เริ�มประม้ลงาน รวัมทั�งสิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุน
โครงการและบริการจัดหาสิินค้า เพ่ื่�อช่วัยให้ล้กค้า
สิามารถืจัดหาสิินค้าหลังจากประม้ลงานได้ก่อนที�จะให้
บริการสิินเช่�อที�เป็นผู้ลิตั้ภัณฑ์์หลักอ่�นๆ ต่ั้อไป
การบริการท่ีครบวงจร รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผู้้้บริหารและพื่นักงานของบริษัทฯ มีประสิบการณ์
ตั้รงในสิายธุุรกิจที�ให้บริการ ตั้ลอดจนบริษัทฯ มีการ
จัดโครงสิร้างองค์กรและกระบวันการพิื่จารณาสิินเช่�อ
ประเภทต่ั้างๆ ให้สัิ�นและกระชับ ทำาให้บริษัทฯ สิามารถื
ตั้อบสินองควัามต้ั้องการของล้กค้าได้อย่างรวัดเร็วัและ
มีประสิิทธิุภาพื่ซึ�งจะช่วัยให้ล้กค้าสิามารถืตั้อบสินอง 
ต่ั้อควัามต้ั้องการของตั้ลาด และแข่งขันกับค่้แข่งใน
อุตั้สิาหกรรมของตั้นเองได้อย่างทันท่วังที นอกจากนี� 
พื่นักงานฝ่่ายการตั้ลาดของบริษัทฯ เป็นผู้้้มีควัาม
สิามารถืที�หลากหลายค่อมีประสิบการณ์ทั�งด้านควับคุม
สิินเช่�อ รวัมทั�งด้านการขาย ส่ิงผู้ลทำาให้สิามารถืเข้าใจ
ควัามต้ั้องการของล้กค้า รวัมทั�งสิามารถืให้แนวัทาง
เบ่�องต้ั้นถึืงควัามเป็นไปได้ในการพิื่จารณาสิินเช่�อของ 
บริษัทฯ เพ่ื่�อที�ล้กค้าจะสิามารถืประเมินสิถืานการณ์ที�
จะเข้าแข่งขันกับค่้แข่งได้
ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา

พื่นักงานของบริษัทฯ มีการเข้าพื่บล้กค้าเป็นประจำา เพ่ื่�อ
รับทราบถึืงควัามต้ั้องการเพิื่�มเติั้ม หร่อปัญ่หาการใช้
บริการของล้กค้า นอกจากนี� พื่นักงานขายของบริษัทฯ  
สิามารถืให้คำาแนะนำาเกี�ยวักับประเภทของบริการ 
ที�เหมาะสิม ตั้ลอดจนข้อม้ลที�เพีื่ยงพื่อเพ่ื่�อประกอบการ
ตัั้ดสิินใจของล้กค้า การที�บริษัทฯ มีควัามสัิมพัื่นธ์ุที�ดีกับ
ล้กค้า ย่อมเป็นการสิร้างควัามไว้ัวัางใจให้แก่ล้กค้า เม่�อ
ล้กค้าต้ั้องการแหล่งเงินทุน ล้กค้าก็จะกลับมาใช้บริการ
ที�บริษัทฯ นอกจากนี� การใกล้ชิดกับล้กค้าทำาให้บริษัทฯ 
เข้าใจในควัามต้ั้องการของล้กค้า รวัมไปถึืงรับร้้ถึืงควัาม

ต้ั้องการใหม่ๆ ที�เกิดขึ�น ทำาให้บริษัทฯ สิามารถืพัื่ฒนา
ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ใหม่ๆ ออกมาเพ่ื่�อตั้อบสินองล้กค้าได้มากขึ�น

อัตราคาบริการท่ีชัดเจน
อัตั้ราค่าบริการของบริษัทฯ ถ้ืกกำาหนดอย่างชัดเจน ไม่มี
อัตั้ราค่าบริการแฝ่ง ล้กค้าจึงมั�นใจได้ว่ัาบริษัทฯ ไม่มี
การคิดค่าบริการในลักษณะที�เป็นการเอาเปรียบล้กค้า 
ถึืงแม้ว่ัาอัตั้ราค่าบริการที�บริษัทฯ เรียกเก็บจากล้กค้า
จะส้ิงกว่ัาเม่�อเทียบกับสิถืาบันการเงิน แต่ั้ส่ิวันใหญ่่ 
ยังคงตั้ำ�ากว่ัาการใช้บริการการเงินนอกระบบหร่อการใช้
บริการของผู้้้ประกอบการที�ไม่ใช่สิถืาบันการเงินด้วัยกัน 
ถึืงแม้กลุ่มล้กค้าเป้าหมายของบริษัทฯ และผู้้้ประกอบ
การอ่�นที�ไม่ใช่สิถืาบันการเงินจะเป็นกลุ่มเดียวักันค่อ 
ผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ั้บริษัทฯ 
จะคัดเล่อกเฉพื่าะผู้้้ประกอบการที�มีล้กหนี�ขนาดใหญ่่ 
เช่น หน่วัยงานราชการ รัฐวิัสิาหกิจ หร่อล้กหนี�เอกชน 
รายใหญ่่ ดังนั�น ควัามเสีิ�ยงจึงถ้ืกจำากัดในระดับหนึ�ง  
จึงทำาให้สิามารถืลดภาระหนี�ส้ิญ่ที�อาจเกิดขึ�น และ
สิามารถืลดค่าบริการลงให้เหมาะสิมกับควัามเสีิ�ยงที� 
รับได้ ในขณะที�ผู้้้ให้บริการนอกระบบจะไม่คัดกรอง
ล้กค้าจึงตัั้�งอัตั้ราค่าบริการในระดับส้ิงเพ่ื่�อครอบคลุม
ควัามเสีิ�ยงเฉลี�ยโดยรวัม รวัมทั�งบางรายอาจมีการคิดค่า
บริการแฝ่งตั้า่งๆ เช่น การคิดค่าบริการจัดเก็บหนี�ในอัตั้รา
ร้อยละของจำานวันเงินที�จัดเก็บ ในขณะที�บริษัทฯ คิดค่า
บริการเป็นอัตั้ราคงที� ตั้ามจำานวันครั�งหร่อระยะทาง 
ในการจัดเก็บ เน่�องจากอัตั้ราค่าบริการของบริษัทฯ ที�
ชัดเจน ทำาให้ล้กค้าสิามารถืประเมินต้ั้นทุนการแข่งขัน
ของตั้นเองได้อย่างถ้ืกต้ั้อง ช่วัยให้ล้กค้าสิามารถืที�จะ
วัางแผู้นในการดำาเนินธุุรกิจได้อย่างเหมาะสิม ทำาให้
ล้กค้ามีควัามพื่อใจในการบริการของบริษัทฯ
ความยืดหยุนในการใหสินเช่ือ

ปรัชญ่าการให้บริการสิินเช่�อในทุกผู้ลิตั้ภัณฑ์์การเงิน
ต่ั้างๆ ของบริษัทฯ ไม่ได้ตัั้�งอย่้บนควัามจำาเป็นที�ต้ั้อง
มีหลักประกันประกอบการพิื่จารณาสิินเช่�อ เน่�องจาก 
บริษัทฯ เข้าใจถึืงภาระการหาหลกัประกันในการขอก้ย่้ม
เงินของผู้้้ประกอบการ ซึ�งเป็นข้อจำากัดหลักในการเข้าถึืง
แหล่งเงินทุนและเป็นเหตุั้ผู้ลสิำาคัญ่ในการขาดโอกาสิใน
การแข่งขันและเติั้บโตั้ แต่ั้ทุกผู้ลิตั้ภัณฑ์์การเงินต่ั้างๆ ของ 
บริษัทฯ จะให้ควัามสิำาคัญ่กับผู้้้ที�เป็นผู้้้ชำาระหนี�ขั�นตั้อน
สุิดท้าย และผู้้้ครอบครองสิินค้า บริการ หร่อสิินทรัพื่ย์ 
ดังนั�น ถึืงแม้ล้กค้าของบริษัทฯ จะไม่มีหลักประกัน 
บริษัทฯ จะพิื่จารณาการให้สิินเช่�อแก่ล้กค้าที�มีล้กหนี�เป็น
หน่วัยงานราชการ รัฐวิัสิาหกิจ หร่อองค์กรเอกชนขนาด
ใหญ่่ซึ�งมีควัามสิามารถืในการชำาระหนี�ส้ิง ด้วัยแนวัคิดนี�
จึงทำาให้บริษัทฯ เป็นทางเล่อกที�สิำาคัญ่สิำาหรับล้กค้าที�
ประกอบธุุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาเงิน
ทุนเพ่ื่�อประกอบธุุรกิจ
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

(3) การจัดหาแหลงเงินทุน
แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สิามารถืจำาแนกได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่

1. เงินก้้ย่มระยะสัิ�นจากสิถืาบันการเงิน

2. เงินก้้ระยะยาวัจากตั้ราสิารหนี�ประเภทหุ้นก้้ และเงิน
ก้้ย่มระยะยาวัจากสิถืาบันการเงิน (Bank) และผู้้้ให้
สิินเช่�อนอกสิถืาบันการเงิน (Non-Bank) 

ทั�งนี�บริษัทฯ ได้ยึดหลักการในการบริหารจัดการด้าน
แหล่งเงินทุนให้สิอดคล้องกับโครงสิร้างล้กหนี�ของ 
บริษัทฯ โดยใช้แหล่งเงินก้้ระยะสัิ�น เพ่ื่�อนำาไปให้ 
สิินเช่�อระยะสัิ�นแก่ล้กค้า ซึ�งได้แก่ สิินเช่�อการรับโอน

สิิทธิุเรียกร้อง สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอคำ�าประกัน
ซองเพ่ื่�อย่�นประม้ล สิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ 
และการจัดหาสิินค้า บริษัทฯ จะสิามารถืปรับอัตั้รา
ดอกเบี�ยหร่อค่าธุรรมเนียมตั้ามต้ั้นทุนทางการเงินที�มี
การเปลี�ยนแปลงได้ และใช้แหล่งเงินก้้ระยะยาวัสิำาหรับ 
สิินเช่�อทางการเงินและสิินเช่�อเช่าซ่�อ ซึ�งบริษัทฯ คิด
อัตั้ราดอกเบี�ยกับล้กค้าเป็นอัตั้ราดอกเบี�ยคงที� อย่างไร
ก็ตั้าม ส่ิวันต่ั้างระหว่ัางต้ั้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ 
กับอัตั้ราดอกเบี�ยที�คิดกับล้กค้า จะมีการบวักเพิื่�มเพ่ื่�อ
ให้เพีื่ยงพื่อกับควัามเสีิ�ยงด้านควัามผัู้นผู้วันของอัตั้รา
ดอกเบี�ยที�อาจเกิดขึ�นและใช้แหล่งเงินก้้ระยะยาวัสิำาหรับ
สิินเช่�อระยะสัิ�นที�ล้กค้ามีการใช้วังเงินอย่างสิมำ�าเสิมอ

ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมไอที

สิินค้าไอทีเป็นสิินค้าที�มีควัามสิำาคัญ่ในชีวิัตั้ประจำาวััน
ของผู้้้บริโภคและได้รับควัามนิยมมากขึ�นเร่�อยๆ ใน
ช่วังเวัลาที�ผู่้านมา และจากข้อม้ลของศ้นย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ิและคอมพิื่วัเตั้อร์แห่งชาติั้ อุตั้สิาหกรรม
ไอทีมีแนวัโน้มการเติั้บโตั้ส้ิงขึ�นจากการลงทุนทั�งของ
หน่วัยงานราชการ และรัฐวิัสิาหกิจ เน่�องจากสิินค้าไอที
นั�นเป็นสิินค้าที�มีการเปลี�ยนแปลงรวัดเร็วัและมีวังจรชีวิัตั้
ของผู้ลิตั้ภัณฑ์์ที�ค่อนข้างสัิ�นและการที�บริษัทฯ อย่้ในกลุ่ม
เอสิวีัโอเอ ซึ�งเป็นผู้้้นำาด้านสิินค้าไอทีมานานมากกว่ัา  
30 ป บริษัทฯ จึงมีควัามเชี�ยวัชาญ่ชำานาญ่ในอุตั้สิาหกรรม
ไอที มีการติั้ดตั้ามข้อม้ลข่าวัสิาร และสิามารถืคาดการณ์
แนวัโน้มของอุตั้สิาหกรรมไอทีได้อย่างแม่นยำาทำาให้
เข้าใจสิภาพื่การแข่งขันในอุตั้สิาหกรรมไอทีและเข้าใจ
ในควัามต้ั้องการของล้กค้าเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึง
สิามารถืที�จะปรับตัั้วัให้สิอดคล้องกับการเคล่�อนไหวั
ของอุตั้สิาหกรรมไอทีได้อย่างรวัดเร็วัและดำาเนินธุุรกิจได้
อย่างมีประสิิทธิุภาพื่ ซึ�งจะส่ิงผู้ลทำาให้บริษัทฯ สิามารถื
แข่งขันกับผู้้้ประกอบการรายอ่�นได้อย่างมีประสิิทธิุภาพื่

ความรูและประสบการณของผูู้บริหารและพนักงาน

ควัามร้้และประสิบการณ์ของพื่นักงานที�เรารับจากคน
หลากหลายอตุั้สิาหกรรม ตั้ลอดจนบริษัทฯ เองไม่ปิดกั�น 
ที�จะเรียนร้้และทำาควัามเข้าใจลักษณะการดำาเนิน
ธุุรกิจในแต่ั้ละประเภท ทำาให้บริษัทฯ สิามารถืขยาย
การให้บริการสิินเช่�อไปส่้ิอุตั้สิาหกรรมอ่�นๆ ได้ ซึ�ง
เป็นการเพิื่�มโอกาสิทางธุุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร้ขีด
จำากัด อีกทั�งเพ่ื่�อการบริหารควัามเสีิ�ยงไปในทุกๆ กลุ่ม
อุตั้สิาหกรรม หากมีอุตั้สิากรรมไหนที�บริษัทฯ พิื่จารณา
แล้วัเห็นว่ัาไม่เหมาะสิม บริษัทฯ ก็จะไม่พิื่จารณา
เดินหน้าต่ั้อ เช่น อุตั้สิาหกรรมการให้สิินเช่�อรถืยนต์ั้  
รถืจักรยานยนต์ั้ เป็นต้ั้น

ลักษณะลูกคา

ล้กค้าของบริษัทฯ เป็นผู้้้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที�มีศักยภาพื่ในการเติั้บโตั้ มีควัามสิามารถืและ
มีประสิบการณ์ในการดำาเนินธุุรกิจสิามารถืผู่้อนชำาระหนี�
ได้ตั้ามกำาหนดแต่ั้ขาดแหล่งเงินทุนสินับสินุนเน่�องจาก
มีข้อจำากัดในการขอสิินเช่�อจากสิถืาบันการเงิน ไม่ว่ัา 
จะเป็นเร่�องทุนจดทะเบียน หลักทรัพื่ย์คำ�าประกัน 
ปัจจุบันล้กค้าของบริษัทฯ ไม่ได้จำากัดอย่้เฉพื่าะเพีื่ยง
อุตั้สิาหกรรมไอทีเป็นหลัก จากควัามร้แ้ละประสิบการณ์
ของผู้้้บริหารและพื่นักงานทำาให้บริษัทฯ มีล้กค้าใน 
หลากหลายธุุรกิจ เช่น ธุุรกิจก่อสิร้างและปรับปรุงอาคาร 
ระบบสิาธุารณ้ปโภค ธุุรกิจการใหบ้ริการจา้งแรงงาน ธุุรกิจ
ขนส่ิงโลจิสิติั้กส์ิ ติั้ดตัั้�งเคร่�องกำาเนิดไฟิฟ้ิา โรงพื่ยาบาล 
ระบบส่ิ�อสิารและโทรคมมนาคม ยุทธุภัณฑ์์ทหาร 
โฆษณาส่ิ�อประชาสัิมพัื่นธ์ุ เป็นต้ั้น
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งบการเงินรวม
ป 2563 ป 2562

ลูกหน้ี
(ลานบาท) รอยละ ลูกหน้ี

(ลานบาท)
สิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 100.57 3.74 115.18 4.32
สิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ 105.30 3.91 129.67 4.87

สิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง (Factoring) 1,040.82 38.68 1,079.66 40.52
บริการจัดหาสิินค้า (Trade Finance) 2.60 0.10 4.65 0.17

สิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ  
(Project Backup Financing)

1,441.79 53.57 1,335.66 50.12

รวม 2,691.08 100.00 2,664.82 100.00

รอยละ

งบการเงินรวม
ป 2563 ป 2562

ลานบาท รอยละ ลานบาท
- ล้กหนี�ปกติั้ยังไม่ถึืงกำาหนดชำาระ 98.32 97.76 112.78 97.92
- ค้างชำาระน้อยกว่ัา 1 เด่อน 0.83 0.83 1.07 0.93

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 1-3 เด่อน 0.01 0.01 - -
- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 6-12 เด่อน 0.02 0.02 - -
- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 12 เด่อนขึ�นไป 1.39 1.38 1.33 1.15

รวม 100.57 100.00 115.18 100.00
คาเผ่ืู้อหน้ีผู้ลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
(2562:คาเผ่ืู้อหน้ีสงสัยจะสูญ)

0.63 1.37

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ 99.94 113.81

รอยละ
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงิน

(4) ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ

ก. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีจากการใหสินเช่ือ
สิินทรัพื่ย์ที�ได้จากการประกอบธุุรกิจของบริษัทฯ ค่อ ล้กหนี�การค้าและล้กหนี�จากการให้สิินเช่�อประเภทต่ั้างๆ โดย
สิามารถืแยกตั้ามประเภทการให้สิินเช่�อและการให้บริการ ดังนี�

ทั�งนี� หากแบ่งล้กหนี�การค้าและล้กหนี�จากการใหสิ้ินเช่�อแต่ั้ละประเภทตั้ามรายละเอียดอายขุองยอดหนี�คงค้าง และ
การสิำารองค่าเผู่้�อหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่จะเป็นดังนี�

ข. ลูกหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงิน

หมายเหตุ : ยอดล้กหนี�จากตั้ารางด้านบนแสิดงยอดก่อนหักค่าเผู่้�อผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�น  
(2562 : ค่าเผู่้�อหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่)

ณ วัันที� 31 ธุ้นวัาคม 2563 และ 2562 อายุของล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงินอย่้ในช่วังปกติั้ยังไม่ถึืงกำาหนดชำาระ
ร้อยละ 97.76 และ 97.92 ตั้ามลำาดับ ไม่มีล้กหนี�ค้างชำาระนานอย่างเป็นสิาระสิำาคัญ่
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งบการเงินรวม
ป 2563 ป 2562

ลานบาท รอยละ ลานบาท
- ล้กหนี�ปกติั้ยังไม่ถึืงกำาหนดชำาระ 95.71 90.89 112.33 86.63
- ค้างชำาระน้อยกว่ัา 1 เด่อน 0.83 0.79 1.99 1.53

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 1-3 เด่อน 5.45 5.18 0.01 0.01

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 3-6 เด่อน 0.01 0.01 0.32 0.25
- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 6-12 เด่อน 1.16 1.10 1.79 1.38

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 12 เด่อนขึ�นไป 2.14 2.03 13.23 10.20
รวม 105.30 100.00 129.67 100.00

คาเผ่ืู้อหน้ีผู้ลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
(2562:คาเผ่ืู้อหน้ีสงสัยจะสูญ)

1.77 14.21

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาช้ือ - สุทธิ 103.53 115.46

รอยละ
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ

งบการเงินรวม
ป 2563 ป 2562

ลานบาท รอยละ ลานบาท
- ล้กหนี�ปกติั้ยังไม่ถึืงกำาหนดชำาระ 792.85 76.18 861.67 79.81

- ค้างชำาระน้อยกว่ัา 1 เด่อน 102.53 9.85 45.98 4.26
- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 1-3 เด่อน 37.46 3.60 21.27 1.97

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 3-6 เด่อน 12.42 1.19 44.64 4.13

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 6-12 เด่อน 26.74 2.57 53.13 4.92
- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 12 เด่อนขึ�นไป 68.82 6.61 52.97 4.91

รวม 1,040.82 100.00 1,079.66 100.00
คาเผ่ืู้อหน้ีผู้ลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
(2562:คาเผ่ืู้อหน้ีสงสัยจะสูญ)

88.94 98.51

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - สุทธิ 951.88 981.15

รอยละ
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง

โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

ค. ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ

ง. ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง

ณ วัันที� 31 ธุ้นวัาคม 2563 และ 2562 อายุของล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าซ่�ออย่้ในช่วังปกติั้ยังไม่ถึืงกำาหนดชำาระ 
ร้อยละ 90.89 และ 88.63 ตั้ามลำาดับ ไม่มีล้กหนี�ค้างชำาระนานอย่างเป็นสิาระสิำาคัญ่

ณ วัันที� 31 ธุ้นวัาคม 2563 และ 2562 อายุของล้กหนี�จากการซ่�อสิิทธิุเรียกร้องอย่้ในช่วังปกตั้ิยังไม่ถึืงกำาหนด 
ชำาระร้อยละ 76.18 และ 79.81 ตั้ามลำาดับ โดยในป 2563 ล้กหนี�ที�ค้างชำาระเกินกว่ัา 3 เด่อน คิดเป็นจำานวัน  
107.98 ล้านบาท ซึ�งเป็นล้กหนี�ที�มีการปรับโครงสิร้างหนี�และรับสิภาพื่หนี�ทั�งสิิ�น 100.54 ล้านบาท ซึ�งอย่้ระหว่ัาง
การติั้ดตั้ามทวังถืามอย่างใกล้ชิด
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งบการเงินรวม
ป 2563 ป 2562

ลานบาท รอยละ ลานบาท
- ล้กหนี�ปกติั้ยังไม่ถึืงกำาหนดชำาระ 704.80 48.88 1,003.12 75.10

- ค้างชำาระน้อยกว่ัา 1 เด่อน 61.04 4.23 6.49 0.49

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 1-3 เด่อน 398.87 27.67 86.29 6.46

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 3-6 เด่อน 89.17 6.19 78.98 5.91

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 6-12 เด่อน 46.91 3.25 110.70 8.29

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 12 เด่อนขึ�นไป 141.00 9.78 50.08 3.75

รวม 1,441.79 100.00 1,335.66 100.00

คาเผ่ืู้อหน้ีผู้ลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
(2562:คาเผ่ืู้อหน้ีสงสัยจะสูญ)

207.73 136.39

ลูกหน้ีตามสัญญาเชากูยืมเงิน - สุทธิ 1,234.06 1,199.27

รอยละ
ลูกหน้ีตามสัญญากูยืมเงิน

งบการเงินรวม
ป 2563 ป 2562

ลานบาท รอยละ ลานบาท
- ล้กหนี�ปกติั้ยังไม่ถึืงกำาหนดชำาระ - - 2.00 42.92

- ค้างชำาระน้อยกว่ัา 1 เด่อน 1.75 67.36 - -

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 1-3 เด่อน 0.76 29.19 0.79 17.11

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 3-6 เด่อน - - 1.86 39.97

- ค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 12 เด่อนขึ�นไป 0.09 3.46 - -

รวม 2.60 100.00 4.65 100.00

คาเผ่ืู้อหน้ีผู้ลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
(2562:คาเผ่ืู้อหน้ีสงสัยจะสูญ)

1.03 0.39

ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 1.57 4.26

รอยละ
ลูกหน้ีการคา

จ. ลูกหน้ีตามสัญญากูยืมเงิน (Project Backup Financing)

ฉ. ลูกหน้ีการคา (Trade Finance)

ณ วัันที� 31 ธุ้นวัาคม 2563 และ 2562 อายุของล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าก้้ย่มเงินอย่้ในช่วังปกติั้ยังไม่ถึืงกำาหนดชำาระ 

ร้อยละ 48.88 และ 75.10 ตั้ามลำาดับ โดยในป 2563 ล้กหนี�ที�อย่้ระหว่ัางการค้างชำาระตัั้�งแต่ั้ 1-3 เด่อน ม้ลค่า 
คงเหล่อ 398.87 ล้านบาท และอย่้ในธุุรกิจประเภทการก่อสิร้างให้แก่ภาครัฐซึ�งได้รับผู้ลกระทบจากภาวัะชะลอตัั้วั
ของเศรษฐกจิ รวัมถึืงสิถืานการณโ์ควิัด-19 ที�ทำาใหเ้กิดข้อจำากัดในการเข้าทำางานในบางพื่่�นที� แต่ั้อย่างไรก็ตั้ามล้กหนี� 
ในกลุ่มนี�เป็นล้กหนี�ที�ไม่มีควัามเสีิ�ยงด้านเครดิตั้คิดเป็นร้อยละ 91.45 ของยอดล้กหนี�ช่วังอายุล้กหนี� 1-3 เด่อน 
สิำาหรับล้กหนี�ที�ค้างชำาระเกินกว่ัา 12 เด่อน ม้ลค่าจำานวัน 141 ล้านบาท ซึ�งเป็นล้กหนี�ที�มีการปรับโครงสิร้างหนี�และ
รับสิภาพื่หนี�ทั�งสิิ�น 124.95 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตัั้�งค่าเผู่้�อการด้อยค่าด้านเครดดิตั้แล้วัทั�งสิิ�น 73.83 ล้านบาท
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ประเภทของทรัพยสิน ลักษณะ
กรรมสิทธิ�

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(ลานบาท)
ภาระผูู้กพัน

ส่ิวันปรับปรุงสิำานักงานเช่า เป็นของผู้้้ให้เช่า 8.75 ไม่มี
อาคารสิำานักงาน เป็นของผู้้้ให้เช่า 13.15 ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่า
ยานพื่าหนะ เป็นของลีซ อิท 7.51 ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่า
อุปกรณ์สิำานักงาน เป็นของลีซ อิท 1.51 ไม่มี
เคร่�องตั้กแต่ั้งสิำานักงาน เป็นของลีซ อิท 0.04 ไม่มี
คอมพิื่วัเตั้อร์ เป็นของลีซ อิท 2.31 ไม่มี
โปรแกรมคอมพิื่วัเตั้อร์ เป็นของลีซ อิท 10.25 ไม่มี
สิินทรัพื่ย์ระหว่ัางติั้ดตัั้�ง เป็นของลีซ อิท 18.61 ไม่มี

รวม  63.13  

โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

นโยบายการต้ั้�งค่่าเผ่ื่�อผื่ลขาดทุุนด้านเค่รดิตั้ทุ่�ค่าดว่่าจะเกิดข้�น 

บริษัทฯ รับร้้ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�นสิำาหรับล้กหนี�แต่ั้ละประเภท ตั้ามวัิธีุการทั�วัไป (General 
Approach) โดยกลุ่มบริษัทฯ พิื่จารณาการเปลี�ยนแปลงในควัามเสีิ�ยงด้านเครดิตั้ของล้กหนี�ดังกล่าวัเป็น 3 กลุ่ม ดังนี�

กลุ่มที� 1: ล้กหนี�ที�ไม่มีการเพิื่�มขึ�นอย่างมีนัยสิำาคัญ่ของควัามเสีิ�ยงด้านเครดิตั้ (Performing) บริษัทฯ รับร้้ผู้ลขาดทุน
ด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�นด้วัยจำานวันเงินเท่ากับผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�นใน 12 เด่อนข้างหน้า

กลุ่มที� 2: ล้กหนี�ที�มีการเพิื่�มขึ�นอย่างมีนัยสิำาคัญ่ของควัามเสีิ�ยงด้านเครดิตั้ (Under-Performing) บริษัทฯ รับร้้ 
ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�นด้วัยจำานวันเงินเท่ากับผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�นตั้ลอดอายุ

กลุ่มที� 3: ล้กหนี�ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตั้ (Non-Performing) บริษัทฯ รับร้้ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�น
ด้วัยจำานวันเงินเท่ากับผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�นตั้ลอดอายุ

บริษัทฯ จะทำาการประเมินว่ัาควัามเสีิ�ยงด้านเครดิตั้ของล้กหนี�เพิื่�มขึ�นอย่างมีนัยสิำาคัญ่นับแต่ั้การรับร้้รายการเม่�อ
เริ�มแรกหร่อไม่ โดยเปรียบเทียบควัามเสีิ�ยงของการผิู้ดสัิญ่ญ่าที�จะเกิดขึ�น ณ วัันที�รายงาน กับควัามเสีิ�ยงของการ
ผิู้ดสัิญ่ญ่าที�จะเกิดขึ�น ณ วัันที�รับร้้รายการเม่�อเริ�มแรก โดยใช้เกณฑ์์เชิงปริมาณและคุณภาพื่ภายในของบริษัทฯ  
และข้อม้ลคาดการณ์เป็นเกณฑ์์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพื่ด้านเครดิตั้ของล้กหนี� เช่น การค้างชำาระเกิน
กำาหนด การปฏิิบัติั้ตั้ามเง่�อนไขตั้ามสิญั่ญ่าปรบัโครงสิรา้งหนี� หร่อล้กหนี�กลุ่มที�ผู้้้บริหารให้ควัามระมดัระวัังเป็นพื่เิศษ

เน่�องด้วัยวิัธีุการพิื่จารณาตัั้�งสิำารองหนี�ส้ิญ่ดังกล่าวัข้างต้ั้นใช้การพิื่จารณาแต่ั้ละสัิญ่ญ่า ดังนั�น ในกรณีที�ล้กค้ามีปัญ่หา
เน่�องจากไม่สิามารถืส่ิงมอบงานได้ตั้ามกำาหนด และมีแนวัโน้มที�จะไม่สิามารถืส่ิงมอบงานตั้ามสัิญ่ญ่าอ่�นด้วัย บริษัทฯ  
จะต้ั้องตัั้�งสิำารองค่าเผู่้�อผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะขึ�นทุกๆ สัิญ่ญ่าที�ล้กค้านำามาทำาธุุรกรรมกับบริษัทฯ โดย
สุิทธิุกับหลักประกันอ่�น (ถ้ืามี) เช่น เงินมัดจำารับ เงินส่ิวันต่ั้างรอค่นล้กค้า เป็นต้ั้น

นโยบายการต้ั้ดหน่�สููญ

บริษัทฯ มีนโยบายการตัั้ดหนี�ส้ิญ่ตั้ามกฎกระทรวังฉบับที� 186 ออกตั้ามควัามในประมวัลรัษฎากรว่ัาด้วัยการจำาหน่าย
หนี�ส้ิญ่จากบัญ่ชีล้กหนี�  โดยจะต้ั้องได้รับควัามเห็นชอบและอนุมัติั้จากฝ่่ายบริหารหร่อคณะกรรมการบริษัทแล้วัแต่ั้
กรณีตั้ามตั้ารางอำานาจอนุมัติั้ (Authority Table)

ช. อาคารและอุปกรณ

รายละเอียดของทรัพื่ย์สิินที�ใช้ในการประกอบธุุรกิจ ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563  บริษัทฯ มีทรัพื่ย์สิินที�ใช้ในการ
ประกอบธุุรกิจ ดังต่ั้อไปนี�
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ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน

บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105561087567
ที�ตัั้�ง อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29
 ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี  

เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่มหานคร 
โทรศัพื่ท์ 02-163-4260 
โทรสิาร 02-163-4290

วิัเคราะห์สิินเช่�อ, สิินเช่�อพิื่โก
ไฟิแนนซ์ประเภทพิื่โกพื่ลัสิ

10 ลบ. 100%

บริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105563164011
ที�ตัั้�ง อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29 

ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี  
เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่มหานคร 
โทรศัพื่ท์ 02-163-4260 
โทรสิาร 02-163-4290

บริการซ่�อขายแบบผู่้อนชำาระ
ผู่้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ิ

10 ลบ. 100%

สัดสวนการถือหุน 
(รอยละ)บริษัทยอย

บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)

บริษัท ลิท เซอรวิส แมเนจเมนท จำากัด บริษัท ยูไลท ดิจิตอล จำากัด

100% 100%

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ
1. โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ
ในการดำาเนินธุุรกิจของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทในเคร่ออีก 2 แห่ง มีการดำาเนินงาน ดังนี�

บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ใหบ้ริการสิินเช่�อกับล้กค้า 
SMEs ใน 8 ประเภทสิินเช่�อ ค่อ การให้สิินเช่�อเพ่ื่�อการ
จัดการหนังส่ิอคำ�าประกันซอง (Bid bond) สิินเช่�อสัิญ่ญ่า
เช่าทางการเงินหร่อลีสิซิ�ง (Leasing) สิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่า
ซ่�อ (Hire Purchase) สิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ 
(Project Backup Financing) ธุุรกิจให้บริการจัดหาสิินค้า 
(Trade Finance) ธุุรกิจให้บริการสิินเช่�อเพ่ื่�อเปิด Letter of 
Credit (L/C) ธุุรกิจบริการสิินเช่�อเติั้มทุนหมุนเวีัยนค่้ค้า 
(Supplier Finance) และเม่�อเด่อนมิถุืนายน 2563 บริษัท
ได้รับอนุญ่าตั้จากธุนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบ
ธุุรกิจสิินเช่�อบุคคลภายใต้ั้การกำากับ

บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด ให้บริการข้อม้ล
และวิัเคราะห์ข้อม้ลสิินเช่�อให้กับล้กค้าที�มาขอสิินเช่�อกับ 
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ตั้ลอดจนการจัดเตั้รียม
สัิญ่ญ่าต่ั้างๆ และในเด่อนพื่ฤศจิกายน 2563 ได้รับ
อนุญ่าตั้จากกระทรวังการคลังให้ประกอบธุุรกิจสิินเช่�อ
รายย่อยระดับจังหวััดภายใต้ั้การกำากับพิื่โกไฟิแนนซ์
ประเภทพิื่โกพื่ลัสิ

บริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด จัดตัั้�งเม่�อวัันที� 5 พื่ฤศจิกายน 
2563 ให้บริการซ่�อสิินค้าแบบผู่้อนชำาระผู่้านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ิ

โครงสรางการถือหุน
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รายช่ือผูู้ถือหุน จำานวนหุน
1 บริษัท เอสิวีัโอเอ จำากัด (มหาชน) 79,280,601 35.801
2 นายสิมชาย ปัดภัย 8,270,000 2.734
3 นายไพื่โรจน์ สิิทธิุมนต์ั้อำานวัย 5,708,000 2.578
4 นายมินทร์ อิงค์ธุเนศ 4,102,660 1.853
5 นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้ 3,984,468 1.799
6 นายสิหัสิชัย รักมนุษย์ 3,320,000 1.499
7 นายวิัศณุ สิกุลพิื่เชษฐรัตั้น์ 3,035,300 1.371
8 นางสุิณี เอกธีุรจิตั้ต์ั้ 2,772,430 1.252
9 นายสุิทัศน์ ขันเจริญ่สุิข 2,035,000 0.919
10 นายกีรวิัทย์ สิมใจเพ็ื่ง 2,000,000 0.903

รายย่อยอ่�น ๆ 106,940,997 48.290
รวัม 221,449,456 100.00

รอยละลำาดับ

โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

2. ความสัมพันธกับบริษัทยอย
 บริษัทฯ ถ่ือหุ้นในบริษัทฯ ย่อย 100% ดังนั�น ไม่มีบุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้งถ่ือหุ้นในบริษัทย่อย

3. ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูู้ถือหุนใหญ
บริษัทฯ มีผู้้้ถ่ือหุ้นใหญ่่ ค่อ บริษัท เอสิวีัโอเอ จำากัด (มหาชน) ถ่ือหุ้นในสัิดส่ิวัน 35.80% แต่ั้ลักษณะการดำาเนิน
ธุุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะพึื่�งพิื่งหร่อแข่งขันกับธุุรกิจอ่�นในกลุ่มธุุรกิจของผู้้้ถ่ือหุ้นใหญ่่

4. รายช่ือผูู้ถือหุนใหญ
(ก) ผู้้้ถ่ือหุ้น 10 รายแรก ณ วัันที� 10 กุมภาพัื่นธ์ุ 2564 มีดังนี�

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

บริษัท เอสิวีัโอเอ จำากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ของบริษัทฯ มีธุุรกิจหลักในประเทศไทย ได้แก่ จำาหน่าย
คอมพิื่วัเตั้อร์ทั�งฮาร์ดแวัร์และซอฟิท์แวัร์ทั�งที�นำาเข้าจากต่ั้างประเทศและมีฐานการผู้ลิตั้ของตั้นเองภายใต้ั้ช่�อทาง 
การค้า SVOA รวัมถืึงส่ิงออกผู้ลิตั้ภัณฑ์์ไปในหลายประเทศ นอกจากนี� ยังเป็นที�ปรึกษาวัางระบบคอมพื่ิวัเตั้อร ์
เคร่อข่ายขนาดใหญ่่ จัดหาผู้ลิตั้ภัณฑ์์คอมพิื่วัเตั้อร์ อุปกรณ์เสิริม ให้กับหน่วัยงานราชการ องค์กรธุุรกิจ และสิถืาบัน
การศึกษาต่ั้างๆ 

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแลว
ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วัของบริษัท
บริษัทฯ มีหุ้นเพีื่ยงประเภทเดียวั ค่อ หุ้นสิามัญ่ชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ และมีม้ลค่าหุ้นที�ตั้ราไว้ัเท่ากันทุกหุ้น ค่อ หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท ประกอบด้วัยหุ้นสิามัญ่จำานวัน 300,000,000 หุ้น
ทุนชำาระแล้วั : 221,449,456 บาท ประกอบด้วัยหุ้นสิามัญ่จำานวัน 221,449,456 หุ้น
โดยบริษัทฯ ได้นำาหุ้นสิามัญ่ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ เอ็มเอไอ ในวัันที� 25 มีนาคม 2557
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1. บริษัทมีหุนกูท่ียังมิไดไถถอน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 4 ชุด มีมูลคา 1,263.60 ลานบาท

1. หุนกูของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 ครบกำาหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564
ประเภทหุ้นก้้ : หุ้นก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ อายุของหุ้นก้้ : 2 ป
ม้ลค่ารวัมของหุ้นก้้ที�เสินอขาย : 200,000,000 บาท จำานวันหุ้นก้้ที�เสินอขาย : 200,000 หน่วัย
ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัต่ั้อหน่วัย : 1,000 บาท ราคาที�เสินอขายต่ั้อหน่วัย : 1,000 บาท
วัันที�ออกหุ้นก้้ : 21/3/2562 วัันครบกำาหนดไถ่ืถือน : 21/3/2564
อัตั้ราดอกเบี�ย : 6.25% วัันชำาระดอกเบี�ย : ทุก 3 เด่อน
ม้ลค่าคงเหล่อ : 200,000,000 บาท อันดับควัามน่าเช่�อถ่ือที�ทบทวันล่าสุิด : BBB-
นายทะเบียนหุ้นก้้ : ธุนาคารกรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหาชน)
ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ : บริษัทหลักทรัพื่ย์ เอเซีย พื่ลัสิ จำากัด
ตั้ลาดรองซ่�อขายหุ้นก้้ : -

2. หุนกูมีประกันของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2562 ชุดท่ี 1 ครบกำาหนดไถถอน 
ป พ.ศ. 2564
ประเภทหุ้นก้้ : หุ้นก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ อายุของหุ้นก้้ : 2 ป
ม้ลค่ารวัมของหุ้นก้้ที�เสินอขาย : 520,600,000 บาท จำานวันหุ้นก้้ที�เสินอขาย: 520,600 หน่วัย
ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัต่ั้อหน่วัย: 1,000 บาท ราคาที�เสินอขายต่ั้อหน่วัย: 1,000 บาท
วัันที�ออกหุ้นก้้: 19/12/2562 วัันครบกำาหนดไถ่ืถือน : 19/12/2564
อัตั้ราดอกเบี�ย : 5.25% วัันชำาระดอกเบี�ย : ทุก 3 เด่อน
ม้ลค่าคงเหล่อ : 520,600,000 บาท อันดับควัามน่าเช่�อถ่ือที�ทบทวันล่าสุิด : BBB-
นายทะเบียนหุ้นก้้ : ธุนาคารกรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหาชน)
ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ : บริษัทหลักทรัพื่ย์ โกลเบล็ก จำากัด
ตั้ลาดรองซ่�อขายหุ้นก้้ : -

3. หุนกูมีประกันของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2562 ชุดท่ี 2 ครบกำาหนดไถถอน 
ป พ.ศ. 2565
ประเภทหุ้นก้้ : หุ้นก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ อายุของหุ้นก้้ : 3 ป
ม้ลค่ารวัมของหุ้นก้้ที�เสินอขาย : 393,000,000 บาท จำานวันหุ้นก้้ที�เสินอขาย : 393,000 หน่วัย
ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัต่ั้อหน่วัย : 1,000 บาท ราคาที�เสินอขายต่ั้อหน่วัย : 1,000 บาท
วัันที�ออกหุ้นก้้ : 19/12/2562 วัันครบกำาหนดไถ่ืถือน : 19/12/2565
อัตั้ราดอกเบี�ย : 5.5% วัันชำาระดอกเบี�ย : ทุก 3 เด่อน
ม้ลค่าคงเหล่อ : 393,000,000 บาท อันดับควัามน่าเช่�อถ่ือที�ทบทวันล่าสุิด : BBB-
นายทะเบียนหุ้นก้้ : ธุนาคารกรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหาชน)
ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ : บริษัทหลักทรัพื่ย์ โกลเบล็ก จำากัด
ตั้ลาดรองซ่�อขายหุ้นก้้ : -

การออกหลักทรัพยอ่ืน
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ป 2562 ป 2561

กำาไรสุิทธิุ 103,097,600 บาท 148,846,269 บาท 145,488,618 บาท

กำาไรสุิทธิุ 
(หลังหักเงินสิำารองตั้ามกฎหมาย)

103,097,600 บาท 142,967,408 บาท 138,213,618 บาท

จำานวันหุ้น 221,449,456 หุ้น 220,718,906 หุ้น 220,078,056 หุ้น

เงินปันผู้ลจ่ายอัตั้ราต่ั้อหุ้น 0.24 บาทต่ั้อหุ้น 0.33 บาทต่ั้อหุ้น 0.32 บาทต่ั้อหุ้น

รวัมจำานวันเงินปันผู้ลจ่ายทั�งสิิ�น 53,147,869 บาท 72,837,238 บาท 70,424,978 บาท

สัิดส่ิวันการจ่ายเงินปันผู้ลเทียบกับ
กำาไรสุิทธิุ (หลังหักเงินสิำารองตั้าม
กฎหมาย) ตั้ามงบการเงินของบริษัทฯ

ร้อยละ 51.55 ร้อยละ 50.95 ร้อยละ 50.95

เป็น/ไม่เป็นตั้ามนโนบายการจ่าย
เงินปันผู้ล  
สิาเหตุั้ :

เป็นไปตั้ามนโยบาย เป็นไปตั้ามนโยบาย เป็นไปตั้ามนโยบาย

ป 2560รายละเอียดการจายเงินปันผู้ล

โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

4. หุนกูของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี - ครบกำาหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564
ประเภทหุ้นก้้ : หุ้นก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถ่ือ อายุของหุ้นก้้ : 1 ป
ม้ลค่ารวัมของหุ้นก้้ที�เสินอขาย : 150,000,000 บาท จำานวันหุ้นก้้ที�เสินอขาย : 150,000 หน่วัย
ม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัต่ั้อหน่วัย : 1,000 บาท ราคาที�เสินอขายต่ั้อหน่วัย : 1,000 บาท
วัันที�ออกหุ้นก้้ : 13/11/2563 วัันครบกำาหนดไถ่ืถือน : 12/11/2564
อัตั้ราดอกเบี�ย : 5.75% วัันชำาระดอกเบี�ย : ทุก 3 เด่อน
ม้ลค่าคงเหล่อ : 150,000,000 บาท อันดับควัามน่าเช่�อถ่ือที�ทบทวันล่าสุิด : BBB-
นายทะเบียนหุ้นก้้ : -   
ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ : บริษัทหลักทรัพื่ย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำากัด
ตั้ลาดรองซ่�อขายหุ้นก้้ : -

นโยบายเงินปันผู้ล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลในอัตั้ราไม่น้อยกว่ัาร้อยละ 50 ของกำาไรสุิทธิุจากงบการเงินของบริษัทฯ  
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติั้บุคคล และการจัดสิรรทุนสิำารองตั้ามกฎหมายในแต่ั้ละป อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ 
อาจพิื่จารณาจ่ายเงินปันผู้ลในอัตั้ราที�แตั้กต่ั้างไปจากนโยบายที�กำาหนดไว้ั หร่องดจ่ายเงินปันผู้ล โดยจะขึ�นอย่้กับ 
ผู้ลประกอบการ สิภาพื่คล่องทางการเงิน ภาวัะเศรษฐกิจ และควัามจำาเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวีัยนเพ่ื่�อบริหาร
กิจการและการขยายธุุรกิจของบริษัทฯ

สิำาหรับบริษัทย่อยไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ การจ่ายเงินปันผู้ลขึ�นอย่้กับผู้ลประกอบการ สิภาพื่
คล่องของบริษัทย่อยนั�นๆ 

สิำาหรับงวัดปบัญ่ชี 2563 บริษัทฯ มีรายได้เงินปันผู้ลจากบริษัทย่อยทั�งสิิ�น 50 ล้านบาท 

การจายเงินปันผู้ลยอนหลังของบริษัทฯ
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การบริหารจัดการ 
ความเส่ียง02

บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ตั้ระหนักถึืงควัามสิำาคัญ่
ของการบริหารควัามเสีิ�ยง จึงได้จัดทำานโยบายบริหาร
ควัามเสีิ�ยง (Enterprise Risk Management Policy) ขึ�น
เพ่ื่�อเป็นกรอบแนวัทางการพื่ัฒนาระบบการบริหาร
ควัามเสีิ�ยงให้มีคุณภาพื่และมาตั้รฐานตั้ามแนวัทางการ
กำากับด้แลที�ดีของบริษัทฯ โดย

• ผู้้้บริหารและพื่นักงานขององค์กรเป็นส่ิวันหนึ�งของ
การพื่ัฒนากระบวันการบริหารควัามเสีิ�ยง เพ่ื่�อ
สินับสินุนการดำาเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตั้าม
เป้าหมายที�กำาหนดไว้ัในแผู้นดำาเนินงานและกลยุทธ์ุ 
โดยประเมินควัามเสีิ�ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ 
ควัามเสีิ�ยงด้านสิินเช่�อ ควัามเสีิ�ยงด้านควัามผัู้นผู้วัน
ของอัตั้ราดอกเบี�ย ควัามเสีิ�ยงด้านสิภาพื่คล่อง
ทางการเงิน ควัามเสีิ�ยงด้านการตั้ลาดและการแข่งขัน
ควัามเสีิ�ยงในการพึื่�งพิื่งบุคลากร ควัามเสีิ�ยงจาก
อิทธิุพื่ลในการบริหารงานของผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ ควัาม
เสีิ�ยงด้านระบบสิารสินเทศและการสิ่�อสิารข้อม้ล 
ควัามเสีิ�ยงด้านการเปิดเผู้ยข้อม้ล ควัามเสีิ�ยงจาก
การทุจริตั้คอร์รัปชั�น ควัามเสีิ�ยงด้านภาพื่ลักษณ์และ 
ช่�อเสีิยงองค์กร ควัามเสีิ�ยงจากการแพื่ร่ระบาดของ
โรคติั้ดเช่�อไวัรัสิโคโรน่า 2019 (COVID-19)

• พื่นักงานทุกคนของบริษัทฯ เป็นเจ้าของควัามเสีิ�ยง 
(Risk Agent) มีหน้าที�จะต้ั้องรายงานควัามเสีิ�ยงให้
หัวัหน้างานได้ทราบ โดยหากพื่นักงานพื่บว่ัามีควัาม
เสีิ�ยงเกิดขึ�นจากกระบวันการขั�นตั้อนการปฏิิบัติั้งาน
ให้รายงานใหหั้วัหน้างานหร่อผู้้้บังคับบัญ่ชาทราบถึืง
ควัามเสีิ�ยงที�พื่บในการทำางานประจำาวัันเพ่ื่�อที�จะได้
กำาหนดมาตั้รการที�เหมาะสิม เพ่ื่�อจัดการควัามเสีิ�ยง 
โดยบริษัทฯ จะบริหารควัามเสีิ�ยงให้อย่้ในระดับที�
ยอมรับได้ (Risk Appetite) หร่อเบี�ยงเบนไม่เกินกว่ัา
ระดับที�บริษัทฯ ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

• แนวัทางในการจัดการควัามเสีิ�ยง บริษัทฯ จะประเมิน
จาก 2 ปัจจัยหลัก ค่อ (1) ประเมินต้ั้นทุนและ 
ผู้ลตั้อบแทนของการดำาเนินการตั้ามกลยุทธ์ุการ
จัดการควัามเสีิ�ยง เน่�องจากทรัพื่ยากรมีจำากัดจึง
จำาเป็นต้ั้องประเมินต้ั้นทุนและผู้ลตั้อบแทนที�เกิด

นโยบายและแผู้นการบริหารความเส่ียง
ขึ�น หากมีการดำาเนินการตั้ามกิจกรรมการจัดการ
ควัามเสีิ�ยง ในกรณีที�พื่บว่ัาผู้ลตั้อบแทนที�ได้จากการ
ดำาเนินการที�ได้ไม่คุ้มกับต้ั้นทุนส่ิวันเพิื่�ม ผู้้้บริหาร
อาจพิื่จารณาถืึงแนวัทางในการโอนย้ายควัามเสีิ�ยง  
(Transfer) เพ่ื่�อทำาการแบ่งต้ั้นทุนให้หน่วัยงาน
ภายนอกรับผิู้ดชอบ (2) ควัามเป็นไปได้ที�จะประสิบ
ผู้ลสิำาเร็จในการจัดการควัามเสีิ�ยง หากพื่บว่ัามี 
แนวัโน้มที�จะไม่ประสิบควัามสิำาเร็จจะพื่ิจารณา
จัดการควัามเ สีิ� ยง ด้วัย วิั ธีุการอ่�น เ พ่ื่�อ ใช้ เ ป็น 
ทางเล่อกหร่อปรับปรุงแผู้นการจัดการควัามเสีิ�ยงที�
มีอย่้ให้เหมาะสิม

• ให้มีการติั้ดตั้ามผู้ลและทบทวันการบริหารควัามเสีิ�ยง
อย่างสิมำ�าเสิมอโดยจะมีการสิรุปข้อม้ลแผู้นบริหาร
ควัามเสีิ�ยงและรายงานควัามก้าวัหน้าเสินอต่ั้อ 
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ และคณะกรรมการบริษัท 
ในทุกไตั้รมาสิ

วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง
บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ผู้้้บริหารเป็นผู้้้ส่ิ�อสิารถึืงควัาม
สิำาคัญ่ของการบริหารควัามเสีิ�ยง และเป็นตั้้นแบบใน
การบริหารควัามเสีิ�ยง รวัมถึืงสิร้างวิัธีุการนำาการบริหาร
ควัามเสีิ�ยงไปใช้ให้เห็นผู้ลในทางปฏิิบัติั้ โดยได้ให้มี
การถื่ายทอดแนวัคิดการบริหารควัามเสีิ�ยงจากระดับ 
ผู้้้บริหารส่้ิระดับพื่นักงาน และกำาหนดให้การบริหาร
ควัามเสีิ�ยงเป็นหลักส้ิตั้รสิำาหรับผู้้้บริหารระดับผู้้้จัดการ
ขึ�นไป จัดให้มีการแลกเปลี�ยนประสิบการณ์การบริหาร
ควัามเสีิ�ยงผู่้านที�ประชุมกลยุทธ์ุ การประชุมทั�วัไปของ
ผู้้้บริหาร การประชุมคณะทำางาน การประชุมคณะ 
ผู้้้บริหารควัามเสีิ�ยง เป็นต้ั้น และพื่นักงานทุกคนเป็น 
Risk Agent มีหน้าที�จะต้ั้องรายงานควัามเสีิ�ยงให้หัวัหน้า
งานได้ทราบ โดยหากพื่นักงานพื่บว่ัามีควัามเสีิ�ยงเกิด
ขึ�นจากกระบวันการขั�นตั้อนการปฏิิบัติั้งานให้รายงาน
ให้หัวัหน้างานหร่อผู้้้บังคับบัญ่ชาทราบถึืงควัามเสีิ�ยงที�
พื่บในการทำางานประจำาวััน เพ่ื่�อจะได้มีการจัดการกับ
ควัามเสีิ�ยงได้อย่างเหมาะสิม
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารความเส่ียง
การบริหารควัามเสีิ�ยงเป็นองค์ประกอบของการกำากับ
ด้แลกิจการที�ดี ซึ�งนอกจากจะสินับสินุนให้บริษัทฯ
สิามารถืดำาเนินงานได้บรรลุตั้ามเป้าหมายที�กำาหนด
แล้วั ยังสิามารถืสิร้างม้ลค่าเพิื่�มให้แก่ผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย 
ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ�ง บริษัทจึงได้นำากรอบการ
บริหารควัามเสีิ�ยงขององค์กรเชิงบ้รณาการ (Enterprise 
Risk Management - Integrated Framework) ตั้าม
แนวัทาง COSO ERM มาประยุกต์ั้ใช้เป็นกรอบและ
แนวัทางในการพัื่ฒนาระบบการบริหารควัามเสีิ�ยงของ 
บริษัทฯ ซึ�งมีวััตั้ถุืประสิงค์ในการให้ผู้้้บริหารและพื่นักงาน
ในบริษัทฯ ตั้ระหนักถึืงควัามสิำาคัญ่ของการบริหารควัาม
เสีิ�ยงและมีควัามเข้าใจตั้รงกันในคำานิยาม เป้าหมาย และ
วััตั้ถุืประสิงค์ อันจะเป็นการสิร้างควัามรับผิู้ดชอบอย่าง
ทั�วัถึืงและเป็นไปในทิศทางเดียวักันทั�วัทั�งองค์กรได้อย่าง
มีประสิิทธิุภาพื่

ปัจจัยความเส่ียงตอการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

การดำาเนินการดังกล่าวัมีคณะผู้้้บริหารควัามเสีิ�ยง 
ทำาหน้าที�ในการกำากับด้แลใหก้ารดำาเนนิงานเป็นไปตั้าม
หลักเกณฑ์์ของทางการและเป็นไปตั้ามหลักการกำากับ
ด้แลกิจการที�ดี ควัามโปร่งใสิ เป็นธุรรมตั้อ่ทุกหน่วัยงาน 
ที�เกี�ยวัข้อง สิอดคลอ้งกับแนวัทางการบริหารควัามเสีิ�ยง
ที�กำาหนดไว้ั บริษัทฯ กำาหนดให้มีการรวับรวัมและสิรุป
รายงานบริหารควัามเสีิ�ยงของแตั้่ละฝ่่ายในทุกไตั้รมาสิ 
และรายงานผู้ลต่ั้อคณะอนุกรรมการบริหารควัามเสีิ�ยง 
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ตั้ามลำาดับ รวัมถึืงแจ้งผู้ลต่ั้อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ื่�อทราบ

(1) ความเส่ียงดานสินเช่ือ 
เน่�องจากลักษณะการให้สิินเช่�อของบริษัทฯ เป็นการให้
สิินเช่�อที�ไม่มีหลักประกัน ในกรณีที�เป็นสิินเช่�อสัิญ่ญ่า
เช่าทางการเงนิและสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ ควัามเสีิ�ยงด้านสิินเช่�อ 
จะเกิดจากทั�งคุณภาพื่ของล้กหนี�การค้า และคุณภาพื่
ของล้กค้า รวัมถึืงคุณภาพื่ของสิินค้าและบริการที�ล้กค้า 
ส่ิงมอบให้กับล้กหนี�การค้า สิำาหรับสิินเช่�อการรบัโอนสิิทธิุ 
เรียกร้อง ควัามเสีิ�ยงด้านสิินเช่�อจะเกิดจากคุณภาพื่ของ
ล้กหนี�เป็นส่ิวันสิำาคัญ่ ในขณะที�สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหา
หนังส่ิอคำ�าประกันซอง สิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ 
และบริการจัดหาสิินค้า ควัามเสีิ�ยงด้านสิินเช่�อจะ 
เกิดจากคุณภาพื่ของล้กค้าเป็นสิำาคัญ่ โดยลักษณะการ
ให้สิินเช่�อของบริษัทฯ จะไม่เน้นควัามสิำาคัญ่ของหลัก
ประกัน เน่�องจากทางบริษัทฯ จะมีการทำาธุุรกรรมกับทาง 
ล้กหนี�การค้าในส่ิวันที�เป็นภาคราชการ ภาครัฐวิัสิาหกิจ 

ซึ�งมีการจัดทำาโอนสิิทธิุรับเงินเป็นส่ิวันใหญ่่ จึงถ่ือเป็น 
การช่วัยลดควัามเสีิ�ยงลงในระดับเบ่�องต้ั้นแล้วั

อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านสิินเช่�อ 
ด้วัยการตัั้�งเกณฑ์์และกำาหนดขั�นตั้อนในการตั้รวัจสิอบ
ทั�งล้กค้าและล้กหนี�การค้าอย่างรัดกุมก่อนการอนุมัติั้
สิินเช่�อในแต่ั้ละประเภท ด้วัยมาตั้รการดังกล่าวั บริษัทฯ 
จึงเช่�อมั�นในคุณภาพื่ของล้กค้า ล้กหนี�การค้า รวัมทั�ง
คุณภาพื่ของสิินค้าและบริการที�จะส่ิงมอบให้กับล้กหนี�
การค้า

1. ความเส่ียงปัจจุบันและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม 3 – 5 ป
1.1 ความเส่ียงปัจจุบัน
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(2) ความเส่ียงดานความผัู้นผู้วน 
ของอัตราดอกเบ้ีย

ดอกเบี�ยเงินก้้เป็นต้ั้นทุนหลักของบริษัทฯ ซึ�งแปรผัู้นตั้าม
ภาวัะอัตั้ราดอกเบี�ยในตั้ลาด และมีผู้ลตั้่อการกำาหนด
อัตั้ราดอกเบี�ยที�คิดกับล้กค้า ซึ�งการเปลี�ยนแปลงของ
อัตั้ราดอกเบี�ยอาจส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อผู้ลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวัทางการบริหารควัามเสีิ�ยง
จากควัามผัู้นผู้วันของอัตั้ราดอกเบี�ยเน่�องจากต้ั้นทุนของ 
บริษัทฯ ส่ิวันใหญ่่เกิดจากการก้้ย่มระยะสัิ�น ดังนั�น 
ในส่ิวันที�เป็นสิินเช่�อระยะสัิ�นไม่ว่ัาจะเป็นสิินเช่�อการ
รับโอนสิิทธิุเรียกร้อง สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ และ
บริการจัดหาสิินค้า บริษัทฯ จะสิามารถืปรับอัตั้รา
ดอกเบี�ยหร่อค่าธุรรมเนียมตั้ามต้ั้นทุนทางการเงินที�มี
การเปลี�ยนแปลง สิำาหรับสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
และสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ บริษัทฯ คิดอัตั้ราดอกเบี�ยกับ
ล้กค้าเป็นอัตั้ราดอกเบี�ยคงที� อย่างไรก็ตั้าม ส่ิวันต่ั้าง
ระหว่ัางต้ั้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ กับอตัั้ราดอกเบี�ย
ที�คิดกับล้กค้า จะมีการบวักเพิื่�มเพ่ื่�อให้เพีื่ยงพื่อกับควัาม
เสีิ�ยงด้านควัามผัู้นผู้วันของอัตั้ราดอกเบี�ยที�อาจเกิดขึ�น 

อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการในการหาแหล่ง
เงินทุนที�มีระยะเวัลาสิอดคลอ้งกับสิินเช่�อแต่ั้ละประเภท 
(Matching Source) เพ่ื่�อลดควัามเสีิ�ยงในด้านควัาม
ผัู้นผู้วันของอัตั้ราดอกเบี�ยอีกแนวัทางหนึ�งด้วัย

(3) ความเส่ียงดานสภาพคลองทางการเงิน
ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 บริษัทฯ มีสิถืาบันการเงินที�
ให้การสินับสินุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวังเงิน
รวัมทั�งสิิ�น 1,275 ล้านบาท ทั�งนี� วังเงินส่ิวันใหญ่่เป็น
วังเงินระยะสัิ�นเป็นจำานวัน 1,025 ล้านบาท ประกอบด้วัย 
วังเงินเบิกเกินบัญ่ชี และตัั้�วัสัิญ่ญ่าใช้เงิน (P/N) ซึ�งอาจ
มีควัามเสีิ�ยงในการถ้ืกเรียกให้ชำาระค่นเงินก่อนกำาหนด
ระยะเวัลา หร่อกรณีสิถืาบันการเงินไม่ต่ั้ออายุสัิญ่ญ่า
ตัั้�วัสัิญ่ญ่าใช้เงิน

อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ ได้มีการบริหารสิภาพื่คล่อง 
เพ่ื่�อป้องกันควัามเสีิ�ยงดังกล่าวัโดยพื่ยายามจัดสิรร
แหล่งใช้ไป (Use of Fund) ของเงินทุนให้สิอดคล้อง
กับแหล่งได้มาของเงินทุน (Source of Fund) รวัมถืึง
การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้เคร่�องม่อทางการเงิน
ใหม่ๆ ซึ�งเป็นผู้ลมาจากการที�บริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ เช่น การขายลดตัั้�วัแลกเงิน (Bill 
of Exchange) ให้แก่ผู้้้ลงทุน และการออกหุ้นก้้เสินอ
ขายแก่นักลงทุน ซึ�งจะช่วัยทำาให้บริษัทฯ สิามารถืบริหาร
สิภาพื่คล่องได้ดีขึ�น รวัมทั�งเพิื่�มควัามสิามารถืในการหา

แหล่งเงินทุนในการปล่อยสิินเช่�อในอนาคตั้ ณ วัันที� 31 
ธัุนวัาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีสัิดส่ิวันหนี�สิิน
ต่ั้อส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้นเท่ากับ 1.42 เท่า และ 2.13 เท่า 
ตั้ามลำาดับ สิำาหรับ ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 บริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีสัิดส่ิวันหนี�สิินต่ั้อส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น
เท่ากับ 1.46 เท่า 

(4) ความเส่ียงดานการตลาดและการแขงขัน
บริษัทฯ มีควัามเสีิ�ยงจากการแข่งขันกับผู้้้ให้บริการสิินเช่�อ 
ที�เป็นสิถืาบันการเงิน หร่อผู้้้ให้สิินเช่�อที�มีผู้้้ถ่ือหุ้นที�
เป็นสิถืาบันการเงิน อย่างไรก็ตั้าม ล้กค้าเป้าหมายของ 
บริษัทฯ เป็นคนละกลุ่มกับล้กค้าของผู้้้ให้บริการที�เป็น
สิถืาบันการเงินเน่�องจากล้กค้าของบริษัทฯ ส่ิวันใหญ่่
จะเป็นผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที�มีข้อ
จำากัดในเร่�องทุนจดทะเบียนและหลักทรัพื่ย์คำ�าประกัน 
ทำาให้ผู้้้ประกอบการดังกล่าวัไม่ได้รับการสินับสินุนจาก
สิถืาบันการเงินและไม่ได้รับสิินเช่�อที�ต้ั้องการอย่าง
ทันเวัลา ในขณะเดียวักัน ควัามล่าช้าในกระบวันการ
พิื่จารณาของสิถืาบันการเงิน รวัมทั�งสิถืาบันการเงิน 
ส่ิวันใหญ่่จะไม่เน้นล้กหนี�ที�เป็นภาคราชการ หร่อ
รัฐวิัสิาหกิจ เน่�องจากระยะเวัลาของงานหร่อระยะเวัลา
การชำาระเงินกำาหนดได้ไม่ชัดเจนเหม่อนบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่่ ทำาให้ผู้้้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวัหันมาใช้
บริการของผู้้้ให้สิินเช่�อที�ไม่ได้เป็นสิถืาบันการเงิน

ค่้แข่งขันของบริษัทฯ ส่ิวันใหญ่่จึงเป็นผู้้ใ้ห้บริการสิินเช่�อ
ที�ไม่ใช่สิถืาบันการเงิน โดยแต่ั้ละผู้้้ประกอบการต่ั้างเน้น 
การให้บริการสิินเช่�อในแต่ั้ละประเภทที�แตั้กต่ั้างกัน  
ในขณะที�บริษัทฯ มีการให้บริการสิินเช่�อที�ครบวังจรตัั้�งแต่ั้
การสินบัสินุนสิินเช่�อล่วังหน้า (Pre Finance) เช่น สิินเช่�อ
เพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอคำ�าประกันซอง (Bid Bond) เพ่ื่�อ
ให้ล้กค้าสิามารถืดำาเนินธุุรกิจได้ตัั้�งแต่ั้เริ�มประม้ลงาน 
รวัมทั�งสิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ (Project Backup 
Financing) และบริการจัดหาสิินค้า (Trade Finance) 
เพ่ื่�อช่วัยให้ล้กค้าสิามารถืจัดหาสิินค้าหลังจากประม้ล
งานได้ ก่อนที�จะให้บริการสิินเช่�อที�เป็นผู้ลิตั้ภัณฑ์์หลัก
อ่�นๆ (Post-Finance) ไม่ว่ัาจะเป็นสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่า 
ทางการเงิน สิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ หร่อสิินเช่�อการรบัโอน
สิิทธิุเรียกร้องต่ั้อไป และด้วัยกลยุทธ์ุการตั้ลาดที�สิำาคัญ่
ของบริษัทฯ ไม่ว่ัาจะเป็นการบริการที�ครบวังจร รวัดเร็วั 
และมีประสิิทธิุภาพื่ ควัามสัิมพัื่นธ์ุที�ดีกับล้กค้า อัตั้ราค่า
บริการที�ชัดเจน มีควัามย่ดหยุ่นในการให้สิินเช่�อ รวัมทั�ง
ควัามเชี�ยวัชาญ่ในอุตั้สิาหกรรมไอที ซึ�งปัจจุบันหน่วัย
งานราชการและรัฐวิัสิาหกิจ รวัมทั�งเอกชนขนาดใหญ่่มี
การลงทุนในการพัื่ฒนางานด้านไอทีค่อนข้างมาก ทำาให้
บริษัทฯ สิามารถืแข่งกับผู้้้ประกอบการรายอ่�นได้อย่างมี
ประสิิทธิุภาพื่
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(5) ความเส่ียงในการพ่ึงพิงบุคลากร
ในการประกอบธุุรกิจของบริษัทฯ พื่นักงานถ่ือเป็น
บุคลากรที�สิำาคัญ่ โดยเฉพื่าะเจ้าหน้าที�ฝ่่ายขายและ
การตั้ลาดเพื่ราะจะเป็นผู้้้ที�เข้าถึืงและติั้ดต่ั้อกับล้กค้า  
ซึ�งบุคลากรเหล่านี�ถ่ือเป็นทรัพื่ยากรที�สิำาคัญ่ในการ
ดำาเนินธุุรกิจของบริษัทฯ ดังนั�น หากตั้้องเสิียบุคลากร
เหล่านี�ไป อาจส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อธุุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตั้าม บริษัทฯ มีมาตั้รการในการลดควัามเสีิ�ยงจากการ
ส้ิญ่เสีิยบุคลากรดังกล่าวั โดยบริษัทฯ ได้ให้ควัามสิำาคัญ่
กับการพัื่ฒนาและส่ิงเสิริมบุคลากรให้มีส่ิวันร่วัมในการ
ดำาเนินงานและเตั้ิบโตั้ไปพื่ร้อมๆ กับควัามสิำาเร็จของ 
บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตั้อบแทนในอัตั้ราตั้ลาดเพ่ื่�อจ้งใจ
ให้บุคลากรดังกล่าวัทำางานกับบริษัทฯ อย่างต่ั้อเน่�อง 
และในป 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการสิะสิมหุ้น
สิำาหรับพื่นักงานบริษัทจดทะเบียน EMPLOYEE JOINT 
INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยทำาสัิญ่ญ่ากับ
บริษัทหลักทรัพื่ย์ ฟิิลลิป (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
ในการเป็นตั้ัวัแทนจัดการโครงการ โครงการมีอายุ  
3 ป ตัั้�งแต่ั้เด่อนเมษายน 2558 - มีนาคม 2561 โดย
มีวััตั้ถุืประสิงค์เพ่ื่�อธุำารงรักษาผู้้้บริหารและพื่นักงาน 
ให้ทำางานอย่้กับบริษัทฯ ในระยะยาวั ส่ิงเสิริมควัามคิด
และควัามร้้สึิกของพื่นักงานในการเป็นเจ้าของกิจการ
ร่วัมกัน เพิื่�มขีดควัามสิามารถืในการแข่งขันทางธุุรกิจ
ผู่้านการสิร้างแรงจ้งใจ และเสิริมสิร้างวิันัยในการออม
ให้กับพื่นักงาน 

และในป 2561บริษัทจัดทำาโครงการสิะสิมหุ้นสิำาหรับ
พื่นักงานบริษัท EJIP โครงการ 2 โดยโครงการมีอายุ  
3 ป ตัั้�งแต่ั้เมษายน 2561 - มีนาคม 2564

(6) ความเส่ียงจากอิทธิพลในการบริหารงาน
ของผูู้ถือหุนรายใหญ

ณ วัันที� 14 มิถุืนายน 2556 บริษัท เอสิวีัโอเอ จำากัด 
(มหาชน) (“เอสิวีัโอเอ”) ถ่ือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 86.21 
ของจำานวันหุ้นที�จำาหน่ายได้แล้วัทั�งหมดของบริษัทฯ 
และภายหลังการเสินอขายหุ้นให้กับประชาชนในครั�งนี� 
รวัมทั�งเอสิวีัโอเอจะเสินอขายหุ้นที�ตั้นถ่ืออย่้ต่ั้อ
ประชาชน จำานวัน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุ้นดังกล่าวั
พื่ร้อมกับการเสินอขายหุ้นให้กับประชาชนและในราคา
เดียวักันสัิดส่ิวันการถ่ือหุ้นของเอสิวีัโอเอจะลดลงเหล่อ
ร้อยละ 47 และในป 2559 ได้มีการลดสัิดส่ิวันการถ่ือหุ้น 
ของเอสิวีัโอเอลงเหล่อร้อยละ 39.9 โดยในป 2560 
บริษัท เอสิวีัโอเอ จำากัด (มหาชน) ได้มีนโยบายในการ 
ลดสัิดส่ิวันการถ่ือหุ้นลงเหล่อร้อยละ 35.0 และ 30.0  
ตั้ามลำาดับ ซึ�งผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ดังกล่าวัยังคงสิามารถื
ควับคุมมติั้ที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นได้ในเร่�องที�กฎหมายกำาหนด
หร่อข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ต้ั้องได้รับคะแนน
เสีิยงไม่น้อยกว่ัา 3 ใน 4 ของจำานวันเสีิยงของผู้้้ถ่ือหุ้นที�มา
ประชุมและมีสิิทธิุออกเสีิยง เน่�องจากผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ 
สิามารถืใช้เสีิยงซึ�งเกินกว่ัาร้อยละ 25 สิำาหรับการใช้สิิทธิุ
ในการคัดค้านในมตั้ิต่ั้างๆ ได้ ส่ิงผู้ลให้ผู้้้ถ่ือหุ้นรายอ่�น 
ไม่อาจถ่ืวังดุลการออกเสีิยงของผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ได้

อย่างไรก็ตั้าม ผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่มีควัามต้ั้องการใหอิ้สิระ
แก่บริษัทฯ ในการดำาเนินธุุรกิจ เน่�องจากธุุรกิจของ 
บริษัทฯ เป็นธุุรกิจด้านการเงินอย่างชัดเจน ซึ�งแตั้กต่ั้าง
จากธุุรกิจของเอสิวีัโอเอ ถึืงแม้ว่ัาเอสิวีัโอเอจะยังคงเป็น 
ผู้้้ถ่ือหุ้นใหญ่่ แต่ั้ก็ตั้ระหนักดีว่ัาธุุรกิจลักษณะนี�ต้ั้องการ
ควัามเชี�ยวัชาญ่ในการบริหารงาน โดยจะเห็นได้ว่ัา  
ผู้้้บริหารของบริษัทฯ ส่ิวันใหญ่่เป็นผู้้้มีประสิบการณ์
ในธุุรกิจด้านการเงิน ในขณะเดียวักัน บริษัทฯ ได้มี
การแตั้่งตัั้�งกรรมการอิสิระเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบจำานวัน 4 ท่าน จากจำานวันกรรมการทั�งหมด 
8 ท่าน ซึ�งมีประสิบการณธุ์ุรกิจด้านการเงนิหร่อมคีวัามร้้ 
เฉพื่าะด้านที�เอ่�อประโยชน์ต่ั้อการประกอบธุุรกิจของ 
บริษัทฯ ทั�งสิิ�น เพ่ื่�อทำาหน้าที�ให้คำาแนะนำาในการดำาเนิน
ธุุรกิจ รวัมทั�งตั้รวัจสิอบ พิื่จารณา และกลั�นกรองมิให้เกิด
รายการที�อาจก่อให้เกิดควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ใน
อนาคตั้ และเพ่ื่�อให้เกิดควัามโปร่งใสิในการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการเสินอขายหุ้นเพิื่�ม
ทุนแล้วัโครงสิร้างการบริหารทั�งในระดับกรรมการและ 
ผู้้้บริหารจะยังคงเป็นเช่นเดิม 
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(7) ความเส่ียงดานระบบสารสนเทศ 
และการส่ือสารขอมูล 

บริษัทฯ มีควัามเสีิ�ยงจากการบริหารจัดการข้อม้ลระบบ
สิารสินเทศของบริษัทฯ ซึ�งได้จัดจ้างบุคคลภายนอก
ดำาเนินการพื่ัฒนาซอฟิท์แวัร์สิำาหรับระบบการจัดการ
สิารสินเทศขึ�น และให้บริการด้แลระบบฐานข้อม้ล
ด้วัย อย่างไรก็ตั้าม ระบบสิารสินเทศที�มีอย่้ในปัจจุบัน 
ของบริษัทฯ มีคุณภาพื่และเพื่ียงพื่อตั้่อการตั้ัดสิินใจ 
ทั�งข้อม้ลทางการเงินและข้อม้ลอ่�นๆ และระบบการ
ส่ิ�อสิารข้อม้ลไปยงัผู้้้ที�เกี�ยวัข้องอย่างเหมาะสิม ตั้ลอดจน 
มีการใช้นโยบายการบัญ่ชีที�รับรองทั�วัไปเหมาะสิม 
กับธุุรกิจ รวัมถึืงบริษัทฯ มีระบบการควับคุมการเข้าถึืง
ระบบสิารสินเทศและข้อม้ล การป้องกันการส้ิญ่หาย 
การเรียกค่นข้อม้ล และมีการควับคุมการล่วังละเมิด
ลิขสิิทธิุ� การทำาซำ�า ดัดแปลง แก้ไขข้อม้ลอิเล็กทรอนิกส์ิ 
หร่อเทคโนโลยีสิารสินเทศ การรักษาข้อม้ลที�เป็น 
ควัามลับทั�งของบริษัทและล้กค้า เพ่ื่�อให้บริษัทฯ สิามารถื
จัดการระบบสิารสินเทศและข้อม้ลภายในองค์กรได้
อย่างมีประสิิทธิุภาพื่

บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ต่ั้อการพัื่ฒนาระบบสิารสินเทศ
ให้มีควัามทันสิมัยต่ั้อการเติั้บโตั้ในยุคเทคโนโลยี
สิารสินเทศในปัจจุบัน และเพ่ื่�อให้เป็นการเน้นยำ�าในด้าน
ประสิบการณ์ และควัามเชี�ยวัชาญ่ในด้านเทคโนโลยีของ
กลุ่มบริษัท เอสิวีัโอเอ โดยในป 2562 – 2563 บริษัทฯ ยัง
คงดำาเนินการพัื่ฒนาซอฟิท์แวัร์สิำาหรับระบบการจัดการ
สิารสินเทศให้สิามารถืบริการล้กค้าได้มีประสิิทธิุภาพื่
มากขึ�นอย่างตั้อ่เน่�อง เพ่ื่�อการพัื่ฒนาสิารสินเทศสิำาหรบั
การตัั้ดสิินใจของฝ่่ายบริหาร และสิามารถืรองรับการ
เติั้บโตั้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดหาเจ้าหน้าที� 
ผู้้้เชี�ยวัชาญ่ด้านสิารสินเทศเข้ามารับผิู้ดชอบด้แลด้าน
โครงสิร้างพ่ื่�นฐานของระบบสิารสินเทศและโครงสิร้าง
ฐานข้อม้ล เพ่ื่�อด้แลรับผิู้ดชอบสิารสินเทศของบริษัท
ให้มีประสิิทธิุภาพื่มากยิ�งขึ�น อีกทั�งเพ่ื่�อทำาหน้าที�จัดทำา
ข้อม้ลที�เช่�อถ่ือได้สิำาหรับการวิัเคราะห์ข้อม้ลเพ่ื่�อการ
ตัั้ดสิินใจของฝ่่ายบริหาร

(8) ความเส่ียงดานการเปิดเผู้ยขอมูล
เม่�อวัันที� 16 พื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ทำาการ
แปรสิภาพื่เป็นบริษัทมหาชนจำากัด บริษัทฯ จึงต้ั้องปฏิิบัติั้
ตั้ามพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้บริษัทมหาชนจำากัด พื่.ศ. 2535  
และพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ 
พื่.ศ. 2535 ในการเปิดเผู้ยข้อม้ลตั้ามที�กฎหมายกำาหนด 
รวัมถึืงการเปิดเผู้ยข้อม้ลที�มีนัยสิำาคัญ่ต่ั้อการตัั้ดสิินใจ
ของผู้้้ลงทุน ซึ�งบริษัทฯ อาจมีควัามเสีิ�ยงในด้านการ
เปิดเผู้ยข้อม้ลอันเป็นควัามผู้ิดตั้ามพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้ 
หลักทรัพื่ย์ฯ หร่อกฎหมายอ่�นที�เกี�ยวัข้องได้ อย่างไรก็ตั้าม 

บริษัทฯ ไดยึ้ดหลักปฏิิบัติั้ตั้ามแนวัปฏิิบัติั้ในการเปดิเผู้ย 
และรักษาข้อม้ลที�มีผู้ลกระทบต่ั้อราคาหลักทรัพื่ย์ 
ของสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์อย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ มีนโยบาย
ในการเปดิเผู้ยขอ้ม้ลให้ถ้ืกต้ั้อง ครบถืว้ัน และโปรง่ใสิให้
กับผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดทิศทางการให้ 
ข้อม้ลที�สิำาคัญ่ของบริษัทฯ อย่างถ้ืกต้ั้องตั้ามควัามจริง 
โดยจะต้ั้องส่ิ�อสิารข้อม้ลให้ผู้้้ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
และทันต่ั้อเหตัุ้การณ์ สิอดคล้องกับกฎหมาย รวัมถึืง
มีข้อห้ามสิำาหรับพื่นักงาน ผู้้้บริหาร หร่อผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง 
เพ่ื่�อป้องกันการนำาข้อม้ลไปใช้เพ่ื่�อเป็นประโยชน์ในทาง
มิชอบ ซึ�งเป็นการเอาเปรียบผู้้้ลงทุน และไม่ถ้ืกต้ั้อง
ตั้ามกฎหมาย

(9) ความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน
บริษัทฯ ประกอบธุุรกิจการให้สิินเช่�อในผู้ลิตั้ภัณฑ์์ที�
หลากหลาย และมีตั้ลาดในแต่ั้ละผู้ลิตั้ภัณฑ์์แตั้กต่ั้าง
กันออกไป ซึ�งล้กค้าของบริษัทฯ อาจมีข้อจำากัดในเร่�อง
ต่ั้างๆ เช่น ข้อจำากัดในเร่�องของหลักทรัพื่ย์คำ�าประกัน
สิำาหรับการขอสิินเช่�อกับทางบริษัทฯ ข้อจำากัดเร่�องของ
เงินทุนหมุนเวีัยน เป็นต้ั้น จากลักษณะดังกล่าวั บริษัทฯ 
อาจเผู้ชิญ่ควัามเสีิ�ยงจากการทุจริตั้ของพื่นักงานทั�งจาก
ที�เป็นบุคคลภายในของบริษัทฯ หร่ออาจเกิดจากบุคคล
ภายนอกของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ตั้ระหนักถึืงโอกาสิในการเกิดเหตุั้การณ์ทุจริตั้จึง
ได้วัางระบบการควับคุมภายใน และนำาระบบสิารสินเทศ
เข้ามาช่วัยสินับสินุน รวัมถึืงบริษัทฯ ได้ให้ควัามสิำาคัญ่
กับการปล้กจิตั้สิำานึกในเร่�องของควัามซ่�อสัิตั้ย์ (Integrity) 
โดยมีโครงการ Employee Joint Investment Program 
(EJIP) เพ่ื่�อให้พื่นักงานได้ออมและสิร้างผู้ลตั้อบแทน
การลงทุนในระยะยาวัและมีส่ิวันร่วัมเป็นเจ้าของบริษัท  
(Sense of Ownership) มีช่องทางให้แจ้งเบาะแสิ  
ข้อร้องเรียน และข้อเสินอแนะ (Whistle Blower) ผู่้าน
เว็ับไซต์ั้บริษัทฯ มีการกำาหนดอำานาจอนุมัติั้ตั้ามสิายงาน  
การควับคุมก่อนปล่อยสิินเช่�อด้วัยการพิื่ส้ิจน์การมี 
ตัั้วัตั้นของหนี� การจัดทำาเอกสิารการโอนสิิทธุิการรับ
ชำาระเงิน โดยให้ล้กค้าโอนสิิทธิุการรับชำาระเงินมาที�
บริษัทฯ เป็นต้ั้น ทั�งนี� บริษัทฯ ได้มีแนวัทางจัดการควัาม
เสีิ�ยงจากการทุจริตั้ฉ้อฉล โดยจัดทำานโยบายต่ั้อต้ั้านการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�น (Anti-Corruption Policy) เพ่ื่�อกำาหนด
บทบาทหน้าที� ควัามรับผิู้ดชอบ ขั�นตั้อนและแนวัทาง
การปฏิิบัติั้ในเร่�องต่ั้างๆ ไว้ัอย่างเป็นร้ปธุรรม
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

(10) ความเส่ียงดานภาพลักษณ 
และช่ือเสียงองคกร

ช่�อเสีิยงและภาพื่ลกัษณ์องค์กร เป็นสิิ�งที�ทุกบริษัทฯ ต่ั้าง
ให้ควัามสิำาคัญ่ เพื่ราะเป็นผู้ลลัพื่ธ์ุที�สิะท้อนให้เห็นถึืง 
มุมมองของผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยต่ั้อบริษัทฯ ประกอบกับใน
ปัจจุบันส่ิ�อสัิงคมออนไลน์ (Social Network) เป็นช่องทาง 
การส่ิ�อสิารและแลกเปลี�ยนข้อม้ลข่าวัสิารที�รวัดเร็วัและมี
ผู้้้ใช้งานเป็นจำานวันมาก ดังนั�น หากมีข่าวัหร่อเหตุั้การณ์
ด้านลบปรากฏิในส่ิ�อ ซึ�งอาจเกิดจากข่าวัล่อที�ไม่เป็น
ควัามจริง การเผู้ยแพื่รข้่อม้ลของบริษทัฯ ที�คลาดเคล่�อน 
ไม่ว่ัาจะเป็นการประชาสิัมพัื่นธ์ุผู่้านช่องทางเว็ับไซต์ั้
บริษัทฯ หร่อส่ิ�อสัิงคมออนไลน์ (Social Network) ตั้ลอดจน 
การทำาโฆษณาในเอกสิารต่ั้างๆ หร่อเกิดจากการดำาเนิน
ธุุรกิจที�ผิู้ดพื่ลาด หร่อร้้เท่าไม่ถึืงการณ์ย่อมส่ิงผู้ลกระทบ 
ต่ั้อภาพื่ลักษณ์และช่�อเสีิยงของบริษัทฯ ซึ�งผู้ลสิะท้อน 
ดังกล่าวัอาจเกิดได้ทั�งด้านบวักและด้านลบ

บริษัทฯ จึงไ ด้จัดให้มีฝ่่ายพัื่ฒนาธุุรกิจเพ่ื่�อด้แล 
รับผิู้ดชอบในส่ิวันของการนำาข้อม้ลไปประยุกต์ั้ใช้ในการ
ทำาประชาสัิมพัื่นธ์ุให้มีควัามถ้ืกต้ั้องและเหมาะสิม และ
คอยติั้ดตั้ามข่าวัสิารที�มีนัยสิำาคัญ่กับบริษัทฯ ทั�งทาง
ตั้รงและทางอ้อม ตั้ลอดจนมีการด้แลและติั้ดตั้ามข้อม้ล
ข่าวัสิารที�ปรากฏิในเว็ับไซต์ั้บริษัทฯ และส่ิ�อสัิงคมออนไลน์ 
(Social Network) อย่างสิมำ�าเสิมอ เพ่ื่�อป้องกันการ 
เข้าใจผิู้ดที�ส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อภาพื่ลักษณ์และช่�อเสีิยง 
ของบริษัทฯ ให้เกิดขึ�นน้อยที�สุิดหร่อเป็นศ้นย์

(11) ความเส่ียงจากการแพรระบาดของโรค 

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วัยสิถืานการณ์การระบาดของโรคติั้ดเช่�อไวัรัสิ 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แพื่ร่กระจายอย่าง
กว้ัางขวัางและทวีัควัามรุนแรง ซึ�งอาจก่อให้เกิดควัาม
ยุ่งยากซับซ้อนในการดำาเนินธุุรกิจ บริษัทฯ ได้มี
การติั้ดตั้ามสิถืานการณ์ ข่าวัสิาร และประกาศจาก
กระทรวังสิาธุารณสุิข เพ่ื่�อประเมินสิถืานการณ์ที�อาจ
มีผู้ลกระทบต่ั้อการดำาเนินธุุรกิจของบริษัทฯ ทั�งนี�
บริษัทฯ ได้จัดทำาแผู้นรองรับการดำาเนินธุุรกิจอย่าง
ต่ั้อเน่�อง (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ื่�อ
เป็นการลดผู้ลกระทบต่ั้อการดำาเนินธุุรกิจตั้ลอดระยะ
เวัลาของการแพื่ร่ระบาดของโรคติั้ดเช่�อไวัรัสิโคโรน่า  
2019 (COVID-19) โดยการจัดสิรรทรัพื่ยากรในการบริหาร
การดำาเนินธุุรกิจได้อย่างต่ั้อเน่�องและมีประสิิทธิุภาพื่  
รวัมถึืงด้แลสุิขภาพื่อนามยั ควัามปลอดภยัของพื่นกังาน 
โดยการด้แลรักษาควัามสิะอาดของสิถืานที�ทำางาน 
การเตั้รียมอุปกรณ์ป้องกันเช่�อโรคและทำาควัามสิะอาด
สิำาหรับพื่นักงาน การกำาหนดมาตั้รการสิำาหรับการ 
เดินทางไปยังพ่ื่�นที�เสีิ�ยงต่ั้อการระบาด

1.2 ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล 
(1) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ปัญ่หาโลกร้อนส่ิงผู้ลให้สิภาพื่ภ้มิอากาศที�แปรปรวัน 
ฤด้กาลเปลี�ยนแปลงอย่างรวัดเร็วั การละลายของธุาร 
นำ�าแข็ง ระดับนำ�าทะเลส้ิงขึ�น สิิ�งเหล่านี�ส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อ
การดำารงชีวิัตั้ในปัจจุบัน รวัมถึืงส่ิงผู้ลต่ั้อทางด้านตั้น้ทุน
ของกิจการ รวัมถึืงการส่ิงมอบงาน การดำาเนินธุุรกิจ 
ของบริษัทฯ แม้ไม่ได้ส่ิงผู้ลกระทบโดยตั้รงต่ั้อสิิ�งแวัดล้อม 
แต่ั้การใช้ไฟิฟ้ิา การใช้พื่ลังงานต่ั้างๆ ในการดำาเนินธุุรกิจ
นั�นเป็นการส่ิงผู้ลกระทบโดยอ้อม บริษัทฯ ได้ตั้ระหนัก
และได้มีการกำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ 
เร่อนกระจกลง ผู่้านทางการดำาเนินงานต่ั้างๆ 

(2) สิทธิมนุษยชนในหวงโซอุปทาน
การเคารพื่ต่ั้อสิิทธิุขั�นพ่ื่�นฐานของควัามเป็นมนุษย์ 
ศักดิ�ศรีส่ิวันบุคคล ควัามเป็นสิว่ันตัั้วั และสิิทธิุของแต่ั้ละ
บุคคลที�ตั้นได้มีการติั้ดต่ั้อด้วัยในระหวัา่งการปฏิิบัติั้งาน  
บริษัทฯ เคารพื่และปฏิิบัติั้ตั้ามหลักกฎหมายเร่�อง 
สิิทธิุมนุษยชน รวัมถึืงการป้องกันและหลีกเลี�ยง 
การละเมิดสิิทธิุมนุษยชนของพื่นักงาน ค่้ค้า และชุมชน

(3) การกำากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ประกอบธุุรกิจทางด้านการเงินซึ�งจะต้ั้องมีควัาม
น่าเช่�อถ่ือและปฏิิบัติั้งานอย่้ภายใต้ั้กรอบของกฎหมาย 
บริษัทฯ ได้มีหน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายใน ที�มีหน้าที� 
ในการตั้รวัจสิอบการปฏิิบัติั้งานของฝ่่ายต่ั้างๆ ให้เป็น
ไปตั้ามระเบียบแบบแผู้นที�ได้วัางไว้ัโดยมีการรายงาน
ผู้ลการตั้รวัจสิอบให้คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้ทราบ 
และนำาเสินอต่ั้อคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตั้รมาสิ 
นอกจากนี� บริษัทฯ ยังมีช่องท่างในการรบัเร่�องร้องเรียน
ต่ั้างๆ และได้กำาหนดแนวัทางในการดำาเนินการหากมี 
ผู้้้ร้องเรียนเข้ามา รวัมไปถึืงการมีมาตั้รการในการปกป้อง
ผู้้้ร้องเรียนด้วัย 

 แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 51



ควัามเสีิ�ยงที�จะเกิดใหม่เป็นควัามส้ิญ่เสีิยที�อาจเกิด
ขึ�นจากควัามเสีิ�ยงที�ยังไม่เคยปรากฏิขึ�นหร่อไม่เคยมี
ประสิบการณ์ ณ เวัลาปัจจุบัน แต่ั้เน่�องจากในอนาคตั้
มักจะมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นได้หลายกรณี อันอาจ
เป็นผู้ลจากการเปลี�ยนแปลงทางการเม่อง กฎหมาย 
สัิงคม เทคโนโลย ีสิภาพื่แวัดลอ้มทางกายภาพื่ หร่อการ
เปลี�ยนแปลงตั้ามธุรรมชาติั้ ซึ�งในบางเหตุั้การณ์อาจจะ
ไม่สิามารถืประเมินผู้ลกระทบ หร่ออาจจะไม่สิามารถื
ระบุควัามเสีิ�ยงได้แน่นอน เช่น ควัามเสีิ�ยงจากนาโน
เทคโนโลยี ควัามเสีิ�ยงจากการปรับแต่ั้งทางพัื่นธุุกรรม 
หร่อควัามเสีิ�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของสิภาวัะภ้มิ
อากาศ เป็นต้ั้น

ควัามเสีิ�ยงที�จะเกิดขึ�นใหม่ (Emerging Risk) ที�อาจ
ส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อบริษัทฯ ได้แก่ การเปลี�ยนแปลงของ
เทคโนโลยี/Fintech การเปลี�ยนผู่้านจากยุคปัจจุบัน 
ไปส่้ิยุคดิจิทัล (Digital Transformation) การโจมตีั้ทาง
อินเทอร์เน็ตั้ (Cyber Attack) และการโจรกรรมทาง 
อินเทอร์เน็ตั้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
• จัดให้มีการรวับรวัมข้อม้ล รายงานและเหตัุ้การณ์ที�

อาจกลายเป็นควัามเสีิ�ยงที�จะเกิดขึ�นใหม่จากแหล่ง
ต่ั้างๆ เช่น World Economic Forum, หน่วัยงานรัฐ 
เป็นต้ั้น เพ่ื่�อทำาควัามเข้าใจและหาวิัธีุการในการจำากัด
ผู้ลกระทบที�จะมีต่ั้อองค์กรได้อย่างเหมาะสิม 

• บริษัทฯ อย่้ระหว่ัางพัื่ฒนาระบบเทคโนโลยีสิารสินเทศ
ให้สิามารถืตั้อบสินองควัามต้ั้องการของล้กค้าในยุค
ปัจจุบันที�ต้ั้องการควัามรวัดเร็วั ถ้ืกต้ั้อง และแม่นยำา

แผู้นการดำาเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง
(Business Continuity Management) หรือ BCM 
การวัางแผู้นควัามต่ั้อเน่�องทางธุุรกิจ เป็นการจัดทำา  
roadmap ในการบริหารธุุรกิจให้ดำาเนินไปอย่าง 
ต่ั้อเน่�องโดยไม่หยุดชะงัก ในภาวัะธุุรกิจต้ั้องประสิบ 
กับสิถืานการณ์ไม่ปกติั้ ไม่ว่ัาจะเป็นภัยคุกคามจาก
ภายนอกหร่อภายใน อันจะเป็นปัญ่หาและอุปสิรรคต่ั้อ
การดำาเนินธุุรกิจ 

1. ปัจจัยดานการสูญเสียบุคคลสำาคัญของบริษัท 
บริษัทฯ ได้ตั้ระหนักถึืงการเตั้รียมให้มีผู้้้บริหารรุ่นใหม่ 
ขึ�นมาเม่�อผู้้้บริหารรุ่นเก่าหมดวัาระลง โดยมีการจัดทำา
แผู้นการส่ิบทอดตั้ำาแหน่งสิำาหรับผู้้้บริหารระดับกรรมการ
ผู้้้จัดการ หร่อผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน และ
นอกจากนั�น   ยังได้มีการฝึ่กให้ผู้้้บริหารระดับรองลงมา 
รวัมถึืงระดับหัวัหน้างานได้เข้ามาเป็นส่ิวันหนึ�งในการ

เรียนร้้แนวัทางในการพิื่จารณาอนุมัติั้หร่อไม่อนุมัติั้ใน
การให้สิินเช่�อกับล้กค้า โดยจะต้ั้องมองควัามเสีิ�ยงให้
รอบด้าน

2. ปัจจัยดานการสูญเสียขอมูลท่ีสำาคัญ 
ทางบริษัทฯ มีระบบสิำารองข้อม้ลทั�งภายในและภายนอก
องค์กร รวัมทั�งการก้้ค่นระบบ (Disaster Recovery:  
DR Site) เพ่ื่�อรองรับแผู้นการดำาเนินธุุรกิจอย่างต่ั้อเน่�อง 
(Business Continuity Management: BCM) รองรับ
การจัดเก็บและสิำารองระบบปฏิิบัติั้การ (Operation 
System) ซอฟิต์ั้แวัร์และโปรแกรมการทำางาน (Software 
& Application) และข้อม้ล (Data) ให้สิามารถืใช้งาน 
ได้ดีและมีควัามพื่ร้อมในการก้้ข้อม้ลค่นกลับมาใช้งาน
ได้ดังเดิมตั้ลอดเวัลา พื่ร้อมทั�งรองรับการสิ่งถ่ืายข้อม้ล
ไปจัดเก็บสิำารองใน Disaster Recovery Site อีกทางหนึ�ง

การดำาเนินการเม่�อเกิดภาวัะวิักฤติั้ขึ�น กรรมการผู้้้จัดการ 
เป็นผู้้้มีอำานาจตัั้ดสิินใจสัิ�งการ แก้ไขเหตุั้การณ์ฉุกเฉิน  
ต่ั้างๆ ร่วัมกับผู้้้บริหารระดับส้ิง และจะส่ิ�อสิารให้
พื่นักงานทุกระดับ และล้กค้าได้ทราบผู่้านช่องทาง 
Line, Email หร่อเว็ับไซต์ั้ของบริษัทฯ หร่อช่องทางอ่�นๆ  
ที�เหมาะสิม

การสรางวัฒนธรรมองคกรในการบริหารความเส่ียง 
(Risk Culture)
บริษัทฯ ตั้ระหนักดีว่ัาวััฒนธุรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบ
สิำาคัญ่ต่ั้อควัามสิำาเร็จของการบริหารควัามเสีิ�ยง ดังนั�น  
บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ผู้้้บริหารเป็นผู้้้ส่ิ�อสิารถึืงควัาม
สิำาคัญ่ของการบริหารควัามเสีิ�ยง และเป็นต้ั้นแบบ
ในการบริหารควัามเสีิ�ยง รวัมถึืงสิร้างวิัธีุการนำาการ
บริหารควัามเสีิ�ยงไปใช้ให้เห็นผู้ลในทางปฏิิบัติั้ โดยได้
ให้มีการถ่ืายทอดแนวัคิดการบริหารควัามเสีิ�ยงจาก
ระดับผู้้้บริหารส่้ิระดับพื่นักงาน และกำาหนดให้การ
บริหารควัามเสีิ�ยงเป็นหลักส้ิตั้รสิำาหรับผู้้้บริหารระดับ 
ผู้้้ จัดการขึ�นไป จัดให้ มีการแลกเปลี�ยนแบ่งปัน
ประสิบการณ์การบริหารควัามเสีิ�ยงผู่้านที�ประชุมกลยุทธ์ุ 
และพื่นักงานทุกคนเป็น Risk Agent ที�มีหน้าที�จะต้ั้อง
รายงานควัามเสีิ�ยงให้หัวัหน้างานได้ทราบ โดยหาก 
พื่นักงานพื่บว่ัามีควัามเสีิ�ยงเกิดขึ�นจากกระบวันการ 
ขั�นตั้อนการปฏิิบัติั้งานให้รายงานให้หัวัหน้างาน  
ผู้้้บังคับบัญ่ชาทราบถึืงควัามเสีิ�ยงที�พื่บในการทำางาน
ประจำาวัันเพ่ื่�อที�จะได้หาแนวัทางในการป้องกันแก้ไข
ควัามเสีิ�ยงที�พื่บนั�น

1.3 ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม (Emerging Risk)
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

2. ความเส่ียงตอการลงทุนของผูู้ถือหลักทรัพย 
2.1 ความเส่ียงตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย
เน่�องจากอุปสิงค์และอุปทานของตั้ลาดมีการเปลี�ยนแปลงอย่้ตั้ลอดเวัลาซึ�งมักจะเกิดจากหลายๆ ปัจจัยที�ทำาให้ราคา
ของหลักทรัพื่ย์มไิด้ขึ�นอย่้กับผู้ลการดำาเนินงานของบริษัทฯ เท่านั�น จึงเป็นควัามเสีิ�ยงต่ั้อผู้้้ถือ่หลักทรัพื่ย์ในการลงทุน
กับบริษัทฯ ผู้้้ถ่ือหลักทรัพื่ย์จึงมักจะกระจายการลงทนุไปในหลักทรัพื่ย์หลายๆ อุตั้สิาหกรรมเพ่ื่�อกระจายควัามเสีิ�ยง
และลดการส้ิญ่เสีิยเงินทั�งจำานวันหร่อบางส่ิวัน

2.2 ความเส่ียงจากความสามารถในการจายปันผู้ล
ควัามสิามารถืในการจ่ายปันผู้ลของบริษัทฯ ในอนาคตั้นั�น ขึ�นอย่้กับหลายปัจจัย เช่น กระแสิเงินสิดรับจากการ 
ดำาเนินงาน ควัามจำาเป็นในการสิำารองเงินทุนเพ่ื่�อขยายธุุรกิจ เป็นต้ั้น โดยหากมีปัจจัยที�กระทบต่ั้อควัามสิามารถืใน
การจ่ายเงินปันผู้ลมีการเปลี�ยนแปลงอย่างเป็นสิาระสิำาคัญ่ บริษัทฯ อาจมีควัามเสีิ�ยงที�จะจ่ายเงินปันผู้ลได้ในอัตั้รา
ที�ตั้ำ�ากว่ัาที�กำาหนดไว้ั หร่อไม่สิามารถืจ่ายเงินปันผู้ลได้ อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ ได้มีการขยายการปล่อยสิินเช่�อและ
บริหารเงินสิดอย่างต่ั้อเน่�อง ทำาให้มีผู้ลประกอบการและสิภาพื่คล่องที�เพีื่ยงพื่อต่ั้อการจ่ายปันผู้ลให้กับผู้้้ถ่ือหลักทรัพื่ย์

3. ความเส่ียงตอการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพื่ย์ต่ั้างประเทศ
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การขับเคล่ือนธุรกิจ 
เพ่ือความย่ังยืน03

นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความย่ังยืน

บริษัทได้กำาหนดทิศทางด้านควัามยั�งย่นใน 3 มิติั้หลักโดยอย่้ภายใต้ั้กรอบการดำาเนินงานตั้ามหลักบรรษัทภิบาล 
ที�ดี ดังต่ั้อไปนี�

1. มิติเศรษฐกิจ
สงเสริมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวยการสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs

บริษัทฯ ดำาเนินธุุรกิจบนพ่ื่�นฐานในการส่ิงเสิริมการ
เข้าถึืงแหล่งเงินทุนให้ธุุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) โดยเป็นแหล่งเงินทุนทางเล่อกที�ไม่ใช่สิถืาบัน
การเงิน สิำาหรับผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที�มีศักยภาพื่ในการเติั้บโตั้ทางธุุรกิจ แต่ั้ไม่สิามารถื 
เข้าถึืงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ�งบางรายอาจจำาเป็น
ต้ั้องพึื่�งพื่าเงินก้้นอกระบบซึ�งอาจเป็นอุปสิรรคในการ
ขยายกิจการตั้ามเป้าหมายที�คาดหวัังไว้ั

• นวัตกรรมทางดานผู้ลิตภัณฑทางการเงิน บริษัทฯ 
มีนวััตั้กรรมทางการเงินหลากหลายที�ออกแบบมา
เพ่ื่�อให้ SMEs โดยเฉพื่าะ เพ่ื่�อให้ล้กค้า SMEs สิามารถื
เข้าถึืงแหล่งเงินทุนที�เหมาะสิมและสิอดคล้องกับ
ศักยภาพื่ที�แท้จริง เพ่ื่�อให้ผู้้้ประกอบการเติั้บโตั้ตั้าม
ศักยภาพื่และขับเคล่�อนเศรษฐกิจได้อย่างสิมบ้รณ์ 

• True Financial Partner  บริษัทฯ สินับสินุนและเป็น 
ที�ปรึกษาทางการเงินให้กับ SMEs ให้มีควัามร้้ในการ 
เข้าถึืงแหล่งเงินทุน บนปรัชญ่าการเติั้บโตั้ไปพื่ร้อมๆ กัน 
ระหวั่างล้กค้ากับบริษัท เสิม่อนหุ้นส่ิวันทางการเงิน
ตั้ามปรัชญ่าที�ว่ัา “True Financial Partner”

บรรษัทภิบาล

สงเสริมเศรษฐกิจไทย
ดวยการสนับสนุน

การเขาถึงแหลงเงินทุน
ของ SMEs ไทย

เศรษฐกิจ สังคม
การพัฒนา

สังคม
ใหเขมแข็ง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร

สิ่งแวดลอม
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

2. มิติสังคม
พัฒนาสังคมใหเขมแข็ง

บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการพื่ัฒนาสิังคมให้เข้มแข็ง ตั้ามแนวัทางปฏิิบัติั้ของกระบวันการกำากับด้แลกิจการ 
ที�ดี โปร่งใสิ และตั้รวัจสิอบได้ บริษัทฯ จึงได้กำาหนดแนวัทางสิำาหรับผู้้้บริหารและพื่นักงานในการยึดถ่ือปฏิิบัติั้  
ในเร่�องการต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น, การเคารพื่สิิทธิุมนุษยชน, การดำาเนินงานด้านบัญ่ชี, การปฏิิบัติั้ต่ั้อแรงงาน
อย่างเป็นธุรรม, สุิขภาวัะและควัามปลอดภัยในสิภาพื่แวัดล้อมการทำางาน, การประกอบกิจการด้วัยควัามเป็นธุรรม
และรับผิู้ดชอบต่ั้อค่้ค้า, การละเมิด และการบริหารห่วังโซ่อุปทาน

3. มิติส่ิงแวดลอม
ปัญ่หาสิิ�งแวัดล้อมในปัจจุบันที�มีแนวัโน้มที�จะรุนแรงขึ�นเพ่ื่�อเป็นส่ิวันหนึ�งในการบรรเทาหร่อผู้ลกระทบที�เกิดขึ�นจาก
การกระทำาของมนุษย์ทั�งทางตั้รงหร่อทางอ้อม บริษัทฯ และพื่นักงานได้สิร้างจิตั้สิำานึกรักษ์โลก รักษ์สิิ�งแวัดล้อม โดย
มีควัามเช่�อว่ัาจุดเล็กๆ เม่�อรวัมกันหลายๆ จุด จะเป็นกลุ่มและพื่ลังที�จะสิามารถืลดหร่อบรรเทาภาวัะมลพิื่ษได้
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บริษัทฯ มีควัามมุ่งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจภายใตั้้ 
การกำากับด้แลกิจการที�ดี โดยคำานึงถึืงผู้ลกระทบมิติั้ 
ด้านเศรษฐกิจ สัิงคม และสิิ�งแวัดล้อม โดยบริษัทได้
กำาหนดแนวัทางในการพื่ัฒนาควัามยั�งย่นและการมี 
ส่ิวันร่วัมของผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย ดังนี�

1. การติั้ดตั้ามสิถืานการณ ์เหตุั้การณ์ การเปลี�ยนแปลง
ของอุตั้สิาหกรรมที�เกี�ยวัข้อง โดยมีการพิื่จารณา
ปัจจัยที�มีผู้ลกระทบต่ั้อธุุรกิจ สัิงคม และสิิ�งแวัดล้อม
ของบริษัท เช่น การเปลี�ยนแปลงสิภาพื่ภ้มิอากาศ 
การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน มาตั้รฐาน
ด้านควัามยั�งย่นสิากล เช่น Global Reporting 
Initiative (GRI), Sustainable Development Goals 
(SDGs)

2. การให้ควัามสิำาคัญ่ต่ั้อควัามคาดหวัังของผู้้้มีส่ิวันได้
เสีิยทุกกลุ่ม โดยผู่้านการมีส่ิวันร่วัมในด้านต่ั้างๆ เช่น 
การสิำารวัจควัามพึื่งพื่อใจของล้กค้า ค่้ค้า พื่นักงาน 
รวัมถืึงข้อแนะนำาจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ื่�อที�
จะได้นำามาปรับปรุงเพ่ื่�อที�จะได้ตั้อบสินองควัาม 
คาดหวัังจากผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยได้อย่างเหมาะสิม

การเผู้ยแพื่ร่นโยบายให้พื่นักงานและผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย 
ทุกกลุ่มได้รับทราบในช่องทางต่ั้างๆ ดังนี�

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
• สิิทธิุของผู้้้ถ่ือหุ้น
• การปฏิิบัติั้ต่ั้อผู้้้ถ่ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• บทบาทของผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย
• การเปิดเผู้ยข้อม้ลและควัามโปร่งใสิ
• ควัามรับผิู้ดชอบของคณะกรรมการ

2. จรรยาบรรณธุรกิจ
• ควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์
• การรักษาทรัพื่ย์สิินและใช้ทรัพื่ย์สิินของบริษัท
• การให้หร่อรับของขวััญ่
• การซ่�อขายหลักทรัพื่ย์และการใช้ข้อม้ลภายใน
• การควับคุมและตั้รวัจสิอบภายในและการรายงาน 

ทางการเงิน
• ห้ามการกระทำาทุจริตั้
• การรักษาควัามลับและข้อม้ล
• สิิทธิุมนุษยชนและกิจกรรมทางการเม่อง
• การต่ั้อต้ั้านคอร์รัปชั�นและสิินบน

บริษัทฯ ได้มีการทบทวันและปรับปรุงจรรยาบรรณใน 
การดำาเนินธุุรกิจเพ่ื่�อป้องกันควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์  
การใช้ข้อม้ลภายในและการรักษาข้อม้ลที�เป็นควัามลับ 
การใช้เทคโนโลยีสิารสินเทศ การส่ิ�อสิาร

บริษัทฯ ได้กำาหนดการดำาเนินการเม่�อได้รับข้อร้องเรียน 
ดังนี�

1. รับเร่�องร้องเรียน
2. การตั้รวัจสิอบข้อเท็จจริง และสิรุปรายละเอียดของ

เหตุั้ดังกล่าวั
3. รายงานตั้่อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเพ่ื่�อพิื่จารณา

ให้ข้อเสินอแนะ และดำาเนินการแก้ไขเยียวัยา หร่อ 
ดำาเนินการทางกฎหมายสิำาหรับการกระทำาควัามผิู้ด

4. แจ้งผู้ลการดำาเนินการต่ั้อคณะกรรมการบริษัท พื่ร้อม
ทั�งแจ้งผู้ลให้กับผู้้้ร้องเรียนทราบ

มาตรการคุมครองผูู้รองเรียนหรือผูู้ท่ีใหความรวมมือ

1. ผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยหร่อผู้้้ที�ให้ควัามร่วัมม่อ
โดยสิุจริตั้ในทุกขั�นตั้อนของกระบวันการตั้รวัจสิอบ 
และการสิอบสิวันจะไดรั้บการปกปอ้งหร่อไมต่ั้อบโตั้้
ผู้้้ร้องเรียน (Non-Retaliation) 

2. บริษัทจะไม่เปิดเผู้ยข้อม้ลของผู้้้ร้องเรียนหร่อ 
ผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง โดยจะปกปิดไว้ัเป็นควัามลับ

3. ผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้ที�ได้รับผู้ลกระทบจะได้รับการ
เยียวัยาและบรรเทาตั้ามขั�นตั้อนที�เหมาะสิมของ
บริษัท 

เพ่ื่�อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำาผิู้ดเร่�อง 
จรรยาบรรณซำ�าอีก บริษัทได้กำาหนดบทลงโทษไว้ัสิำาหรับ
ผู้้้ที�ฝ่่าฝื่นหร่อกระทำาควัามผู้ดิไว้ัอย่างชดัเจน และบริษัท
จะดำาเนินการเพ่ื่�อให้พื่นักงานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจ 
และนำาไปปฏิิบัติั้ตั้ามได้

ผู้ลการดำาเนินงานในป 2563 ไม่มีการแจ้งเบาะแสิหร่อ
ข้อร้องเรียนที�เกี�ยวัข้องกับการกระทำาผิู้ดกฎหมายหร่อ
จรรยาบรรณ การถ้ืกละเมิดสิิทธิุ รายงานทางการเงินที� 
ไม่ถ้ืกต้ั้อง การทุจริตั้และการคอร์รัปชั�น หร่อระบบควับคุม 
ภายในที�บกพื่ร่องมายังช่องทางดังกล่าวั

แนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน
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ประเด็นสำาคัญ

บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุุรกิจ

การบริหารควัามเสีิ�ยง

เศรษฐกิจ

การบริหารแบรนด์

การพัื่ฒนาเทคโนโลยีและนวััตั้กรรม

ผู้ลประกอบการของบริษัท

สังคม

การเป็นแหล่งเงินทุนที� SMEs เข้าถึืง

ควัามปลอดภัยของข้อม้ล

การพัื่ฒนาและด้แลพื่นักงาน

ส่ิงแวดลอม การเปลี�ยนแปลงของสิภาพื่ภ้มิอากาศ

SDGs Goalกรอบความย่ังยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การดำาเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน
LIT กับ เป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่นของสิหประชาชาติั้ 

องค์การสิหประชาชาติั้ได้กำาหนดเป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น ซึ�งประกอบไปด้วัย 17 เป้าหมาย ดังนี�

บริษัทฯ ตั้ระหนักถึืงการมีส่ิวันร่วัมในการดำาเนินการเพ่ื่�อให้บรรลุเป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น โดยบริษัทดำาเนิน
ธุุรกิจได้มีการสินับสินุนต่ั้อเป้าหมายควัามยั�งย่นขององค์การสิหประชาชาติั้ในประเด็นดังต่ั้อไปนี�
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หวงโซคุณคา

การจัดการผู้ลกระทบตอผูู้มีสวนไดเสีย
1. หวงโซคุณคา
 ในการประกอบธุุรกิจของบริษัทมีกิจกรรมหลักและผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยที�เกี�ยวัข้องในกระบวันการ ดังนี�

คณะกรรมการ

ผูู้ถือหุน

คูคา

เจาหนี้

ลูกคา

ลูกหนี้การคา

พนักงาน

หนวยงานกำกับ

ชุมชน สังคม

คูแขงทางการคา

จัดหาแหลงเงินทุน
และระดมทุน

ปฏิิบัติการสินเชื่อและ
ธุรกรรมทางการเงิน

การสื่อสารการตลาด
และการขาย

บริการหลัง
การใหสินเชื่อ

การจัดหาเงินทุน

ผูู้มีสวนไดเสีย ผูู้มีสวนไดเสีย ผูู้มีสวนไดเสีย ผูู้มีสวนไดเสีย
เจาหนี้
ผูู้ถือหุน
ลูกหนี้
พนักงาน

การหาลูกคา
การพิจารณาสินเชื่อ
การรับซื้อหนี้การคา
นิติกรรมสัญญา
การโอนสิทธิเรียกรอง
การจำนอง
ประกันภัย

คณะกรรมการ / พนักงาน
ลูกคา / คูคา
ลูกหนี้การคา / หนวยงานกำกับ
ชุมชน / สังคม

การโอนเงิน/pay in
สงมอบ Bank 
Guarantee
คืนเงิน reserve

การกำหนดคาธรรมเนียม
การบริหาร Brand
การเย่ียมลูกคาประจำป
Company Website
Facebook

พนักงาน
ลูกคา
คูคา
คูแขง

การสงคืนเอกสาร
การใหคำปรึกษาดาน
สินเชื่อและบริการ
ของบริษัท

พนักงาน
ลูกคา
ลูกหนี้
คูคา

3
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ผูู้มีสวน 
ไดเสีย

การมีสวนรวม/
ชองทางติดตอ

ความถ่ีของการ
ดำาเนินการ

ความคาดหวัง 
ของผูู้มีสวนไดเสีย 

การตอบสนองตอ
ผูู้มีสวนไดเสีย

1. คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

จัดประชุมคณะกรรมการ

การให้ข้อม้ลที�เพีื่ยงพื่อ ครบถ้ืวัน 
ทันเวัลา

เด่อนละ 1 ครั�ง 

ตั้ลอดทั�งป

การปฏิิบัติั้ต่ั้อผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธุรรม

ดำาเนินงานด้วัยควัามโปร่งใสิ  
ยึดหลักธุรรมาภิบาล

มีผู้ลการดำาเนินงานที�ดีและเติั้บโตั้
อย่างต่ั้อเน่�อง

การให้ข้อม้ลอย่างเพีื่ยงพื่อ

การมีส่ิวันร่วัมในการกำากับ 
ด้แลกิจการ

การกำาหนดนโยบายและวิัธีุปฏิิบัติั้
ตั้ามกฎหมายแรงงาน

2. พนักงานคณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

การจัดปฐมนิเทศพื่นักงานใหม่

สิอบถืามถึืงควัามต้ั้องการของ
พื่นักงานและหัวัหน้างานเพ่ื่�อส่ิงไป
เข้ารับการฝึ่กอบรมในเร่�องที�เกี�ยวักับ
หน้าที�ที�ปฏิิบัติั้

ประเมินควัามผู้้กพัื่นต่ั้อองค์กร

จัดกิจกรรม Outing/Team Building 
เพ่ื่�อเสิริมสิร้างควัามผู้้กพัื่นของ
พื่นักงาน

แจ้งข่าวัสิารข้อม้ลผู่้านไลน์

ครั�งแรก

ปละครั�ง

ปละครั�ง

ปละครั�งหร่อ 
ตั้ามควัามเหมาะสิม

ตั้ลอดทั�งป

เติั้บโตั้ในสิายงาน

ได้รับเงินเด่อน สิวััสิดิการที�เป็นธุรรม

ได้รับโบนัสิประจำาป

ได้รับการปฏิิบัติั้อย่างเป็นธุรรม

โอกาสิในการเรียนร้้เพ่ื่�อที� 
จะได้เติั้บโตั้ก้าวัหน้าต่ั้อไป

การกำาหนดนโยบาย 
ด้านสิิทธิุมนุษยชน

การส่ิงเสิริมควัามก้าวัหน้า 
ในเส้ินทางอาชีพื่

การจัดฝึ่กอบรมหลักส้ิตั้รที�
สิอดคล้องกับพื่นักงานในสิายงาน
และระดับต่ั้างๆ

การประเมินผู้ลประจำาป

การปรับปรุงสิภาพื่แวัดล้อม 
ในการทำางานให้ถ้ืกต้ั้องตั้ามหลัก
อาชีวัอนามัยและควัามปลอดภัย
ในการทำางาน

3. ผูู้ถือหุน

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

จัดประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น

เปิดเผู้ยข้อม้ลผู่้าน SET, Website

รายงานประจำาป, แบบ 56-1

พื่บผู้้้ลงทุน Opportunity Day 

MAI Forum

ติั้ดต่ั้อผู่้าน Website

ปละครั�ง

ตั้ลอดทั�งป

ปละครั�ง

ปละ 2 ครั�ง หร่อ 
ตั้ามควัามเหมาะสิม

ปละ 1 ครั�ง

ตั้ลอดทั�งป

ผู้ลประกอบการเติั้บโตั้ต่ั้อเน่�อง  
และมีกำาไรเพิื่�มขึ�นทุกป

ได้รับเงินปันผู้ล

ได้รับผู้ลตั้อบแทนการลงทุนที�ส้ิงและ
บริษัทเติั้บโตั้อย่างมั�นคงและยั�งย่น

การบริหารงาน/การดำาเนินงาน 
เป็นไปอย่างโปร่งใสิและตั้รวัจสิอบได้

สิร้างผู้ลประกอบการที�ดี 
ภายใต้ั้การบริหารควัามเสีิ�ยง 
ที�รัดกุมและรอบคอบ

เปิดเผู้ยข้อม้ลแก่ผู้้้ถ่ือหุ้นและ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย 
ผู่้านทางกิจกรรมหร่อช่องทาง 
การส่ิ�อสิารอ่�นๆ ด้วัยควัามโปร่งใสิ 
และตั้รวัจสิอบได้

เชิญ่ชวันผู้้้ถ่ือหุ้นเข้าร่วัม 
การประชุมสิามัญ่ประจำาปและ 
ร่วัมแสิดงควัามคิดเห็นในที�ประชุม

4. คูคา

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขงรับเร่�องร้องเรียน/ข้อเสินอแนะต่ั้างๆ  
ผู่้านทาง Website

ตั้ลอดทั�งป การดำาเนินธุุรกิจที�โปร่งใสิ  
มีจริยธุรรม และจรรยาบรรณที�ดี

มีกระบวันการที�ตั้รวัจสิอบได้

มีการตั้รวัจสิอบและแก้ไขปัญ่หา 
ที�เกิดขึ�นอย่างทันท่วังที

5. ชุมชน สังคม ร่วัมกิจกรรมผู่้านโครงการจิตั้อาสิา 

จัด/ร่วัมกิจกรรมสัิมมนา/เสิวันา

ปละ 2 ครั�ง หร่อ 
ตั้ามควัามเหมาะสิม

ปละ 1 ครั�ง หร่อ 
ตั้ามควัามเหมาะสิม

ส่ิงเสิริมและสินับสินุนกิจกรรม 
เพ่ื่�อสัิงคมและชุมชนต่ั้างๆ  
เป็นการตั้อบแทนค่นส่้ิสัิงคม

ให้ควัามร้้เกี�ยวักับผู้ลิตั้ภัณฑ์์ 
ทางการเงิน

สินับสินุนงบประมาณ 
ในการทำากิจกรรมเพ่ื่�อชุมชน 
และสัิงคมอย่างต่ั้อเน่�อง

ให้ข้อม้ลโดยการเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ล
ควัามร้้ผู่้านทางส่ิ�อออนไลน์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

2. การวิเคราะหผูู้มีสวนไดเสียในหวงโซคุณคา
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ผูู้มีสวน 
ไดเสีย

การมีสวนรวม/
ชองทางติดตอ

ความถ่ีของการ
ดำาเนินการ

ความคาดหวัง 
ของผูู้มีสวนไดเสีย 

การตอบสนองตอ
ผูู้มีสวนไดเสีย

6. ลูกคา

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ติั้ดต่ั้อโดยตั้รงผู่้านพื่นักงานขาย 
หร่อพื่นักงานปฏิิบัติั้การที�ด้แล

ฝ่่ายขาย/ผู้้้บริหารเยี�ยมเยีอน 
ในวัันปใหม่หร่อโอกาสิสิำาคัญ่

การสิำารวัจควัามพึื่งพื่อใจของล้กค้า 

ช่องทาง Website, email, จดหมาย 
สิำาหรับแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสินอแนะ 
ต่ั้างๆ

ตั้ลอดทั�งป

ปละ 1 ครั�ง หร่อ 
ตั้ามควัามเหมาะสิม

ปละ 1 ครั�ง หร่อ 
ตั้ามควัามเหมาะสิม

ตั้ลอดทั�งป

ได้รับข้อม้ลข่าวัสิารที�ถ้ืกต้ั้องชัดเจน 
รักษาควัามลับ/ข้อม้ลล้กค้า

ได้รับบริการที�รวัดเร็วั

แก้ปัญ่หาได้อย่างม่ออาชีพื่

ผู้้้บริหารและพื่นักงานมีธุรรมาภิบาล 
บริหารงานด้วัยควัามโปร่งใสิ  
มีจรรยาบรรณ และจริยธุรรมที�ดี 
ตั้รวัจสิอบได้

การฝึ่กอบรมพื่นักงานเพ่ื่�อให้
บริการอย่างมีประสิิทธิุภาพื่ 
ตั้ามสิโลแกนที�ว่ัา  
True Financial Partner

การส่ิงมอบสิินค้าในที�นี�ค่อสิินเช่�อ
ที�ตั้รงตั้ามควัามต้ั้องการของล้กค้า

การมุ่งเน้นเสิริมวััฒนธุรรม 
ธุรรมาภิบาล จริยธุรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิิบัติั้งาน 
ให้แก่พื่นักงานเพ่ื่�อส่ิงมอบบริการ
ที�ซ่�อตั้รงให้กับล้กค้า

เพิื่�มช่องทางในการเข้าถึืงสิินเช่�อ
และบริการทางการเงินที�สิะดวัก
เหมาะสิมกับล้กค้า

7. เจาหน้ี
คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Opportunity Day 

Website  
ช่องทางรับเร่�องร้องเรียน /  
ข้อเสินอแนะ

รายงานประจำาป, แบบ 56-1

ปละ 2 ครั�ง หร่อ 
ตั้ามควัามเหมาะสิม

ตั้ลอดทั�งป

ตั้ลอดทั�งป

ปฏิิบัติั้ตั้ามเง่�อนไขได้อย่างถ้ืกต้ั้อง
ครบถ้ืวัน

จ่ายดอกเบี�ยเงินต้ั้นได้ตั้ามกำาหนด

มีการส่ิ�อสิารและเปิดเผู้ยข้อม้ล 
อย่างต่ั้อเน่�อง

การจ่ายดอกเบี�ยและชำาระค่น 
ที�ตั้รงเวัลา

การส่ิ�อสิารอย่างต่ั้อเน่�องเพ่ื่�อให้
ข้อม้ลที�ถ้ืกต้ั้องและครบถ้ืวัน

8. คูแขง

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

การประชุมของ 
สิมาคมผู้้้ประกอบการแฟิคตั้อริ�ง

เด่อนละ 1 ครั�ง แลกเปลี�ยนข้อม้ลที�อาจเป็นประโยชน์
ในการทำาธุุรกิจร่วัมม่อกันผู้ลักดันให้ 
ผู้้้ประกอบการธุุรกิจแฟิคตั้อริ�งเข้มแข็ง

ดำาเนินธุุรกิจและแข่งขันด้วัยควัาม
โปร่งใสิ เป็นธุรรม ปฏิิบัติั้ตั้ามกรอบ
การแข่งขันที�ดีสุิจริตั้

สิร้างเง่�อนไขในการแข่งขัน 
ที�เป็นธุรรม

9. ลูกหน้ีการคา

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

รายงานประจำาป, แบบ 56-1

Website, Facebook

ตั้ลอดทั�งป

ตั้ลอดทั�งป 

การให้ข้อม้ลที�ถ้ืกต้ั้อง ครบถ้ืวัน 
ชัดเจน

การให้ข้อม้ลที�ถ้ืกต้ั้อง ครบถ้ืวัน

10. หนวยงาน   
กำากับดูแล

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

รายงานประจำาป, แบบ 56-1

Website

ตั้ลอดทั�งป

ตั้ลอดทั�งป

การปฏิิบัติั้ตั้ามกฎระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด

การดำาเนินการตั้ามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
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ประเด็นสำาคัญดานความย่ังยืน

ผูู้มีสวนไดเสีย

ภายใน ภายนอก

กรรมการ พนักงาน ผูู้ถือหุน คูคา ชุมชน 
สังคม ลูกคา เจาหน้ี คูแขง

ทางการคา
ลูกหน้ี 
การคา

หนวยงาน
กำากับดูแล

การบริหารแบรนด์

การพัื่ฒนาเทคโนโลยีและนวััตั้กรรม

ผู้ลประกอบการของบริษัท

การบริหารควัามเสีิ�ยง

การเป็นแหล่งเงินทุนที� SMEs เข้าถึืง

ควัามปลอดภัยของข้อม้ล

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุุรกิจ

การพัื่ฒนาและด้แลพื่นักงาน

การเปลี�ยนแปลงของสิภาพื่ภ้มิอากาศ

การระบุประเด็นสำาคัญดานความย่ังยืน 
บริษัทฯ พิื่จารณาจากกลยุทธ์ุขององค์กรและผู้ลกระทบต่ั้อผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย โดยเช่�อมโยงเข้ากับผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยภายใน
และภายนอก ดังนี�

จัดลำาดับความสำาคัญประเด็นดานความย่ังยืน
บริษัทฯ จัดลำาดับประเด็นสิำาคัญ่ด้านควัามยั�งย่นโดยพิื่จารณาดำาเนินการประเด็นที�อย่้ในลำาดับที�มีควัามสิำาคัญ่มาก
ถึืงมากที�สุิด

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน LIT

คว
าม

สำ
คัญ

/ผู้
ลก

ระ
ทบ

ตอ
ผูู้ม

ีสว
นไ

ดเ
สีย

สูง
  

ต่ำ

ต่ำ           ความสำคัญ/ผู้ลกระทบตอธุรกิจ (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม)           สูง   
   

บรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณธุรกิจ

การบริหารแบรนด
การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ผู้ลประกอบการของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความปลอดภัยของขอมูล

การเป็นแหลงเงินทุนที่ 
SMEs เขาถึง

การพัฒนาและดูแล
พนักงาน

4
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การจัดการดานความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดลอม

บริษัทฯ ตั้ระหนักถึืงปัญ่หาด้านสิิ�งแวัดล้อมในปัจจุบัน 
ที�มีแนวัโน้มที�จะรุนแรงขึ�น ปัจจุบันมีองค์กร หน่วัยงาน
ทั�งภาครัฐและเอกชน รวัมไปถึืงองค์กรต่ั้างๆ ที�จัดตัั้�งขึ�น
โดยไม่ได้หวัังผู้ลกำาไร ต่ั้างต่ั้�นตัั้วัและหันมาใส่ิใจในการ
ด้แลสิิ�งแวัดล้อมกันมากขึ�น ดังนั�น เพ่ื่�อร่วัมเป็นสิว่ันหนึ�ง
ในการช่วัยบรรเทาหร่อลดผู้ลกระทบที�เกิดขึ�นจากการ 
กระทำาของมนุษย์ทั�งทางตั้รงหร่อทางอ้อม และเพ่ื่�อให้
เกิดประโยชน์ร่วัมกันของพื่นักงานทุกระดับในองค์กร
เพ่ื่�อแสิดงถึืงการมีควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อสัิงคม ชุมชน  
และผู้้มี้ส่ิวันได้เสีิย บริษัทฯ มีควัามมุ่งมั�นที�จะดำาเนนิการ
ด้านสิิ�งแวัดล้อมตั้ามแนวัทาง ดังนี�

1. การดำาเนินการกิจกรรมต่ั้างๆ ของบริษัท และ 
บริษัทย่อย จะตั้้องปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายรวัมทั�ง 
ข้อกำาหนดด้านสิิ�งแวัดล้อมที�เกี�ยวัข้องอย่างเคร่งครัด

2. ร่วัมสิร้างจิตั้สิำานึกรักษ์โลก รักษ์สิิ�งแวัดล้อมให้กับ
พื่นักงาน เพ่ื่�อให้พื่นักงานทุกคนตั้ระหนักถึืงผู้ลกระทบ 
จากการกระทำาหร่อไม่กระทำาสิิ�งต่ั้างๆ โดยมี 
ควัามเช่�อว่ัาจุดเล็กๆ เม่�อรวัมๆ กันหลายๆ จุด  
จะเป็นกลุ่มและพื่ลังที�จะสิามารถืลดหร่อบรรเทา
ภาวัะมลพิื่ษต่ั้างๆ ลงได้ เพ่ื่�อที�จะได้ส่ิงต่ั้อสิิ�งแวัดล้อม
ที�ดีให้กับล้กหลานเราต่ั้อไป โดยจัดให้มีการอบรม 
เผู้ยแพื่ร่ควัามร้้ ประชาสัิมพัื่นธ์ุให้ทราบโดยทั�วักัน 

3. มุ่งมั�นในการใช้ทรัพื่ยากรอย่างมีประสิิทธิุภาพื่และ
คุ้มค่ามากที�สุิด 

4. ผู้้้บริหารทุกระดับจะให้การสินับสินุนในด้านต่ั้างๆ 
เช่น บุคลากร อุปกรณ์ เวัลา งบประมาณ เพ่ื่�อให้การ
ดำาเนินงานบรรลุวััตั้ถุืประสิงค์ตั้ามเป้าหมายที�วัางไว้ั

5. บริษัทฯ มุ่งเน้นการพื่ฒันาคณุภาพื่ชวิีัตั้ของบคุลากร 
ส่ิงเสิริมบรรยากาศและสิิ�งแวัดล้อมเพ่ื่�อใหมี้ควัามสิขุ
ในการทำางานควับค่้ไปกับการพื่ฒันาศักยภาพื่ในการ
ปฏิิบัติั้งานใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสิิทธุภิาพื่ตั้อบสินอง
ต่ั้อเป้าหมายขององค์กร

6. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเสินอแนะแนวั
ทางการแก้ไขปัญ่หาสิิ�งแวัดล้อมเพ่ื่�อนำาไปแก้ไข 
ให้เกิดประโยชน์ส้ิงสุิดตั้ามมาโดยแจ้งไปยังผู้้้บังคับ
บัญ่ชา ซึ�งจะทำาหน้าที�ประสิานงานกับทุกฝ่่าย 
เพ่ื่�อให้เกิดควัามสิำาเร็จในการแก้ไขปัญ่หาสิิ�งแวัดล้อม

โดยบริษัทฯ มีควัามมุ่งมั�นที�จะลดผู้ลกระทบที�เกิดจาก 
สิิ�งแวัดล้อมในหลายๆ ด้าน และประชาสัิมพัื่นธ์ุให้
พื่นักงานทราบผู้ลสิำาเร็จจากการดำาเนินการ รวัมทั�ง 
เผู้ยแพื่ร่ในรายงานประจำาป ดังนี�

• ลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก โดยการลดการ 
ใช้กระดาษ ลดการใช้พื่ลังงานไฟิฟ้ิา

• คัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ�ง และเก็บบันทึก
ปริมาณขยะที�นำามา recycle ได้ 

ในป 2563 บริษัทฯ ได้จัดรณรงค์ให้พื่นักงานลดการใช้
ไฟิฟ้ิา โดยกำาหนดใหมี้การเปิดและปิดระบบปรบัอากาศ 
เวัลา 07.30-18.00 น. ปิดไฟิแสิงสิวั่างในช่วังพัื่ก 
รับประทานอาหารกลางวัันและหลังเลิกงาน และลดการ
ใช้นำ�าประปา และลดการใช้กระดาษโดยใหน้ำากระดาษมา
ใช้ทั�ง 2 ด้านก่อนทิ�ง

การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
เพ่ื่�อให้การดำาเนินการในเร่�องควัามรับผิู้ดชอบตั้่อสัิงคม
และสิิ�งแวัดล้อมสิามารถืดำาเนินการ และพัื่ฒนาได้อย่าง
ยั�งย่น และยังส่ิงผู้ลให้เกิดผู้ลสิำาเร็จอย่างเป็นร้ปธุรรม  
ผู้้้บริหารระดับส้ิงของบริษัทได้กำาหนดเป็นนโยบาย 
ในการมุ่งมั�นที�จะจัดกิจกรรมควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อสัิงคม
และสิิ�งแวัดล้อม (CSR) นี� ให้มีควัามต่ั้อเน่�องและมีควัาม
เช่�อมโยงร้อยประสิานกันจึงได้กำาหนดเป็นหลักการ ดังนี�

• ต้ั้องทำาอย่างต่ั้อเน่�อง
• ต้ั้องเช่�อมโยงโครงการหร่อกิจกรรมด้านต่ั้างๆ  

ให้สิอดประสิานกัน
• ต้ั้องให้พื่นักงานทุกคนมีส่ิวันร่วัมในกิจกรรมเพ่ื่�อ

สิร้างจิตั้สิำานึกร่วัม
• ต้ั้องสิรา้งเคร่อขา่ยพัื่นธุมิตั้ร เช่น การมีส่ิวันรว่ัมของ

บริษัทค่้ค้า

บริษัทฯ ได้ให้ควัามสิำาคัญ่กับการรักษาสิิ�งแวัดล้อม และ
ส่ิงเสิริมการดำาเนินกิจกรรมลดภาวัะโลกรอ้น โดยมุ่งเน้น 
ที�การดำาเนินการอย่างง่ายๆ เริ�มต้ั้นภายในองค์กร  
จึงได้ทำาการปล้กจิตั้สิำานึกให้กับพื่นักงานของบริษัทฯ 
เกิดควัามตั้ระหนักถึืงสิถืานการณ์ที�เกิดขึ�น รวัมถึืงการ
ฝึ่กอบรมทำาควัามเข้าใจแนวัทางการรักษาสิิ�งแวัดล้อม
จากการเริ�มต้ั้นจากจุดเล็กๆ ภายในบริษัทฯ และมุ่ง 
ส่ิงเสิริมให้เกิดการปฏิิบัติั้อย่างจริงจัง และร่วัมพัื่ฒนา
สิิ�งแวัดล้อมในบริเวัณของตั้นอย่างตั้่อเน่�องและยั�งย่น 
ดังต่ั้อไปนี�

1. นโยบายและแนวปฏิิบัติดานส่ิงแวดลอม
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ป 2563 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก % ท่ีลดได
การปล่อยก๊าซเร่อนกระจก 49.62 tCO2e
การลดก๊าซเร่อนกระจก 1.64 tCO2e 3.13 %

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ประเภทที� 1 ประเภทที� 2 ประเภทที� 3

35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

34.54

6.01 9.07

 ประเภทที� 1
 ประเภทที� 2
 ประเภทที� 3

1) การรักษาทรัพื่ยากรป่าไม้ : ด้วัยการประหยัดกระดาษ 
สินับสินุนการใช้กระดาษ Recycle

2) การลดการใช้ไฟิฟ้ิา : ส่ิงเสิริมการใช้พื่ลังงานไฟิฟ้ิา
อย่างมีประสิิทธิุภาพื่ การใช้อุปกรณ์ไฟิฟ้ิาที�เป็นมิตั้ร
ต่ั้อสิิ�งแวัดล้อม

3) การอนุรักษ์นำ�า : ส่ิงเสิริมการใช้นำ�าอย่างประหยัด 
4) การลดขยะ : ส่ิงเสิริมให้พื่นักงานแยกขยะก่อนทิ�ง

เพ่ื่�อให้สิามารถืนำากลับไป recycle ได้ การใช้สิินค้า
ที�เป็นมิตั้รต่ั้อสิิ�งแวัดล้อม 

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดนโยบายการบริหารจัดการ 
สิิ�งแวัดล้อมเพ่ื่�ออนุรักษ์สิิ�งแวัดล้อมและพื่ลังงาน เพ่ื่�อให้ 
ลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกจากการดำาเนินงานของ
บริษัทลง โดยมีแนวัทางในการดำาเนินงาน ดังนี�

• ลดการใช้พื่ลังงานและลดการใช้ทรัพื่ยากรในองค์กร
• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกที�เกิดจากการ

ใช้พื่ลังงานขององค์กร

• กำาหนดให้สิมาชิกในทีมกลยุทธ์ุเป็นคณะทำางาน
ด้านการอนุรักษ์พื่ลังงานโดยมีหน้าที�รับผิู้ดชอบ 
ในการดำาเนินงานจัดการพื่ลังงาน ติั้ดตั้าม ตั้รวัจสิอบ 
และรวับรวัมข้อม้ลการใช้พื่ลังงานภายในอาคาร
เพ่ื่�อพัื่ฒนาและปรับปรุงอย่างต่ั้อเน่�องให้บรรลุตั้าม 
เป้าหมายของบริษัทฯ

• กำาหนดให้การอนุรักษ์พื่ลังงาน การบริหารจัดการนำ�า  
การบริหารจัดการขยะและของเสิียเป็นหน้าที� 
ควัามรบัผิู้ดชอบของผู้้บ้ริหารและพื่นกังานทกุระดับ 
โดยจะต้ั้องให้ควัามร่วัมม่อในทุกๆ ด้าน 

• ให้ควัามร้้ ส่ิงเสิริม สินับสินุนให้พื่นักงานมีส่ิวันร่วัม
ในมาตั้รการการบริหารอนุรักษ์พื่ลังงาน การบริหาร
จัดการนำ�า การบริหารจัดการขยะและของเสีิย โดยใน
ปที�ผู่้านมามีการรณรงค์ให้ลดการใช้นำ�า และปิดไฟิ
เม่�อไม่ได้ใช้ และแยกขยะที�สิามารถืนำาไป recycle 
ได้ก่อนทิ�ง

• กำาหนดให้เป้าหมายในการลดการใช้พื่ลังงาน การลด 
การปล่อยก๊าซเร่อนกระจก เป็นตั้ัวัชี�วััดหนึ�งของ 
บริษัทฯ

2. ผู้ลการดำาเนินงานดานส่ิงแวดลอม ผู้ลการดำาเนินการ ดังนี�

บริษัทฯ ได้คำานวัณปริมาณคาร์บอนฟุิตั้พื่ริ�นท์ โดยใช้
โปรแกรมการคำานวัณคารบ์อนฟุิตั้พื่ริ�นท์ของสิำานักงาน/
โรงแรม และอ่�นๆ พัื่ฒนาโดย องค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเร่อนกระจก (องค์การมหาชน) หร่อ อบก. โดย
ในอนาคตั้บริษัทจะจัดให้มี ผู้้้ทวันสิอบข้อม้ล ใน 
ป 2563 จำานวันการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกขององค์กร
เป็นปริมาณ 49.62 ตัั้นคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) โดย
เป็นการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกในขอบเขตั้ที� 1 จำานวัน 

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

สรุปปริมาณคารบอนฟุตพร้ินท (tCO2e)
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สัดสวนคากระดาษเทียบกับรายได

2560 2561 2562 2563

0.0278% 0.0233%

0.0378% 0.0398%

2560 2561 2562 2563

0.068% 0.067%
0.085% 0.090%

สัดสวนคาไฟฟาเทียบกับรายได

108 81

ปริมาณนำ้าท่ีใช (ลบ.ม.)

n/a n/a

2560 2561 2562 2563

การลดการใชทรัพยากร

1. การลดการใชกระดาษ 
1.1 บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการ Printer Management โดยมีวััตั้ถุืประสิงค์เพ่ื่�อลดการส้ิญ่เสีิยจากการ 

สัิ�งพิื่มพ์ื่เอกสิาร ผู้ลของโครงการ ค่าใช้จ่ายป 2563 เทียบกับป 2561 ลดลงจำานวัน 69.86% และ 
เม่�อเทียบกับป 2562 ลดลง 67%  

1.2 การประชุมโดยการลดการใช้กระดาษในป 2563 สิามารถืลดการใช้กระดาษเป็นจำานวันประมาณ 
6,465 แผู่้น เทียบเท่ากับการปล้กต้ั้นย้คาลิปตัั้สิขนาด 3 – 5 ป จำานวัน 1.07 ต้ั้น, ลดต้ั้นทุนการใช้
กระดาษเป็นจำานวัน 1,021 บาท 

ผู้ลการดำาเนินการดานส่ิงแวดลอม ป 2563

บริษัทฯ ในฐานะที�เป็น Non Bank ที�ทำาธุุรกิจด้านการใหสิ้ินเช่�อ มีควัามตั้ระหนกัถึืงปัญ่หาสิิ�งแวัดล้อม มลภาวัะตั้า่งๆ  
ที�เกิดจากพื่ฤติั้กรรมของมนุษย์และพื่ร้อมที�จะเป็นกลไกทางการเงินกลไกหนึ�ง เพ่ื่�อสินับสินุนทางด้านการเงินเพ่ื่�อร่วัมกัน 
ส่ิงเสิริมการใช้พื่ลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พื่ลังงานให้กับผู้้้ประกอบการ ทั�งนี� เพ่ื่�อดำาเนินธุุรกิจที�เป็นมิตั้รต่ั้อ 
สิิ�งแวัดล้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก

ปริมาณการใชนำ้าประปา

ในป 2563 ปริมาณการใช้นำ�าเฉลี�ยต่ั้อคน ในป 2563 
และ 2562 เป็นดังนี� จำานวัน 1 ลบ.ม. /คน และ 
1.36 ลบ.ม./คน 

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา

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

ปริมาณการใชกระดาษ

ในป 2563 การใช้กระดาษเฉลี�ยต่ั้อคน จำานวัน 
1,923 บาท การใช้กระดาษเทียบกับรายได้ในป 
2563, 2562 และ 2561 คิดเป็นสัิดส่ิวัน ดังนี�  
0.0398% 0.0378% และ 0.0233% ตั้ามลำาดับ 
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การจัดการดานความย่ังยืนในมิติสังคม
1. นโยบายและแนวปฏิิบัติดานสังคม

พัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการพัื่ฒนาสัิงคมให้เข้มแข็ง ตั้ามแนวัทางปฏิิบัติั้ของกระบวันการกำากับด้แลกิจการที�ดี 
บริษัทจึงได้กำาหนดแนวัทางสิำาหรับผู้้้บริหารและพื่นักงานในการยึดถ่ือปฏิิบัติั้ ดังนี�

1.1 การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน
บริษัทฯ มุ่งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจอย่างโปร่งใสิ ต่ั้อต้ั้าน
การติั้ดสิินบนและการคอรรั์ปชั�น ได้มีการกำาหนดไว้ัเป็น
นโยบายของบริษัทซึ�งบรรจุไว้ัในจรรยาบรรณธุุรกิจ และ
กำาหนดให้กรรมการ ผู้้้บริหาร ตั้ลอดจนพื่นักงานของ
บริษัททุกคนต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้ามจรรยาบรรณธุุรกิจ ไม่ทำา 
ธุุรกรรมโดยไม่ชอบธุรรม ไม่เสินอ/ให้ค่าตั้อบแทน  
จ่ายสิินบน เรียกร้อง ไม่ตั้กลง/รับสิินบนจากบุคคลอ่�น หร่อ
หน่วัยงานอ่�นในทุกร้ปแบบ ไม่ว่ัาจะเป็นการดำาเนินการ 
โดยทางตั้รงหร่อทางอ้อม เพ่ื่�อให้มีการตั้อบแทนการ
ปฏิิบัติั้งานที�เอ่�อประโยชน์ต่ั้อกัน หร่อหวัังผู้ลประโยชน์
เกี�ยวักับการดำาเนินงานของบริษัท โดยที�ผู่้านมาไม่เคย
มีการรายงานหร่อการร้องเรียนเกี�ยวักับการติั้ดสิินบน
และการคอร์รัปชั�น

ในป 2558 บริษัทฯ ได้สิมัครเข้าร่วัมเป็นสิมาชิกเคร่อข่าย 
หุ้นส่ิวันต้ั้านทุจริตั้เพ่ื่�อประเทศไทย (Partnership Against 
Corruption for Thailand - PACT Network) เพ่ื่�อแสิดง
ควัามมุ่งมั�นที�จะต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น

ในป 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วัยงานซึ�งไม่มีส่ิวัน
เกี�ยวัข้องกับล้กค้าทำาการสิอบทานกลับไปยังล้กค้า 
ทุกรายที�เปิดวังเงินใหม่ เพ่ื่�อเก็บรวับรวัมข้อม้ลเกี�ยวักับ 
การทุจริตั้และการจ่ายสิินบน สิรุปผู้ลการดำาเนินกิจกรรม
ดังกล่าวั ไม่พื่บการทุจริตั้การเรียกรับ หร่อจ่ายสิินบน
กับล้กค้า

ในป 2560 บริษัทฯ ได้ร่วัมประกาศเจตั้นารมณ์เป็นแนวัร่วัม 
ปฏิิบัติั้ของภาคเอกชนไทยในการตั้่อต้ั้านการทุจริตั้ 
(Collective Action Coalition) ในวัันที� 9 มิถุืนายน 2560

1.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับสิิทธิุมนุษยชนขั�นพ่ื่�นฐาน  
เพ่ื่�อส่ิงเสิริมการเคารพื่ต่ั้อสิิทธิุและเสิรีภาพื่ด้วัยการ 
ไม่เล่อกปฏิิบัติั้ ส่ิงเสิริมควัามเสิมอภาค ไม่แบ่งแยกเพื่ศ
และชนชั�น ศาสินา ควัามเช่�อทางการเม่อง หร่อควัามเช่�อ 
ในทางอ่�นใด โดยไมเ่น้นเฉพื่าะการสิง่เสิริมและคุ้มครอง
สิิทธิุมนุษยชนเพีื่ยงลำาพัื่ง แต่ั้เน้นควัามรับผิู้ดชอบ
และจริยธุรรมควับค่้ไปด้วัย นอกจากนี� ยังเน้นการมี 

ส่ิวันร่วัมของพื่นักงานทุกคน การมีสิิทธิุและเสิรีภาพื่ 
ในการแสิดงออกทางด้านควัามคิดซึ�งอย่้ภายใต้ั้นโยบาย
ของบริษัทฯ รวัมไปถึืงให้ควัามสิำาคัญ่และเคารพื่ต่ั้อสิิทธิุ
ของผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ 
กำาหนดปรัชญ่าในการดำาเนินธุุรกิจ และบทบาทของ 
บริษัทฯ ต่ั้อผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยกลุ่มต่ั้างๆ เช่น ผู้้้ลงทุน ผู้้้ถ่ือหุ้น 
ล้กค้า พื่นักงาน คณะกรรมการ และผู้้้บริหาร เป็นต้ั้น 
ตั้ลอดจนควัามรบัผิู้ดชอบต่ั้อสัิงคมและสิิ�งแวัดล้อม ไว้ัใน 
หลักการกำากับด้แลกิจการที�ดีของบริษัทฯ

1.3 การดำาเนินงานดานภาษี 
บริษัทฯ ได้กำาหนดให้พื่นักงานจะต้ั้องยึดถ่ือปฏิิบัติั้อย่าง
เคร่งครัด เพ่ื่�อป้องกันควัามเสีิ�ยงด้านภาษีอันจะก่อ 
ให้เกิดควัามเสีิยหายต่ั้อบริษัท ดังนี�

• โครงสิร้างภาษี บริษัทหลีกเลี�ยงการใช้โครงสิร้างภาษี
แบบฉ้อฉลหร่อเป็นแนวัทางที�ไม่ถ้ืกต้ั้องหร่อสิร้าง
ควัามซับซ้อนเพ่ื่�อประโยชน์ทางภาษีในเบ่�องต้ั้นและ
หลีกเลี�ยงภาษี

• ระบบภาษีเพ่ื่�อควัามยั�งย่นขององค์กร บริษัทฯ  
มีควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อผู้้้ถ่ือหุ้น ด้วัยการเป็นบริษัทที�มี
สิถืานะทางการเงินที�ดีเยี�ยม และมีระบบภาษีที�เพิื่�ม
คุณค่าให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นอย่างยั�งย่น

• สิิทธิุประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) บริษัทฯ  
มุ่งใช้สิิทธิุประโยชน์ทางภาษีอย่างถ้ืกต้ั้องตั้าม
กฎหมายและเต็ั้มประสิิทธิุภาพื่ ภายใต้ั้การตัั้ดสิินใจ 
ในการประกอบธุุรกิจอย่างยั�งย่นและเหมาะสิม
สิอดคล้องกับหลักการสิร้างประสิิทธิุภาพื่ของ
ระบบภาษีตั้ามวััตั้ถุืประสิงค์ที�วัางไว้ั สิิทธิุประโยชน์
ทางภาษีอาจครอบคลุมถึืงมาตั้รการยกเว้ันภาษี 
ในบางช่วังเวัลา ค่าเผู่้�อสิินทรัพื่ย์ในอัตั้ราเร่ง  
(accelerated asset al lowances) หร่อสิิทธุ ิ
ประโยชน์อ่�นๆ ซึ�งทั�งหมดนี�อย่้ภายใต้ั้นโยบายภาษี
ของประเทศหร่อแต่ั้ละท้องถิื�น และใช้กับธุุรกิจที�
มีคุณสิมบัติั้ตั้รงตั้ามหลักเกณฑ์์ที�เกี�ยวัข้อง ทั�งนี�  
สิิทธิุประโยชน์ ดังกล่าวัอาจส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อ
กระบวันการตัั้ดสิินใจในการประกอบธุุรกิจของบริษัท 
แต่ั้จะพิื่จารณาเฉพื่าะปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านั�น
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1.4 การปฏิิบัติตอแรงงานอยางเป็นธรรม
บุคลากรของบริษัททุกคนล้วันเป็นส่ิวันสิำาคัญ่ที�สุิด 
ในการดำาเนินธุุรกิจ บริษัทฯ ต้ั้องให้ควัามสิำาคัญ่กับ
พื่นักงานทุกคนโดยปราศจากการเล่อกปฏิิบัตั้ิ บริษัทฯ 
ส่ิงเสิริมให้บุคลากรของบริษัทมีควัามสิามัคคี ไว้ัเน่�อ
เช่�อใจกัน ไม่แบ่งฝั่กแบ่งฝ่่าย ปฏิิบัติั้ต่ั้อกันอย่างสุิภาพื่ 
และเคารพื่ในศักดิ�ศรีของควัามเป็นมนุษย์ บริษัทฯ 
ให้ควัามคุ้มครองป้องกันบุคลากรจากภัยคุกคามด้าน
ควัามมั�นคงปลอดภัยทั�งจากภายในและภายนอก โดย
ต้ั้องสิร้างสิภาพื่แวัดล้อมในการทำางานที�ดีและปลอดภัย 
จ่ายค่าจ้างค่าตั้อบแทนที�เหมาะสิม ไมเ่ล่อกปฏิิบัติั้ และ
ให้โอกาสิที�เท่าเทียมกัน มีสิวััสิดิการที�ดีให้กับพื่นักงาน 
เปิดโอกาสิให้พื่นักงานเติั้บโตั้ภายใต้ั้ระบบการพื่จิารณา
อย่างเป็นธุรรม ในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงโครงสิร้าง 
และการจัดระเบียบองค์กรนั�น จะดำาเนินการอย่าง 
รับผิู้ดชอบภายใต้ั้กรอบนโยบาย รวัมทั�งปฏิิบัติั้ตั้าม
กฎหมายและข้อบังคับที�เกี�ยวัข้องกับแรงงานอย่าง
เคร่งครัด จัดหานวััตั้กรรมและเทคโนโลยีมาสินับสินุน 
การทำางานเพ่ื่�อตั้อบแทนบุคลากรของบริษัทที�ปฏิิบัติั้งาน
อย่างสุิดควัามสิามารถื 

แนวปฏิิบัติท่ีดีของบริษัท

1. บริษัทฯ ปฏิิบัติั้ต่ั้อบุคลากรของบริษัททุกคนโดย
เสิมอภาคกันไม่เล่อกปฏิิบัติั้ ไม่แบ่งแยกถิื�นกำาเนิด 
เช่�อชาตั้ิ เพื่ศ ผิู้วั ศาสินา ควัามพื่ิการ ฐานะชาตั้ิ
ตั้ระก้ล สิถืานศึกษา หร่อสิถืานะอ่�นใดที� มิได้
เกี�ยวัข้องโดยตั้รงกับการปฏิิบัติั้งาน

2. บริษัทฯ ให้โอกาสิบุคลากรของบริษัททุกคนแสิดง
ควัามสิามารถือย่างเต็ั้มที�โดยจัดผู้ลตั้อบแทนที�
เหมาะสิมและสิร้างแรงกระตุ้ั้นในการทำางานทั�งใน
ร้ปของเงินเด่อน โบนัสิ Incentive และค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินงานที�เหมาะสิมตั้ามระเบียบของบริษัท

3. บุคลากรของบริษัทฯ จะต้ั้องปฏิิบัติั้หน้าที�ในควัาม 
รับผิู้ดชอบของตั้นเองอย่างสุิดควัามสิามารถื  
มีจิตั้สิำานึกที�ดี ซ่�อสัิตั้ย์สุิจริตั้ เที�ยงธุรรม ยึดมั�น 
ในคุณธุรรมและจริยธุรรม และมีควัามรับผิู้ดชอบ

1.5 ทางดานสุขภาวะและความปลอดภัย 
ในสภาพแวดลอมการทำางาน

ส่ิวันหนึ�งของการสิร้างรอยยิ�มให้เกิดขึ�นกับพื่นักงานผู้้้ซึ�ง
เปรียบเสิม่อนครอบครัวั ค่อการจัดให้มีสิภาพื่แวัดล้อม
ในการทำางานที�ดีส่ิงเสิริมสิุขภาวัะของพื่นักงาน และ 
ยกระดับการจัดการด้านควัามปลอดภัย อาชีวัอนามัยและ
สิภาพื่แวัดล้อมในการทำางานโดยยึดมั�นการดำาเนินการ 
ตั้ามกฎหมายเป็นพ่ื่�นฐาน ต่ั้อยอดด้วัยการพัื่ฒนาและ
ประยุกต์ั้ใช้มาตั้รฐานสิากลที�เกี�ยวัข้องมุ่งหวัังควัาม
ปลอดภัยของผู้้้ปฏิิบัติั้งาน ล้กค้า รวัมถืึงผู้้้เกี�ยวัข้อง
กับกิจกรรมหร่อพ่ื่�นที�ดำาเนินการของบริษัท เน่�องจาก
ไม่มีสิิ�งใดที�มีค่าจะมาทดแทนหร่อชดเชยควัามส้ิญ่เสิีย 
ที�ไม่พึื่งประสิงค์เหล่านี�ได้

ในป 2563 ไม่มีข้อม้ลเกี�ยวักับการบาดเจ็บ หร่อ 
เสีิยชีวิัตั้ หร่อเหตุั้การณ์ที�เกี�ยวัข้องกับควัามปลอดภัย 
ในสิภาพื่แวัดล้อมการทำางาน อัตั้ราการขาดงาน 
(Absentee Rate: AR) ของพื่นกังานในป 2563 เป็น 0.61 
แสิดงให้เห็นถึืงสิภาพื่แวัดล้อมและควัามปลอดภัยใน 
การทำางานของบริษัทอย่้ในเกณฑ์์ที�ดี และโดยในป 2563  
บริษัทไดมี้การฝึ่กซ้อมดับเพื่ลิงและการอพื่ยพื่หนไีฟิร่วัม
กับทางอาคาร

1.6 การประกอบกิจการดวยความเป็นธรรม
และรับผิู้ดชอบตอคูคา

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที�ดีเพ่ื่�อควัามพึื่งพื่อใจส้ิงสุิด
ของล้กค้า ล้กค้าต้ั้องได้รับข้อม้ล รายละเอียดผู้ลิตั้ภัณฑ์์   
ควัามเสีิ�ยง เง่�อนไข ผู้ลตั้อบแทน อย่างถ้ืกต้ั้องและ
เหมาะสิม มีควัามจริงใจต่ั้อการจัดการข้อร้องเรียน
ของล้กค้า รวัมทั�งพื่ยายามที�จะแก้ไขข้อบกพื่ร่องต่ั้างๆ  
ที�อาจจะเกิดขึ�นจากการบริการ

พัื่นธุมิตั้รและค่้แข่งทางการค้า เป็นบุคคลภายนอก 
ที�บริษัทต้ั้องแข่งขันตั้ามวิัถีืทุนนิยมเสิรีในการทำาธุุรกิจ 
การแข่งขันต้ั้องดำาเนินไปอย่างเป็นธุรรม ไม่บิดเบ่อน
ข้อม้ล หลอกลวัง หร่อใช้วิัธีุอ่�นใดที�ไม่ถ้ืกต้ั้องตั้าม
ครรลองของการแข่งขันที�ดี รักษาควัามลับภายใต้ั้ 
หลักเกณฑ์์และกฎหมายที�เกี�ยวัข้อง รวัมทั�งไม่แสิวังหา
ข้อม้ลของพัื่นธุมิตั้รและค่้แข่งทางการค้าอย่างไม่สุิจริตั้
และไม่เป็นธุรรม
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

แนวปฏิิบัติท่ีดีของบริษัท

• บริษัทฯ จะดำาเนินธุุรกิจโดยคำานึงถึืงการแข่งขัน
อย่างเป็นธุรรม ไม่ใส่ิร้ายป้ายสีิ โจมตีั้ค่้แข่งขัน 
โดยปราศจากข้อม้ลอย่างสิมเหตุั้สิมผู้ล

• บุคลากรของบริษัทฯ จะต้ั้องระมัดระวัังในการตั้ดิต่ั้อ
กับค่้แข่งและบุคลากรของค่้แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผู้ย
หร่อละเลยให้ควัามลับของบริษัทตั้กอย่้ในม่อของ
ค่้แข่ง

1.7 การละเมิด (Breaches) 
บริษัทฯ ได้กำาหนดจรรยาบรรณเพ่ื่�อเป็นแนวัทางให้ 
ผู้้้บริหารและพื่นักงานทุกคนปฏิิบัติั้ การละเมิด 
จรรยาบรรณและนโยบายการปฏิิบัติั้ตั้ามกฏิหมายของ
องค์กรในทุกกรณีจะได้รับการบันทึกและรายงานตั้่อ
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบและคณะกรรมการกำากับด้แล
กิจการ ซึ�งจะตั้รวัจสิอบรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ 
ซึ�งส่ิงผู่้านช่องทางการรับเร่�องร้องเรียน โดยบริษัท 
จะทำาการเปิดเผู้ยข้อม้ลจำานวันและกรณีการละเมิด
จรรยาบรรณ จริยธุรรม การตั้่อต้ั้านการทุจริตั้ การ
ให้/รับสิินบนส่้ิสิาธุารณะ นอกจากนี� บริษัทจะเปิดเผู้ย
ข้อม้ลต่ั้อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยในกรณีที�เกิด 
การละเมิดที�ส่ิงผู้ลกระทบสิำาคัญ่ต่ั้อบริษัท

ในป 2563 ไม่พื่บกรณีการละเมิดใดๆ

1.8 การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
นอกจากบริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการดำาเนินงานของ
บริษัทแล้วั บริษัทฯ ยังให้ควัามสิำาคัญ่ต่ั้อการจัดการ 
ห่วังโซ่อุปทานด้วัยหลักธุรรมาภิบาล คำานึงถึืงผู้ลกระทบ 
ต่ั้อสิิ�งแวัดล้อมและสัิงคม เพ่ื่�อป้องกันควัามเสีิ�ยง 
ที�อาจส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อภาพื่ลักษณ์และการดำาเนินงาน
ของบริษัททั�งทางตั้รงและทางอ้อม บริษัทฯ ติั้ดตั้ามการ
ปฏิิบัติั้งานของค่้ค้าบางรายจากการติั้ดตั้ามข่าวั หากพื่บ
ว่ัามีเร่�องที�เกี�ยวักับการละเมิดต่ั้างๆ บริษัทจะกลับมา 
ทบทวันกับค่้ค้ารายนั�น 

ป 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นที�ค่้ค้าผู้้้ให้บริการประกันภัย
ทรัพื่ย์สิินโดยได้ประเมินถึืงการใส่ิใจในการลดผู้ลกระทบ
ต่ั้อสัิงคม ชุมชน สิิ�งแวัดล้อม คุณภาพื่ของสิินค้า/บริการ 
ระยะเวัลา เง่�อนไข เป็นไปตั้ามที�ได้ตั้กลงกันหร่อไม่ การมี 
ช่องทางในการตั้ิดต่ั้อที�สิะดวักโดยตั้ั�งเป้าหมายไว้ัที� 
ร้อยละ 80 จากผู้ลการประเมินได้ระดับคะแนนที�ร้อยละ 
90 ส้ิงกว่ัาเป้าหมายที�ตัั้�งไว้ั 

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซ่�อจัดจ้างที�โปร่งใสิ เป็นธุรรม 
ตั้รวัจสิอบได้ รวัมถึืงการปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายที�เกี�ยวัข้อง
อย่างเครง่ครัด ปฏิิบัติั้ต่ั้อค่้ค้าทุกรายดว้ัยควัามเป็นธุรรม  
ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อม้ลที�ครบถ้ืวัน ถ้ืกต้ั้อง ชัดเจน  
เพีื่ยงพื่ออย่างเท่าเทียมกันไม่เล่อกปฏิิบัติั้ มีนโยบาย 
ต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นและยึดถ่ือปฏิิบัติั้อย่าง
เคร่งครัด โดยต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นในทุกร้ปแบบ
ทั�งทางตั้รงและทางอ้อม ทั�งนี� การฝ่่าฝื่นหร่อไม่ปฏิิบัติั้
ตั้ามนโยบายตั้่อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นอาจส่ิงผู้ลให้
ค่้ค้าหร่อผู้้้รับเหมาถ้ืกดำาเนินการทางกฎหมาย
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2. ผู้ลการดำาเนินงานดานสังคม

2.1 ความปลอดภัยของขอมูล

บริษัทฯ มีแผู้นการดำาเนินการพัื่ฒนาประสิิทธิุภาพื่การ
ป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) 
และจะมีการให้ควัามร้้กับพื่นักงานในองค์กรในด้าน 
การระวัังไม่ตั้กเป็นเหย่�อจากภัยคุกคามดังกล่าวั ทางด้าน 
ควัามมั�นคงปลอดภัยของข้อม้ล บริษัทได้ดำาเนินการ 
ดังนี� มีการสิำารองขอ้ม้ลทุกวัันหลงั 22.00 น. เพ่ื่�อป้องกัน
ข้อม้ลส้ิญ่หาย, Firewall เพ่ื่�อป้องกันบุคคลภายนอก 
เข้ามา Access ระบบหร่อข้อม้ลโดยไม่ได้รับอนุญ่าตั้, 
มีการติั้ดตัั้�ง Antivirus ให้กับ Computer ทุกเคร่�อง 
เพ่ื่�อป้องกัน Virus หร่อโปรแกรมที�ไม่พึื่งประสิงค์ และ 
จัดให้มีการ Scan อัตั้โนมัติั้ทุกวัันเวัลา 12.00 น. มีการ
กำาหนดสิิทธิุ�การเข้าถึืงระบบหร่อข้อม้ล และมีนโยบาย
ด้านควัามมั�นคงปลอดภัยของระบบสิารสินเทศและข้อม้ล

ทางด้านการเตั้รียมการเพ่ื่�อรองรับการมีผู้ลบังคับใช้ 
ของกฎหมายพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล  
ได้ดำาเนินการดังนี� บริษัทได้มีการประชุมเพ่ื่�อทำาควัามเข้าใจ
เกี�ยวักับกฎหมายคุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคลและมีการ
วัางแผู้นการดำาเนินการในการเตั้รียมควัามพื่ร้อมเพ่ื่�อ
ปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายคุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล, มีการ
สิำารวัจการใช้ข้อม้ลส่ิวันบุคคลทุกแผู้นก, มีการปรับปรุง 
Procedure เพ่ื่�อให้สิอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อม้ล
ส่ิวันบุคคล

2.2 การเป็นแหลงเงินทุนท่ี SMEs เขาถึง

บริษัทฯ ประกอบธุุรกิจมาเป็นระยะเวัลากวั่า 14 ป  
สินับสินุนเงินทุนให้กับล้กค้าที�เป็น SMEs ไปแล้วักว่ัา 
2,500 ราย เงินทุนที�สินับสินุนไม่น้อยกว่ัา 50,000  
ล้านบาท โดยบริษัทมีช่องทางออนไลน์ให้ SMEs ติั้ดต่ั้อ
เพ่ื่�อสิอบถืามและขอใช้สิินเช่�อกับบริษัทในป 2563  
มีสัิดส่ิวันเพิื่�มขึ�นจากป 2562 จำานวัน 58%

2.3 การพัฒนาดูแลพนักงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิิบัติตอแรงงาน
อยางเป็นธรรม

บริษัทฯ สินับสินุนเร่�องการเคารพื่สิิทธุิมนุษยชนทั�ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยกำาหนดเป็นแนวัทาง 
ปฏิิบัติั้ไว้ัในจรรยาบรรณธุุรกิจ เร่�องการเคารพื่สิิทธุิ
มนุษยชนและการปฏิิบัติั้ต่ั้อแรงงานอย่างเป็นธุรรม 
บริษัทให้การสินับสินุนและเคารพื่ ปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมาย
และข้อบังคับที�เกี�ยวัข้องกับพื่นักงานรวัมถืึงหลักการ
เกี�ยวักับสิิทธิุมนุษยชนขั�นพ่ื่�นฐานตั้ามเกณฑ์์สิากล โดย
ไม่แบ่งแยกเช่�อชาติั้ เพื่ศ สีิผิู้วั ศาสินา ภาษา ควัามเช่�อ
ทางการเม่อง หร่อควัามเช่�ออ่�นใด ควัามบกพื่ร่องหร่อ
พิื่การ หร่อสิถืานะอ่�นใดที�มิได้เกี�ยวัข้องโดยตั้รงกับการ
ปฏิิบัติั้งาน โดยที�ผู่้านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียนเร่�องการ
ละเมิดสิิทธิุมนุษยชน

นโยบายการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่เป็น
ธรรมและเหมาะสม

บริษัทฯ กำาหนดโครงสิร้างผู้ลตั้อบแทนและสิวััสิดิการ
แก่พื่นักงานอย่างเป็นธุรรมและเหมาะสิม โดยคำานึง
ถึืงธุุรกิจที�ใกล้เคียงกันประกอบกับสิภาวัะเศรษฐกิจที�มี
การเปลี�ยนแปลง โดยมีทั�งแบบที�เป็นตัั้วัเงินและไม่เป็น
ตัั้วัเงิน ทั�งนี� ระบบการจ่ายค่าตั้อบแทนกำาหนดตั้าม
ภาระหน้าที�รับผิู้ดชอบ ควัามร้้ควัามสิามารถื ทักษะ
และประสิบการณ์ ตั้ลอดจนผู้ลประเมินการปฏิิบัติั้งาน
ของพื่นักงานแต่ั้ละบุคคล โดยกำาหนดตัั้วัชี�วััดผู้ลงาน 
เป็นรายบุคคล (KPIs : Key Performance Index)  
ซึ�งจะสิอดคล้องกับเป้าหมายประจำาป และการพิื่จารณา
จ่ายโบนัสิที�สิอดคล้องกับผู้ลงานรายบุคคลและผู้ล 
การดำาเนินงานของบริษัท

ผู้ลตั้อบแทนอ่�นบริษัทฯ ยังมีสิวััสิดิการต่ั้างๆ ได้แก่ 
กองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่ การทำาประกันประกันสุิขภาพื่ การ
ตั้รวัจสุิขภาพื่ประจำาป เงินก้้ฉุกเฉิน การฉีดวััคซีนป้องกัน 
ไข้หวััดใหญ่่ โครงการสิะสิมหุ้นสิำาหรับพื่นักงานบริษัท 
จดทะเบียน (EJIP) การจัดให้มีสิวััสิดิการเป็นขนม/ 
เคร่�องด่�มเป็นประจำาทุกเด่อน เป็นต้ั้น
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ระดับกรรมการและบริหาร ระดับหัวหนางาน ระดับพนักงาน

• Self Coaching for Success
• พื่.ร.บ.คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล 

(PDPA)

• Self Coaching for Success
• Effective Communication 
• Executive EQ for Management 

Team
• Effective Negotiation Skills
• พื่.ร.บ.คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล 

(PDPA)

• Self Coaching for Success
• Proactive Sales
• Innovation Strategy & Process
• Effective Communication
• Proactive Service for Excellence
• Effective EQ for Management 

Team
• พื่.ร.บ.คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล 

(PDPA)

จำานวนหลักสูตรอบรมภายนอก 6 หลักสูตร จำานวนหลักสูตรอบรมภายใน 10 หลักสูตร

จำานวันชั�วัโมง
อบรมเฉลี�ย/คน/ป

ระดับกรรมการ : - จำานวันชั�วัโมง
อบรมเฉลี�ย/คน/ป

ระดับกรรมการ : 1.13 ชั�วัโมง
ระดับบริหาร : 3.81 ชั�วัโมง ระดับบริหาร : 3.00 ชั�วัโมง
ระดับหัวัหน้างาน : 1.20 ชั�วัโมง ระดับหัวัหน้างาน : 4.40 ชั�วัโมง
ระดับพื่นักงาน : 0.79 ชั�วัโมง ระดับพื่นักงาน : 4.20 ชั�วัโมง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การส่ือสารนโยบายบริษัทลงสูพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดการแถืลงนโยบายของบริษัท  
เป้าหมาย และทิศทางของบริษัทปละ 1 ครั�ง วััตั้ถุืประสิงค์
เพ่ื่�อให้พื่นักงานทุกคนได้มีส่ิวันร่วัมในการปฏิิบัติั้งาน 
ให้สิอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย บริษัทเปิดโอกาสิ 
ให้พื่นักงานได้แสิดงควัามคิดเห็นหร่อให้ข้อเสินอแนะ 
ในการที�จะเป็นส่ิวันหนึ�งในการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร โดยพื่นักงานทุกคนจะต้ั้องตั้ระหนักและยึดถ่ือ
เป็นแนวัทางปฏิิบัติั้ทั�วัทั�งองค์กร ได้แก่ นโยบายการกำากับ 
ด้แลกิจการ จรรยาบรรณธุุรกิจ การด้แลการใช้ข้อม้ล
ภายใน/การกำาหนดเวัลาห้ามซ่�อขายหลักทรัพื่ย์  
การปฏิิบัติั้เร่�องการต่ั้อต้ั้านทุจริตั้คอร์รัปชั�น ช่องทาง 
การแจ้งเร่�องร้องเรียน เป็นต้ั้น

การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรถ่ือเป็นทรัพื่ยากรบุคคลที� มีควัามสิำาคัญ่
และมีบทบาทต่ั้อควัามสิำาเร็จอย่างยั�งย่นขององค์กร  
การขับเคล่�อนองค์กรไปส่้ิวิัสัิยทัศน์ สินองเป้าหมายและ 
พัื่นธุกิจ จำาเป็นอย่างยิ�งที�จะต้ั้องมีทรัพื่ยากรที�มีคุณค่า

ทั�งในแง่ควัามร้้และทักษะ ตั้ลอดจนการปฏิิบัติั้งาน 
ที�มีประสิิทธิุภาพื่และประสิิทธิุผู้ล บริษัทได้ดำาเนินการ
พัื่ฒนาบุคลากร 2 ร้ปแบบ ได้แก่ การสิอนงานและ 
แบ่งปันควัามร้้ (Coaching & Knowledge Sharing) และ
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพ่ื่�อให้
บุคลากรสิามารถืนำาควัามร้้มาประยุกต์ั้ใช้ในการปฏิิบัติั้
งานซึ�งจะสิร้างควัามแข็งแกร่งให้กับองค์กรและรองรับ
การเติั้บโตั้อย่างยั�งย่นของบริษัท

ในป 2563 บริษัทฯ ได้มีการสินับสินุนให้มีการฝึ่กอบรม
และพัื่ฒนาบุคลากรขององค์กร ผู่้านหลักส้ิตั้รการ
อบรมทั�งภายในและภายนอกรวัม 16 หลักส้ิตั้ร คิดเป็น
จำานวันชั�วัโมงการฝึ่กอบรมเฉลี�ยของพื่นักงานทั�งหมด  
4.66 ชั�วัโมง/คน/ป และจากการสิอบถืามควัามพึื่งพื่อใจ
ในการฝึ่กอบรมพื่นกังานมีควัามพึื่งพื่อใจในระดับดีเยี�ยม
และสิามารถืนำาควัามร้้มาปรับใช้ในการทำางานได้

บริษัทฯ มีเป้าหมายให้พื่นักงานที�ผู่้านการทดลองงาน
แล้วัจะตั้้องได้รับการอบรมที�บริษัทจัดขึ�นอย่างน้อย  
1 หลักส้ิตั้ร ผู้ลการดำาเนินการ บริษัทมีพื่นักงานที�ผู่้าน
ทดลองแล้วัจำานวัน 75 คน เข้ารับการอบรม 46 คน  
คิดเป็นสัิดส่ิวัน 61.33% ของเป้าหมาย

รายงานสรุปการอบรม จำานวนช่ัวโมงเฉล่ีย/คน ประจำาป 2563

หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ป 2563 ไดแก

• หลักสูตรภายใน

 แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 69



ระดับบริหาร ระดับพนักงานและหัวหนางาน

• หลักส้ิตั้รการประเมินผู้ลและการจัดการข้อม้ลด้านควัามยั�งย่น
• การจัดการขยะอย่างยั�งย่น
• Storytelling for Sustainability  

เร่�องเล่าควัามยั�งย่นของบริษัทและแบรนด์
• รายงานด้านควัามยั�งย่นไม่ยากอย่างที�คิด
• โครงการส่ิงเสิริมคุณภาพื่การรายงานควัามยั�งย่น 

สิำาหรับบริษัทจดทะเบียน 2563
• โครงการอบรม เสิวันาทิศทางมาตั้รฐานการรายงานทางการเงิน 

ของไทย (TFRSs/TFRS for NPAEs)
• ก้าวัทันกับการจัดทำาบัญ่ชี สิำาหรับผู้้้ทำาบัญ่ชีตั้ามหลักเกณฑ์์ 

ทางบัญ่ชี

• Smart Disclosure Program 
• โครงการส่ิงเสิริมคุณภาพื่การ 

รายงานควัามยั�งย่นสิำาหรับบริษัท 
จดทะเบียน 2563

ปท่ีสำารวจ ความผูู้กพันตอองคกร เปาหมาย

2561 69%

2562 72% 80% ขึ�นไป

2563 73%

การเจ็บป่วยรายแรงและอุบัติเหตุในการทำางานป 2562 การเจ็บป่วยรายแรงและอุบัติเหตุในการทำางานป 2563

0% 0%

• หลักสูตรภายนอก

การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Employee Engagement) 
บริษัทฯ ให้สิิทธิุเสิรีภาพื่ของพื่นักงานในการให้ข้อเสินอแนะต่ั้างๆ ในการปรับปรุงสิภาพื่การทำางานให้ดีขึ�น โดยเป็นการ
ให้ข้อม้ลผู่้านทางหัวัหน้างาน รวัมถึืงบริษัทมีช่องทางให้พื่นักงานแจ้งข้อเสินอ ร้องเรียน ผู่้านกล่องรับควัามคิดเห็น  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ิ และเว็ับไซต์ั้ของบริษัท อีกทั�งในป 2563 บริษัทได้มีการสิอบถืามควัามผู้้กพัื่นที�พื่นักงาน
มีต่ั้อองค์กร บริษัทกำาหนดให้ผู้ลสิำารวัจควัามพื่ึงพื่อใจพื่นักงานเป็นตั้ัวัชี�วััดหนึ�งของบริษัท โดยบริษัทจะมีการนำา
ผู้ลการประเมินและข้อเสินอแนะที�ได้รับจากพื่นักงานมาวิัเคราะห์ เพ่ื่�อเป็นแนวัทางในการปรับปรุงพัื่ฒนาด้าน 
การบริหารบุคลากรต่ั้อไป

ผู้ลสำารวจความผูู้กพันของพนักงานในองคกร

การสรางสภาพการทำางานท่ีปลอดภัยใหแกพนักงาน
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายควัามปลอดภัย และเผู้ยแพื่ร่บน website ของบริษัท www.leaseit.co.th

ในป 2562 และ 2563 ไม่มีสิถิืติั้การเกิดอุบัติั้เหตุั้รุนแรงจากการทำางาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการ
ทำางาน
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ในป 2563 บริษัทฯ มีการดำาเนินการเพ่ื่�อเพิื่�มควัามปลอดภัยและสิร้างเสิริมสุิขภาพื่ในการทำางานที�ดี ดังนี�

1. การตั้รวัจสิอบอุปกรณ์เคร่�องใช้ต่ั้างๆ ให้อย่้ในสิภาพื่พื่ร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 
2. การซ้อมอพื่ยพื่หนีไฟิกรณีเกิดเพื่ลิงไหม้อาคาร 
3. การตั้รวัจสุิขภาพื่ประจำาป
4. การฉีดวััคซีนป้องกันไข้หวััดใหญ่่
5. การแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่่น PM 2.5 และเช่�อโรค
6. เน่�องจากการมีโรค COVID-19 บริษัทได้จัดให้มีการคัดกรองผู้้้เข้ามาติั้ดต่ั้องานกับบริษัทโดยการตั้รวัจวััดอุณหภ้มิ

และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการ

2.4 การจัดการความรูและการแบงปัน (Knowledge Sharing)

• ในป 2563 ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักส้ิตั้ร SE102 ให้กับวิัสิาหกิจเพ่ื่�อสัิงคมจำานวัน  
23 ทีม และมีวิัสิาหกิจจำานวัน 13 ทีม ได้ผู่้านเข้าส่้ิหลักส้ิตั้รของ Gym 2020 ซึ�งนายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้  
กรรมการผู้้้จัดการ ได้ร่วัมเป็นโค้ชจิตั้อาสิาให้กับ “วิัสิาหกิจชุมชนอามีนตั้าลโตั้นด” เป็นการให้ควัามร้้แก่วิัสิาหกิจ
เพ่ื่�อให้วิัสิาหกิจได้เข้าใจทิศทางของธุุรกิจและสิามารถืนำาไปดำาเนินธุุรกิจเองได้

• บริษัทฯ ใช้ช่องทางการส่ิ�อสิารผู่้าน Facebook ของบริษัทในการให้ควัามร้้กับ SMEs ในหัวัข้อต่ั้างๆ ได้แก่ ทาง
รอดธุุรกิจ SMEs ผู่้านพื่น้ได้ทุกวิักฤตั้, กฎเหล็ก SMEs ต้ั้องร้้ บริหารเงนิก้้อย่างฉลาด, รวัยจริงไมจ่ริงด้ที�ตั้รงไหน? 
5 KPIs การเงินที� SMEs ต้ั้องส่ิองทุกวััน, 6 จุดสิำาคัญ่ใน TOR ที� SMEs ต้ั้องใส่ิใจถ้ืาไม่อยากให้งานหลุดม่อ,  
4 วิัธีุลดควัามเสีิ�ยงทางการเงินฉบับ SMEs ขั�นเทพื่ เป็นต้ั้น

 แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 71



2.5 การดำาเนินงานดานชุมชนและสังคม
• “การด์นี�เพ่ื่�อน้อง” บริษัทฯ เป็นสิว่ันหนึ�งในการสิรา้งรอยยิ�มและควัามสิขุใจใหน้้องๆ และรว่ัมสินับสินุนงานแข่งขัน

วัาดภาพื่โครงการ “การ์ดนี�เพ่ื่�อน้องครั�งที� 18 ในหัวัข้อ วิัถีืใหม่เม่องไทย Our New Way of Life” จัดโดยม้ลนิธิุ
สิร้างเสิริมไทย เพ่ื่�อเปดิโอกาสิใหน้้องๆ จากโรงเรียนต่ั้างๆ ไดเ้ข้าร่วัมแสิดงควัามสิามารถืในการวัาดภาพื่ระบายสิ ี
เพ่ื่�อนำาไปจัดทำาเป็นการ์ดอวัยพื่รในช่วังเทศกาลปใหม่ คิดเป็นจำานวันจิตั้อาสิา จำานวัน 54 ชั�วัโมง

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

สัดสวน
%

จำานวนพนักงานแยกตามอายุ (คน)
20-30 ป 30-40 ป 40-50 ป 50 ปข้ึนไป

พื่นักงานทั�งหมด 
(รวัมผู้้้บริหาร)

82 100.00 21 34 18 9

ชาย 32 39.24 10 14 18 5
หญิ่ง 50 60.76 11 20 15 4

ระดับบริหาร 13 100.00 0 3 3 7
ชาย 5 33.33 0 1 0 4
หญิ่ง 8 66.67 0 2 3 3

ระดับผู้้้ช่วัยผู้้้จัดการ -  
ผู้้้จัดการอาวุัโสิ

15 100.00 0 6 7 2

ชาย 6 38.89 0 3 5 1
หญิ่ง 9 61.11 0 3 2 1

ระดับพื่นักงาน -  
Senior Supervisor

54 100.00 21 25 8 0

ชาย 21 40.38 10 10 1 0
หญิ่ง 33 59.62 11 15 7 0

พื่นักงานสัิญ่ญ่าจ้าง 0 0.00 0 0 0 0
ชาย 0 0.00 0 0 0 0
หญิ่ง 0 0.00 0 0 0 0

การลาคลอดบุตร ป 2563 ป 2562

จำานวันพื่นักงานที�ลาคลอดบุตั้ร - 3 คน
จำานวันพื่นักงานที�กลับมาทำางานหลังจากลาคลอดบุตั้ร - 3 คน

การลาอุปสมบท ป 2563 ป 2562

จำานวันพื่นักงานที�ลาอุปสิมบท 1 คน -

พนักงานเขา-ออก ป 2563 ป 2562 ป 2561

เข้าใหม่ 16 คน 26 คน 27 คน
ลาออก 15 คน 16 คน 23 คน
จำานวันพื่นักงาน ณ สิิ�นป 82 คน 81 คน 71 คน
อัตั้ราการลาออก 18.29% 19.75% 32.39%
อัตั้ราการหยุดงาน 0.61% 0.65%

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ขอมูลบุคลากร
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โครงสรางการกำากับดูแล

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วัยกรรมการจำานวัน  
8 คนเป็นกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหาร 5 คน (กรรมการ
อิสิระ 5 คน) กรรมการที�เป็นผู้้้บริหาร 3 คน โดยประธุาน
กรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสิระ และไม่ใช่กรรมการ
ที�เป็นผู้้้บริหาร และไม่มีอำานาจลงนามผู้้กพัื่นบริษัท  
มีการแบ่งแยกหน้าที�ไว้ัอย่างชัดเจน คณะกรรมการ
บริษัทมีบทบาทสิำาคัญ่ในการกำากับด้แลองคก์รให้ดำาเนิน
ธุุรกิจด้วัยควัามโปร่งใสิและเป็นธุรรม ตัั้�งอย่้บนพ่ื่�นฐาน
การกำากับด้แลกิจการที�ดี คำานึงถึืงควัามรับผิู้ดชอบตั้่อ
สัิงคม และสิิ�งแวัดล้อม โดยได้มีคณะกรรมการชุดย่อย 
ดังนี� คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ คณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดค่าตั้อบแทน คณะกรรมการกำากับด้แลกิจการ 
และคณะกรรมการบริหารควัามเสีิ�ยง ด้แลงานด้านต่ั้างๆ 
ที�ระบุไว้ัในกฎบัตั้รของคณะกรรมการแต่ั้ละชุด โดยมี
กรรมการผู้้้จัดการทำาหน้าที�ในการบริหารจัดการและ
ดำาเนินการตั้ามนโยบายและแนวัทางที�คณะกรรมการ
บริษัทกำาหนดซึ�งเป็นประโยชน์ส้ิงสุิดต่ั้อองค์กรและผู้้้มี
ส่ิวันได้เสีิย 

การประเมินผู้ลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ  
ได้กำาหนดไว้ัในนโยบายการกำากับด้แลกจิการของบริษัท 
ประกอบไปด้วัย การประเมินตั้นเองของคณะกรรมการ
บริษัท (ทั�งคณะ) การประเมินตั้นเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อย (ทั�งคณะ) โดยคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด
ค่าตั้อบแทนจะทำาหน้าที�พิื่จารณากำาหนดค่าตั้อบแทน
เพ่ื่�อเสินอต่ั้อคณะกรรมการบริษัทให้พิื่จารณาให้ 
ควัามเห็นชอบและนำาเสินอขออนุมัติั้ต่ั้อที�ประชุมสิามัญ่
ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำาป 

คณะกรรมการบริษัท ได้คำานึงถึืงผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยทุกฝ่่าย 
ให้ได้รับข้อม้ลที�ถ้ืกต้ั้องครบถ้ืวันอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท 
เปิดโอกาสิแก่ผู้้้ถ่ือหุ้นรายย่อยเสินอช่�อบุคคลเพ่ื่�อ
รับการคัดเล่อกเป็นกรรมการบริษัท และเสินอวัาระ 
การประชุมล่วังหน้า ครั�งแรกในวัันที� 19 พื่ฤศจิกายน -  
31 ธัุนวัาคม 2562 และครั�งที� 2 วัันที� 21 พื่ฤษภาคม 
2563 - 20 มิถุืนายน 2563 เพ่ื่�อส่ิงเสิริมการใช้สิิทธิุ
ของผู้้้ถ่ือหุ้นรายย่อย อีกทั�งประธุานกรรมการ ประธุาน
กรรมการตั้รวัจสิอบ/ประธุานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
และกรรมการทุกคนเข้าร่วัมประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้น 
ประจำาป 2563 ในวัันที� 7 สิิงหาคม 2563 โดย 
พื่ร้อมเพื่รียงกัน ส่ิงผู้ลให้บริษัทได้รับการประเมิน
คุณภาพื่การจัดประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้น (AGM Checklist) 
ประจำาป 2562 ด้วัยคะแนน 99 คะแนน จากสิมาคม 
ส่ิงเสิริมผู้้้ลงทุนไทย (TIA) เป็นสิิ�งที�สิะท้อนถึืงแนวัทาง
การกำากับด้แลกิจการที�โปร่งใสิและสิามารถืสิร้างควัาม
เช่�อมั�นให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นและนักลงทุนได้

บริษัทฯ มีเป้าหมายทางด้านควัามยั�งย่นทั�งเป้าหมาย 
ระยะสัิ�นและเป้าหมายระยะยาวัในการไดรั้บผู้ลคะแนน
จากการสิำารวัจการกำากับด้แลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 

จากผู้ลการสิำารวัจการกำากับด้แลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ประจำาป 2563 ซึ�งจัดโดยสิถืาบันกรรมการไทย (IOD) 
โดยการสินับสินุนจากตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทได้คะแนนการประเมินการกำากับด้แลกิจการอย่้ใน
ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) สัิญ่ลักษณ์ 5 ดาวั 

ป 2563 บริษัทฯ เป็น 1 ใน 124 บริษัทของบริษัท 
จดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ เอ็ม เอ ไอ ผู่้านการคัดเล่อกให้อย่้
ในรายช่�อหุ้นยั�งย่น ป 2563 Thailand Sustainability 
Investment (THSI) 2020 

การดำาเนินงานดานบรรษัทภิบาล 
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การดำาเนินงานดานเศรษฐกิจ 
การบริหารแบรนด (Brand Awareness)

เน่�องจากตั้ราสิินค้าของบริษัทอาจยังไม่เป็นที�แพื่ร่หลาย
และเป็นที�ร้้จักในกลุ่มล้กค้าเป้าหมายเท่าที�ควัร บริษัท
มีแผู้นระยะยาวัในการประชาสัิมพัื่นธ์ุตั้ราสิินค้าและ
ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินของบริษัท โดยผู่้านทางช่องทาง
ต่ั้างๆ ดังนี�
• ประชาสัิมพัื่นธ์ุผู่้านส่ิ�อต่ั้างๆ (Traditional Media) 

ได้แก่ ส่ิ�อสิิ�งพิื่มพ์ื่ นิตั้ยสิาร แผู่้นพัื่บ
• ประชาสัิมพัื่นธ์ุผู่้านการออกอีเว้ันท์ (Event Marketing) 

เช่น มหกรรมทางการเงิน, Money Expo, MAI Forum 
เป็นต้ั้น

• การเผู้ยแพื่ร่ผู่้านช่องทางส่ิ�อโซเชียลมีเดีย เช่น 
Facebook, Fanpage หร่อ Line@ 

เป้าหมายระยะยาวั 2562 - 2565 : มียอด like page 
จำานวัน 10,000 like

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

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ตั้ระหนักถึืงควัามสิำาคัญ่ของการบริหาร
จัดการควัามเสีิ�ยง โดยคำานึงถึืงปัจจัยจากภายในและ
ภายนอก การเปลี�ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สัิงคม และ 
สิิ�งแวัดล้อมที�อาจจะเกิดขึ�น บริษัทฯ จึงได้มีการบริหาร
จัดการควัามเสีิ�ยงให้อย่้ในระดับที�ยอมรับได้ ตั้ลอดจน 
ป้องกันหร่อบรรเทาผู้ลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นมาได้ 
บริษัทมีการบริหารจัดการควัามเสีิ�ยงตั้ามมาตั้รฐาน
สิากล (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission : COSO โดยมีคณะกรรมการ
บริหารควัามเสีิ�ยง (Risk Management Committee :  
RMC) ปฏิิบัติั้หน้าที�โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบซึ�งเป็น 
กรรมการอิสิระทั�งคณะ กำากับด้แลการบริหารควัามเสีิ�ยง 
องค์กรให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิิทธิุภาพื่ เพ่ื่�อลด 
ผู้ลกระทบตั้่อการดำาเนินธุุรกิจและรักษาควัามสิามารถื
ในการแข่งขัน ตั้ลอดจนตั้อบสินองควัามคาดหวัังของ 
ผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย โดยบริษัทมีการวิัเคราะห์ ประเมิน 
ควัามเสีิ�ยงที�ครอบคลุมทุกด้าน และควัามเสีิ�ยงอาจ
ส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ตั้ลอดจน
กำาหนดแนวัทางการบริหารควัามเสีิ�ยงตั้ามที�ได้แสิดงไว้ั
ในแบบแสิดงรายการข้อม้ลประจำาป/รายงานประจำาป
ของบริษัท หัวัข้อ “การบริหารจัดการปัจจัยเสีิ�ยง” 

กรรมการตั้รวัจสิอบซึ�งทำาหน้าที�เป็นกรรมการบริหาร
ควัามเสีิ�ยงและคณะผู้้้บริหารควัามเสีิ�ยง มีหน้าที�กำาหนด
นโยบายบริหารควัามเสีิ�ยง เสินอต่ั้อคณะกรรมการ
บริษัทพิื่จารณาอนุมัติั้ กำาหนดกลยุทธ์ุ และแผู้นบริหาร
ควัามเสีิ�ยงที�สิอดคล้องกับกลยทุธ์ุขององคก์ร กำากับด้แล 
ติั้ดตั้ามการนำาไปปฏิิบัติั้

คณะผู้้้บริหารควัามเสีิ�ยง ประกอบไปด้วัยผู้้้บริหารจาก
ทุกหน่วัยงาน โดยมีกรรมการผู้้้จัดการเป็นผู้้้นำาในการ
ดำาเนินการให้เป็นไปตั้ามนโยบายบริหารควัามเสีิ�ยง 
เพ่ื่�อให้การบริหารงานดำาเนินไปอย่างมีประสิิทธิุภาพื่
ภายใต้ั้ควัามเสีิ�ยงที�ยอมรับได้ที�ระบุไว้ัในค่้ม่อบริหาร
ควัามเสีิ�ยง และปล้กฝ่ังให้การบริหารควัามเสีิ�ยงเป็น
วััฒนธุรรมองค์กร และดำาเนินงานภายใต้ั้การกำากับด้แล
ของคณะกรรมการบริษัท โดยผู้่านการกลั�นกรองของ
คณะกรรมการบริหารควัามเสีิ�ยง
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ผู้ลประกอบการของบริษัท

ผู้ลการดำาเนินงานป 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย  
ยอดรายได้สุิทธิุ  396,423,745 บาท 
กำาไรก่อนดอกเบี�ย ภาษี  
และค่าเส่ิ�อมราคา (EBITDA)  215,722,697 บาท
กำาไรสุิทธิุ  71,241,213 บาท
กำาไรต่ั้อหุ้น  0.32 บาท
อัตั้ราผู้ลตั้อบแทนส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น (ROE)  6.45%

ในป 2563 บริษัทฯ ได้มีการปล่อยสิินเช่�อให้กับล้กค้า 
ที�ทำางานให้กับธุุรกิจพื่ลังงานแสิงอาทิตั้ย์ โดยปริมาณ 
สิินเช่�อที�สินับสินุนเป็นจำานวัน 70.14 ล้านบาท 

เน่�องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรที�ทำาธุุรกิจด้านการเงิน  
ดังนั�น นับได้ว่ัาบริษัทเป็นส่ิวันหนึ�งในการช่วัยให้ 
ผู้้้ประกอบการได้เข้าถึืงแหล่งเงินทุนนอกเหน่อจากเงินทุน 
ภาคธุนาคารรวัมไปถึืงช่วัยแก้ปัญ่หาหนี�นอกระบบให้กับ 
SMEs โดยปริมาณการปล่อยสิินเช่�อในป 2563 รวัมเป็น
จำานวัน 8,353 ล้านบาท หากคิดเป็นสิัดส่ิวันของการ
แก้ไขปัญ่หาหนี�นอกระบบ บริษัทได้มีส่ิวันช่วัยให้ SMEs 
ประหยัดต้ั้นทุนไปได้ 1.5-3.0% เม่�อคำานวัณจากปริมาณ
การปล่อยสิินเช่�อเป็นเงิน 125-250 ล้านบาท

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เทคโนโลยีทางการเงินเปลี�ยนแปลงไปทำาให้บริษัทฯ 
ต้ั้องปรับองค์กรเพ่ื่�อให้สิามารถืดำาเนินธุุรกิจไปได้ด้วัยดี 
บริษัทมีการปรับปรุงโปรแกรมระบบสิารสินเทศหลัก 
(Core Business Application) ให้มีควัามทันสิมัยและ 
มีประสิิทธิุภาพื่การทำางานมากยิ�งขึ�น 

ในป 2563 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบ 
สิารสินเทศหลัก (Core Business Application) ต่ั้อเน่�อง 
จากปที�ผู่้านมา ให้มีควัามทันสิมัยและมีประสิิทธิุภาพื่
ในการทำางานมากยิ�งขึ�น และได้มีการจัดหาและ
พัื่ฒนาเคร่�องม่อในการจัดเก็บเอกสิารให้อย่้ในร้ปของ 
electronic file เพ่ื่�อควัามสิะดวักในการจัดเก็บและค้นหา 
บริษัทกำาหนดมาตั้รการในการักษาควัามปลอดภัย
ของข้อม้ลมีการกำาหนดสิิทธิุในการเข้าถึืงข้อม้ลแต่ั้ละ
ประเภทไว้ัอย่างชัดเจน 

ดานนวัตกรรมในองคกร
บริษัทได้นำา Robotic Process Automation เข้ามาช่วัย
ในการดำาเนินการด้านต่ั้างๆ ดังนี� ค่อ การกระทบยอด
หาควัามผิู้ดปกติั้ของล้กหนี�การค้าช่วัยลดเวัลาการ
ทำางาน 90-92%, ค้นหารายช่�อล้กค้าเป้าหมายจาก
เว็ับไซต์ั้ ในส่ิวันนี�การใช้เวัลาต่ั้อ 1 รายการ ยังอย่้
ระหว่ัางการพัื่ฒนาเพ่ื่�อเพิื่�มประสิิทธิุภาพื่, การกระจาย 
ข้อม้ลของล้กค้าที�สิมัครผู่้านเว็ับไซต์ั้บริษัทให้กับ 
ฝ่่ายขายโดยตั้รง ในการสิ่งข้อม้ลให้กับฝ่่ายขายและ 
การตั้ลาดช่วัยให้ฝ่่ายขายและการตั้ลาดทราบได้ทันที 
และสิามารถืดำาเนินการต่ั้อไปอย่างรวัดเร็วั

ดานส่ิงแวดลอม

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษัทฯ ตั้ระหนกัถึืงควัามสิำาคัญ่ของทรพัื่ยากรธุรรมชาตั้ิ
ที�นับวัันมีแต่ั้จะหมดไป การเปลี�ยนแปลงของสิภาพื่ 
ภ้มิอากาศของโลกในปัจจุบันอย่้ในภาวัะวิักฤตั้ ทุกหน่วัย
กิจกรรมควัรจะต้ั้องร่วัมม่อกันในการลดผู้ลกระทบที� 
เกิดขึ�นจากการทำากิจกรรมต่ั้างๆ 

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตั้นารมย์เข้าร่วัมโครงการ
เฉลิมพื่ระเกียรติั้เสิริมสิร้างตั้ลาดทุนธุรรมาภิบาล  
เน่�องในโอกาสิมหามงคลพื่ระราชพิื่ธีุบรมราชาภิเษก 
ในการส่ิบสิานพื่ระราชปณิธุานในเร่�องปรัชญ่าของ
เศรษฐกิจพื่อเพีื่ยง โดยการดำาเนินธุุรกิจด้วัยควัาม 
รับผิู้ดชอบ คำานึงถึืงประโยชนต่์ั้อสัิงคม และสิิ�งแวัดล้อม 
อันจะนำามาซึ�งประโยชน์ที�ยั�งย่นของธุุรกิจ ประโยชน์ของ
ผู้้้เกี�ยวัข้อง และประโยชน์สุิขของสัิงคมและประชาชน
โดยรวัม สิอดคล้องกับเป้าหมายการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น 
(SDGs) ของประชาคมโลก ในเร่�องที�บริษัทกำาหนดไว้ั 
ค่อ การลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก โดยการคัดแยก
ขยะเพ่ื่�อการรีไซเคิลโดยบริษัทได้ตัั้�งเป้าหมายในการ
ดำาเนินการไว้ั ดังนี�

ในป  2562 เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ 
เร่อนกระจก 1-5% ภายในป 2565 เป้าหมายในการ 
ลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก 5-20%

ผู้ลการดำาเนินงานในป 2563 ลดการปล่อยก๊าซ 
เร่อนกระจกได้ 3.13%   

76  / แบบ 56-1 One Report ป 2563 



GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE
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EXTERNAL 

VERIFICATION

RELATION 

TO SDGsAnnual 

Report

SD 

Report

GRI 101 :  
Foundation 2016

Reporting principles
Making claims related to the use of the 
GRI Standards

General 
Disclosures
GRI 102 : 
General disclosures 
2016

Organizational profile
102-1 Name of the organization 21
102-2 Activities, brands, products, 
 and services

12, 13, 
23-30

102-3 Location of headquarters 21
102-4 Location of operations 21
102-7 Scale of the organization 8
102-8 Information on employees 
  and other workers

73

102-9 Supply chain 58
102-10 Significant changes to the  
 organization and its supply chain

15-18

102-11 Precautionary principle or 
 approach

94-107

Strategy
102-14 Statement from senior  
 decision-maker

7

Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, 
 and norm of behavior

94-107

102-18 Governance Structure 110-116
102-19 Deligating authority 110
102-20 Executive-level responsibility 
 for economic, environmental 
 and social topics

96

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

108

Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups 59-60
102-42 Identifying and selecting  
 stakeholders

59-60

102-43 Approach to stakeholder  
 engagement

59-60

102-44 Key topics and concerns raised 61
102-47 List of material topics 61
102-55 GRI content index 77-78

Anti-corruption
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic   
 and its boundaries

61

103-2 The management approach  
 and its components

65

103-3 Evaluation of the management   
 approach

65

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ดัชนีขอมูลตามกรอบการรายงาน
GRI STANDARDS
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PAGE
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SD 

Report

Energy
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic  
 and its boundaries

61

103-2 The management approach and  
 its components

62-63

103-3 Evaluation of the management  
 approach

61

Water
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic  
 and its boundaries

61

103-2 The management approach and  
 its components

62-63

103-3 Evaluation of the management  
 approach

61

Emissions
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic  
 and its boundaries

61

103-2 The management approach and  
 its components

63

103-3 Evaluation of the management  
 approach

63

GRI 305  
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 63
305-2 Energy indirect (Scope 2) 
 GHG emissions

63

305-3 Other indirect (Scope 3) 
 GHG emissions

63

305-4 GHG emission intensity 63
Employment
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic  
 and its boundaries

61

103-2 The management approach 
 and its components

68-71

103-3 Evaluation of the management  
 approach

68-71

GRI 401 : 
Employment 2016

401-1 New Employee hires and  
 employee turnover

73

Training and 
Education
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic  
 and its boundaries

61

103-2 The management approach 
 and its components

68-71

103-3 Evaluation of the management  
 approach

68-71

GRI 404 :  
Training and  
education 2016 

404-1 Average hours of training per  
 year per employee

68-71
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การวิเคราะห 
และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดการ04

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

(ก) รายได
รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ป 2563 ประกอบด้วัย รายได้ดอกเบี�ย รายได้ค่าธุรรมเนียมและบริการ และ 
รายได้อ่�น จะคิดเป็นสัิดส่ิวันร้อยละ 62.74 ร้อยละ 29.97 และร้อยละ 7.29 ตั้ามลำาดับ จะเห็นได้ว่ัารายได้ดอกเบี�ย
จะเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ จะมีสัิดส่ิวันส้ิงกว่ัารายได้ประเภทอ่�น ซึ�งเป็นไปตั้ามแผู้นกลยุทธ์ุการดำาเนินงานของ
ป 2563 ซึ�งเป็นปที�ภาวัะเศรษฐกิจยังไม่ส่ิงผู้ลดีแก่ผู้้้ประกอบการ SMEs บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการให้สิินเช่�อโครงการ 
(Project Backup Financing) และสิินเช่�อเพ่ื่�อคำ�าประกันซอง (Bid Bond) โดยทำาการคัดเล่อกล้กค้าที�มีประวััติั้ดีจาก
การใช้ผู้ลิตั้ภัณฑ์์สิินเช่�อการซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง (Factoring) เพ่ื่�อนำาเสินอผู้ลติั้ภัณฑ์์สิินเช่�อดังกล่าวั เน่�องจากเป็นสิินเช่�อ
ที�มีอัตั้ราผู้ลตั้อบแทนส้ิงให้มีสัิดสิวันที�เพิื่�มส้ิงขึ�น จะทำาให้บริษัทฯ สิามารถืทำารายได้ได้ส้ิงขึ�น บนฐานควัามเสีิ�ยงตั้ำ�า 

รายไดดอกเบ้ีย ประกอบด้วัยรายได้จากการให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าการเงิน สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ การรับโอน
สิิทธิุเรียกร้อง และสิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ โดยแสิดงการเปลี�ยนแปลงของรายได้ดอกเบี�ยแยกตั้ามผู้ลิตั้ภัณฑ์์ 
สิำาหรับปสิิ�นสุิด ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 ดังนี�

(หน่วัย: พัื่นบาท)

ภาพรวมผู้ลการดำาเนินงาน

รายไดดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม
สวนเปล่ียนแปลง

ป 2563 ป 2562
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ จำานวน รอยละ

• สัิญ่ญ่าเช่าการเงิน 9,075 3.65 13,606 4.68 (4,531) (33.30)

• สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ 9,860 3.97 16,715 5.74 (6,855) (41.01)

• การซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง 108,605 43.66 117,305 40.32 (8,700) (7.42)

• สัิญ่ญ่าก้้ย่มเงิน 121,192 48.72 143,304 49.26 (22,112) (15.43)
รวมรายไดดอกเบ้ีย 248,732 100.00 290,930 100.00 (42,198) (14.50)

การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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จากตั้ารางดังกล่าวัสิิ�นสุิด ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 จะเห็นว่ัาสัิดส่ิวันรายได้ดอกเบี�ยจากการให้สิินเช่�อระยะยาวั 
ได้แก่ สัิญ่ญ่าเช่าทางการเงินมีสัิดส่ิวันร้อยละ 3.65 และสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อมีสัิดส่ิวันร้อยละ 3.97 รวัมเป็นสัิดส่ิวันรายได้ 
ดอกเบี�ยประเภทสิินเช่�อระยะยาวัร้อยละ 7.62 และรายได้ดอกเบี�ยได้จากการให้สิินเช่�อระยะสัิ�น ได้แก่ การซ่�อ 
สิิทธิุเรียกร้องมีสัิดส่ิวันร้อยละ 43.66 และสัิญ่ญ่าก้้ย่มเงินมีสัิดส่ิวันร้อยละ 48.72 รวัมเป็นสัิดส่ิวันรายได้ดอกเบี�ย 
ประเภทสิินเช่�อระยะสัิ�นร้อยละ 92.38 ในขณะที�ในช่วังเวัลาเดียวักันป 2562 สัิดส่ิวันรายได้ดอกเบี�ยประเภท 
สิินเช่�อระยะยาวัร้อยละ 10.42 สัิดส่ิวันประเภทสิินเช่�อระยะสัิ�นร้อยละ 89.58  ซึ�งจะเห็นได้ว่ัา บริษัทฯ สิามารถื
ทำารายได้ดอกเบี�ยตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าการเงิน และรายได้ดอกเบี�ยตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อซึ�งเป็นสิินเช่�อระยะยาวัสิิ�นสุิด  
ณ 31 ธัุนวัาคม 2563 เป็นจำานวันเงิน 18.94 ล้านบาท ลดลงจากช่วังเวัลาเดียวักันในป 2562 จำานวันเงิน 11.39 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.55 สิำาหรับรายได้ดอกเบี�ยจากการซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง ในป 2563 ลดลงร้อยละ 7.42 และ
รายได้ดอกเบี�ยจากการให้ก้้ย่มลดลงร้อยละ 15.43 จากปก่อน

อย่างไรก็ตั้าม ผู้ลการดำาเนินงานที�จริงไม่เป็นไปตั้ามเป้าหมายการเติั้บโตั้ทางรายได้ที�ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้คาดการณ์
ไว้ัเน่�องมาจากเหตุั้ผู้ล ดังนี�
1. สิถืานการณ์โควิัด-19 ซึ�งกดดันภาพื่รวัมเศรษฐกิจไทยชะลอตัั้วั
2. นโยบายการบริหารจัดการการกระจายตั้ัวัของพื่อร์ตั้สิินเช่�อ โดยการลดให้สิินเช่�อในธุุรกิจภาคการก่อสิร้างใน

ล้กค้ารายใหม่เพ่ื่�อควับคุมควัามเสีิ�ยงให้ลดลง ถึืงแม้มีควัามต้ั้องการสิินเช่�อประเภทนี�ส้ิงมากก็ตั้าม
3. นโยบายการพิื่จารณาสิินเช่�อในสิภาวัะเศรษฐกิจที�มีควัามเสีิ�ยงต่ั้อการเกิดหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้
4. สิภาพื่เศรษฐกิจโดยรวัมที�ยังคงอย่้ในภาวัะชะลอตัั้วัทำาให้กิจกรรมทางธุุรกิจหดตัั้วัลง ซึ�งเป็นสิาเหตุั้ให้มีปริมาณ

ของหนี�การค้าส้ิง บริษัทฯ สิามารถืรับซ่�อหนี�ได้น้อยลง

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วัยรายได้จากการให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าการเงิน สัิญ่ญ่า
เช่าซ่�อ การรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง และสิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการและการคำ�าประกันซอง โดยแสิดงการเปลี�ยนแปลง
ของรายได้ค่าธุรรมเนียมและบริการแยกผู้ลิตั้ภัณฑ์์ สิำาหรับปสิิ�นสุิด ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 ดังนี�

 (หน่วัย: พัื่นบาท)

จากตั้าราง ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม  2563 จะเห็นได้ว่ัาสัิดส่ิวันรายได้ค่าธุรรมเนียมส่ิวันใหญ่่จะมาจากการให้บริการ
ประเภทสิินเช่�อระยะสัิ�นถึืงร้อยละ 99.64 รายได้ค่าธุรรมเนียมและบริการจากการให้สิินเช่�อระยะสัิ�น ได้แก่ การ 
ซ่�อสิิทธิุเรียกร้องเพิื่�มขึ�นร้อยละ 20.15 จากปก่อน อย่างไรก็ตั้าม ค่าบริการวิัเคราะห์สิินเช่�อตั้ามสัิญ่ญ่าให้ก้้ย่มเงิน
ลดลงร้อยละ 30.77 จากปก่อน เป็นผู้ลมาจากการที�บริษัทฯ มีการชะลอการปล่อยสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเงินก้้ย่ม
เงินในบางภาคอุตั้สิาหกรรม แต่ั้ในขณะเดียวักันรายได้ค่าธุรรมเนียมจากการเปิดใช้วังเงินของสิินเช่�อประเภทการซ่�อ
สิิทธิุเรียกร้องเพิื่�มขึ�นเน่�องจากเป็นสิินเช่�อที�มีควัามเสีิ�ยงน้อย ทั�งนี� จากการที�บริษัทฯ พิื่จารณาปรับกลยุทธ์ุไปมุ่งเน้น
การให้สิินเช่�อประเภทการซ่�อสิิทธิุเรียกร้องเพื่ราะเป็นสิินเช่�อที�มีควัามเสีิ�ยงน้อย เน่�องจากบริษัทฯ ได้พิื่จารณาเห็น
ว่ัาในปัจจัยแวัดล้อมด้านเศรษฐกิจและสิถืานการณ์โควิัด-19 อาจจะสิ่งผู้ลให้ล้กค้าที�ขอสิินเช่�อประเภทสิินเช่�อเงิน 
ก้้ย่มไม่สิามารถืส่ิงมอบสิินค้าและบริการได้และเบิกไปตั้ามกำาหนดระยะเวัลาส่ิงมอบ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

งบการเงินรวม
สวนเปล่ียนแปลง

ป 2563 ป 2562
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ จำานวน รอยละ

• สัิญ่ญ่าเช่าการเงิน 381 0.32 233 0.16 148 63.52
• สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ 44 0.04 56 0.04 (12) (21.43)
• การซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง 49,569 41.72 41,255 29.20 8,314 20.15
• สัิญ่ญ่าก้้ย่มเงิน 58,815 49.51 84,950 60.13 (26,135) (30.77)
• การออกหนังส่ิอคำ�าประกันซอง 9,965 8.39 13,517 9.57 (3,552) (26.28)
• การออก Letter of Credit - - 1,251 0.88 (1,251) (100)
• อ่�นๆ 22 0.02 22 0.02 0 0
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 118,796 100.00 141,284 100.00 (22,488) (15.92)
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การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายไดอ่ืน ส่ิวันใหญ่่มาจากรายได้ดอกเบี�ยจ่ายชำาระล่าช้าคิดเป็นสิัดส่ิวันร้อยละ 81.79 และ ร้อยละ 73.37  
ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 ดังนี�

(หน่วัย: พัื่นบาท)

รายไดอ่ืน

งบการเงินรวม
สวนเปล่ียนแปลง

ป 2563 ป 2562
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ จำานวน รอยละ

• รายได้ดอกเบี�ยจ่ายชำาระล่าช้า 23,635 81.79 17,896 73.37 5,739 32.07

• อ่�นๆ 5,261 18.21 6,494 26.63 (1,233) (18.99)
รวมรายไดอ่ืน 28,896 100.00 24,390 100.00 4,506 18.47

(ข) คาใชจาย 
ประกอบด้วัย ค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หนี�ส้ิญ่และหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
สิำาหรับปสิิ�นสุิด ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 ดังนี�

(หน่วัย: พัื่นบาท)

คาใชจาย

งบการเงินรวม
สวนเปล่ียนแปลง

ป 2563 ป 2562
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ จำานวน รอยละ

• ค่าใช้จ่ายในการบริการ 35,928 12.91 40,282 12.39 (4,354) (10.81)

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 89,626 32.21 90,442 27.81 (816) (0.90)

• ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 86,658 31.14 83,978 25.82 2,680 3.19

• ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ 
ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�น  
(หนี�ส้ิญ่และหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่) 66,063 23.74 110,522 33.98 (44,459) (40.23)

รวมตนทุนและคาใชจาย 278,275 100.00 325,224 100.00 (46,949) (14.44)

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

คาใชจายทางการเงิน
ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิื่�มขึ�นร้อยละ 3.19 จากช่วังเวัลาเดียวักันในปก่อน เน่�องจากมี 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นก้้ที�ส้ิงขึ�น (ไม่นับรวัมดอกเบี�ยจ่ายในอัตั้ราที�กำาหนดไว้ั) และมีค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจากการออก
หุ้นในเด่อนธัุนวัาคม 2562 เพ่ื่�อรองรับการจ่ายชำาระค่นหุ้นก้้ที�ครบกำาหนดในไตั้รมาสิที� 1 ป 2563
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แยกตามประเภทธุรกิจ
งบการเงินรวม

2563 2562
ยอดยกมา 251,636   158,914 
บวัก : ปรับปรุงผู้ลกระทบจากมาตั้รฐานการรายงานทางการเงิน                                                  
กลุ่มเคร่�องม่อทางการเงิน (หมายเหตุั้ 4.1)

94,626 -

ยอดคงเหล่อ ณ วัันที� 1 มกราคม 2563 346,262 158,914
บวัก : สิำารองผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�น 66,063 -
บวัก : ค่าเผู่้�อหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่ -   110,522 
บวัก : หนี�ส้ิญ่รับค่น -      5,500 
หัก : หนี�ส้ิญ่ (112,065)    (23,300)
ยอดยกไป 300,260   251,636 

กลุมลูกคา 2563(รอยละ) 2562(รอยละ)
รับเหมาก่อสิร้าง 35.3 29.2
ติั้ดตัั้�งสิาธุารณ้ปโภค 11.7 6.0
ธุุรกิจไอที 7.9 4.7
จัดหาแรงงาน 6.4 6.5
ซ่�อมาขายไป 6.3 5.3
อ่�นๆ (รวัมทั�งสิิ�น 25 กลุ่มอุตั้สิาหกรรม) 32.4 48.3
รวม 100 100

ผู้ลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
แสิดงให้เห็นการตัั้�งค่าเผู่้�อผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�น โดยแสิดงเปรียบเทียบสิำาหรับปสิิ�นสุิดวัันที�  
31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 เป็นดังนี�

(หน่วัย: พัื่นบาท)

สิำาหรับปสิิ�นสุิดวัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 บริษัทฯ มีสิำารองค่าเผู่้�อผู้ลขาดทุนด้านเครติั้ดที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�นเพิื่�มขึ�นอีก 
66.06 ล้านบาท และปรับปรุงผู้ลกระทบจากการนำามาตั้รฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่�องม่อทางการเงินมาถ่ือ
ปฏิิบัติั้เป็นจำานวัน 94.63 ล้านบาท รวัมถึืงการตัั้ดจำาหน่ายหนี�ส้ิญ่ระหว่ัางปเป็นจำานวัน 112.07 ล้านบาท รวัมเป็น
จำานวันค่าเผู่้�อผู้ลขาดทุนด้านเครติั้ดที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�น ณ สิิ�นป 2563 เป็นจำานวัน 300.26 ล้านบาท ซึ�งการเปลี�ยนแปลง
มาตั้รฐานบัญ่ชีดังกล่าวัส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อบริษัทในการตัั้�งค่าใช้จ่ายทันทีหากมีสัิญ่ญ่าณการผิู้ดนัดชำาระหนี� หร่อมี 
การเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสิำาคัญ่ต่ั้อควัามสิามารถืในการชำาระหนี�ของล้กหนี� แตั้กต่ั้างกับมาตั้รฐานบัญ่ชีเดิมที�ตัั้�ง
ค่าใช้จ่ายเม่�อเกิดเหตุั้ผิู้ดนัดชำาระหนี�แล้วั 

อย่างไรก็ตั้าม บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการสัิดส่ิวันของกลุ่มล้กค้าในแต่ั้ละกลุ่มอุตั้สิาหกรรมไม่เกิน 25% ซึ�ง
ไม่เป็นไปตั้ามนโยบายของบริษัทฯ ทั�งนี� เน่�องจากการให้สิินเช่�อในกลุ่มกิจการรับเหมาก่อสิร้าง บริษัทฯ มีนโยบาย
ให้สิินเช่�อไปทีละงวัดงาน ดังนั�น จึงเป็นการให้สิินเช่�อต่ั้อเน่�องสิำาหรับโครงการที�ยังไม่แล้วัเสิร็จอีกทั�งบริษัทฯ ยังเพิื่�ม
หลักเกณฑ์์ในการพิื่จารณาสิินเช่�อมากขึ�น ทำาให้ไม่สิามารถืกระจายกลุ่มล้กค้าไปยังกลุ่มอุตั้สิาหกรรมอ่�นได้ในทันที 
แต่ั้อย่างไรก็ตั้าม จากตั้ารางการแสิดงรายละเอียดสัิดส่ิวันกลุ่มล้กค้าในกลุ่มอ่�นๆ จะเห็นได้ว่ัามีสัิดส่ิวันที�ส้ิงขึ�นเป็น
ส่ิวันใหญ่่ ซึ�งสิะท้อนถึืงการมุ่งเน้นการบริหารกระจายพื่อร์ตั้สิินเช่�อ

ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 รายละเอียดของสัิดส่ิวันกลุ่มล้กค้าเป็นไปตั้ามรายละเอียด ดังนี�

ณ 31 ธัุนวัาคม 2563 บริษัทฯ มีล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เป็นจำานวันทั�งหมดประมาณ 413.05 ล้านบาท 
ทั�งนี� บริษัทฯ พิื่จารณาแล้วัเห็นว่ัาการตั้ั�งสิำารองคา่เผู่้�อหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่มีควัามเหมาะสิมและเพื่ยีงพื่อเน่�องจากล้กหนี�
ของบริษัทฯ มีค่้สัิญ่ญ่าเป็นหน่วัยงานภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่่ซึ�งมีควัามเสีิ�ยงตั้ำ�า
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สำาหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2563
สวนงานการให

บริการทางการเงิน
ในรูปแบบตางๆ

สวนงานการให
บริการขอมูลและ

การวิเคราะหขอมูล
การตัดรายการ
บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม

รายได
รายได้จากล้กค้าภายนอก
• รายได้ดอกเบี�ย 248,732 - - 248,732

• รายได้ค่าธุรรมเนียมและคา่บริการ 61,276 57,520 - 118,796

รายได้อ่�น 28,836 831 (771) 28,896

รวมรายได 338,844 58,351 (771) 396,424
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (87,297) (132) 771 (86,658)

ค่าใช้จ่ายในการบริการ (24,080) (11,848) - (35,928)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (87,432) (2,194) - (89,626)

หนี�ส้ิญ่และหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่ (66,062) (1) - (66,063)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (38,096) (8,812) - (46,908)

กำาไรสำาหรับงวด 35,877 35,364 - 71,241

สำาหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2562
สวนงานการให

บริการทางการเงิน
ในรูปแบบตางๆ

สวนงานการให
บริการขอมูลและ

การวิเคราะหขอมูล
การตัดรายการ
บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม

รายได
รายได้จากล้กค้าภายนอก
• รายได้ดอกเบี�ย 290,930 - - 290,930

• รายได้ค่าธุรรมเนียมและคา่บริการ 55,284 86,000 - 141,284

รายได้อ่�น 24,169 640 (419) 24,390

รวมรายได 370,383 86,640 (419) 456,604
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (84,397) - 419 (83,878)

ค่าใช้จ่ายในการบริการ (23,037) (17,245) - (40,282)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (88,211) (2,231) - (90,442)

หนี�ส้ิญ่และหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่ (110,522) - - (110,522)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (14,622) (13,660) - (28,282)

กำาไรสำาหรับงวด 49,594 53,504 - 103,098

การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผู้ลการดำาเนินงานแยกตามสวนงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสิร้างองค์กรเป็นหน่วัยธุุรกิจตั้ามประเภทของการบริการ ในระหวั่างงวัดปัจจุบัน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสิร้างของส่ิวันงานดำาเนินงานที�รายงาน

ข้อม้ลรายได้และกำาไรสิำาหรับปสิิ�นสุิด ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 มีดังต่ั้อไปนี�
(หน่วัย: พัื่นบาท)

(หน่วัย: พัื่นบาท)
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(ค) กำาไรสุทธิ
สิิ�นสุิด ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มี
กำาไรสุิทธิุจำานวัน 71.24 ล้านบาท และ 103.10 ล้านบาท 
ตั้ามลำาดับ ลดลงร้อยละ 30.90 เน่�องจากรายได้ที�ลดลง 
60.18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางภาษีที�เพิื่�มขึ�น 18.63 
ล้านบาท ซึ�งมาจากผู้ลกระทบของการตั้ัดจำาหน่าย 
หนี�ส้ิญ่ประจำาป 2563 จำานวัน 112.06 ล้านบาท ทำาให้
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้รอตัั้ดบัญ่ชีเพิื่�มขึ�น 
22.41 ล้านบาท อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ มีผู้ลขาดทุน 
ด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�น(หนี�สิงสัิยจะส้ิญ่)ลดลง 
44.46 ล้านบาท เน่�องจากป 2562 ตั้ั�งค่าใช้จ่ายหนี�
สิงสัิยจะส้ิญ่เพ่ื่�อรองรับผู้ลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
มาตั้รฐานทางการเงินฉบับที� 9

(ง) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
ท่ีสำาคัญ

ในระหว่ัางป 2563 บริษัทฯ ได้นำามาตั้รฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ซึ�งมีผู้ลบังคับใช้สิำาหรับงบการเงิน 
ที�มีรอบระยะเวัลาบญั่ชีที�เริ�มในหร่อหลงัวัันที� 1 มกราคม 
2563 มาถ่ือปฏิิบัติั้ ดังนี�

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน
การนำามาตั้รฐานกลุ่มนี�มาถ่ือปฏิิบัตั้ิมีผู้ลกระทบต่ั้อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัทในเร่�องการรับร้้รายการ 
ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ โดยกลุ่มบริษัทรับร้้ผู้ลขาดทุน 
ด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�นต่ั้อสิินทรัพื่ย์ทางการเงิน 
โดยไม่จำาเป็นต้ั้องรอให้เหตุั้การณ์ที� มีการด้อยค่า 
ด้านเครดิตั้เกิดขึ�นก่อน กลุ่มบริษัทใช้วิัธีุการทั�วัไปในการ
พิื่จารณาค่าเผู่้�อผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�น 
ตั้ลอดอายุสิำาหรับล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเงินให้ก้้ย่ม ล้กหนี�
จากการรับซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง และล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่า
เช่าการเงินและเช่าซ่�อ และใช้วิัธีุการอย่างง่ายในการ
พิื่จารณาค่าเผู่้�อผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�น 
ตั้ลอดอายุสิำาหรับล้กหนี�การค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
เร่ือง สัญญาเชา
มาตั้รฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 ใช้แทน 
มาตั้รฐานการบญั่ชี ฉบับที� 17 เร่�อง สัิญ่ญ่าเช่า มาตั้รฐาน 
ฉบับนี�ได้กำาหนดหลักการของการรับร้้รายการ การวััด
ม้ลค่า การแสิดงรายการและการเปิดเผู้ยข้อม้ลของ
สัิญ่ญ่าเช่า และกำาหนดให้ผู้้้เช่ารับร้้สิินทรัพื่ย์และหนี�
สิินสิำาหรับสัิญ่ญ่าเช่าทุกรายการที�มีระยะเวัลาในการเช่า
มากกวัา่ 12 เด่อน เว้ันแต่ั้สิินทรัพื่ย์อ้างอิงนั�นมีม้ลค่าตั้ำ�า

ผู้ลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญ่ชี บริษัทฯ
รับร้้ผู้ลกระทบสิะสิมของการนำามาตั้รฐานดังกล่าวัมาถ่ือ 
ปฏิิบัติั้ครั�งแรกปรับปรุงกับงบแสิดงฐานะทางการเงิน  
ณ วัันที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการ
เงินปก่อนที�แสิดงเปรียบเทียบ
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การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผู้ลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร
อัตราสวนทางการเงินท่ีสำาคัญ

ขอมูล
งบการเงินรวม

ป 2563 ป 2562 ป 2561
อัตั้ราส่ิวันสิภาพื่คล่อง (เท่า) 1.66 2.33 2.83
อัตั้รากำาไรสุิทธิุ (%) 17.97 22.58 33.44
อัตั้ราผู้ลตั้อบแทนต่ั้อส่ิวันของทุน (ROE) (%) 6.45 9.24 14.05
ผู้ลตั้อบแทนของสิินทรัพื่ย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (%) 9.23 11.09 10.74
ต้ั้นทุนทางการเงิน (%) 4.66 4.59 4.99
ส่ิวันต่ั้างอัตั้ราดอกเบี�ย (%) 4.57 6.50 5.75
อัตั้ราส่ิวันรายได้ดอกเบี�ยสุิทธิุต่ั้อสิินทรัพื่ย์ (%) 8.03 9.36 10.27
อัตั้ราส่ิวันรายได้ที�มิใช่ดอกเบี�ยสุิทธิุต่ั้อสิินทรัพื่ย์ (%) 4.77 5.33 7.50
อัตั้ราผู้ลตั้อบแทนต่ั้อสิินทรัพื่ย์ (%) 2.30 3.32 5.94
อัตั้ราการหมุนต่ั้อสิินทรัพื่ย์ (%) 12.80 14.70 17.77
อัตั้ราส่ิวันหนี�สิินต่ั้อส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น 1/ (เท่า) 1.46 2.14 1.42
อัตั้ราส่ิวันหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยต่ั้อส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น 2/ (เท่า) 1.33 2.01 1.25
อัตั้ราส่ิวันหนี�สิินสุิทธิุต่ั้อกำาไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ิ�อมราคา  

และค่าตัั้ดจำาหน่าย 3/ (เท่า) 6.43 9.17 4.79
หนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยต่ั้อกำาไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ิ�อมราคา  

และค่าตัั้ดจำาหน่าย 4/ (interest bearing debt to EBITDA ratio) 6.65 10.23 5.19
อัตั้ราส่ิวันควัามสิามารถืชำาระดอกเบี�ย (interest coverage ratio : ICR) 5/ (เท่า) 2.08 1.81 0.43
อัตั้ราส่ิวันควัามสิามารถืชำาระภาระผู้้กพัื่น (debt service coverage ratio : DSCR) 6/ (เท่า) -0.27 -0.01 -0.03
อัตั้ราจ่ายเงินปันผู้ล (%) 55.95 51.55 50.95
อัตั้ราส่ิวันค่าเผู่้�อผู้ลขาดทนุด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะเกิดขึ�นต่ั้อสิินเช่�อไม่ก่อให้เกิดรายได้ (%) 73.03 61.52 60.04
อัตั้ราส่ิวันค่าเผู่้�อหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่ต่ั้อสิินเช่�อรวัม (%) 11.14 9.33 6.23
อัตั้ราส่ิวันหนี�ส้ิญ่ต่ั้อสิินเช่�อรวัม (%) 4.16 0.86 0.86
สัิดส่ิวันสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 7/ (NPL ratio) (%) 15.26 15.17* 10.38
อัตั้ราส่ิวันตัั้�วัเงินจ่ายต่ั้อหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ย (เท่า) - 0.04 0.12
อัตั้ราส่ิวันหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยที�ครบกำาหนดภายใน 1 ป  

ต่ั้อหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยทั�งหมด (เท่า) 0.72 0.51 0.47
อัตั้ราส่ิวันเงินก้้ย่มจากสิถืาบันการเงินต่ั้อหนี�สิินรวัม (เท่า) 0.10 0.10 0.28
อัตั้ราส่ิวันเงินก้้ย่มจากสิถืาบันการเงินต่ั้อหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ย (เท่า) 0.11 0.11 0.31
อัตั้ราส่ิวันตั้ราสิารหนี�ต่ั้อหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ย (เท่า) 0.87 0.85 0.61
อัตั้ราหนี�สิินอ่�นๆ ที�มีภาระดอกเบี�ยต่ั้อหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ย (เท่า) 0.02 0.04 0.07

หมายเหตุ : 
* หากรวัมผู้ลกระทบจากการนำามาตั้รฐานใหม่ TFRS9 มาปฏิิบัติั้ ณ 1 มกราคม 2563 สัิดส่ิวันสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะเท่ากับร้อยละ 19.86
1/ อัตั้ราส่ิวันหนี�สิินต่ั้อส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น (Debt to Equity Ratio) คำานวัณจากหนี�สิินรวัม/ส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น
2/ อัตั้ราส่ิวันหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยต่ั้อส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น (Debt to Equity Ratio) คำานวัณตั้ามหลักเกณฑ์์ตั้ามที�ระบุในข้อกำาหนดว่ัาด้วัยสิิทธิุและหน้าที�ของ 

ผู้้้ออกหุ้นก้้และผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ โดยผู้้้ออกหุ้นก้้จะดำารงอัตั้ราส่ิวันของ “หนี�สิิน” ต่ั้อ “ส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น” (Debt to Equity Ratio) ณ วัันสิิ�นงวัดบัญ่ชีรายไตั้รมาสิหร่อ 
วัันสิิ�นปบัญ่ชีตั้ลอดอายุของหุ้นก้้ ในอัตั้ราส่ิวันไม่เกิน 4:1 “หน้ีสิน” หมายถึืง หนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยตั้ามที�ปรากฏิในงบดุลของผู้้้ออกหุ้นก้้ที�ได้ตั้รวัจสิอบหร่อ
สิอบทานโดยผู้้้สิอบบัญ่ชีแล้วั ทั�งนี� เพ่ื่�อป้องกันข้อสิงสัิยในการตีั้ควัามหนี�สิินดังกล่าวันี�ไม่รวัมถึืงหนี�ในทางการค้าปกติั้ (Trade Payable Debts) หร่อหนี�ใดๆ  
ที�ไม่มีภาระดอกเบี�ย “สวนของผูู้ถือหุน” หมายถึืง ส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้นที�ปรากฏิในงบดุลรวัมของผู้้้ออกหุ้นก้้ที�ได้ตั้รวัจสิอบหร่อสิอบทานโดยผู้้้สิอบบัญ่ชีแล้วั 

3/ อัตั้ราส่ิวันหนี�สิินสุิทธิุต่ั้อกำาไรก่อนหักดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ิ�อมราคา และค่าตัั้ดจำาหน่าย โดยคำานวัณจาก หนี�สิินทั�งหมดที�มีภาระดอกเบี�ย หักด้วัยเงินสิด
และรายการเทียบเท่าเงินสิด หารด้วัยผู้ลรวัมของกำาไรก่อนหักต้ั้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ บวักด้วัยค่าเส่ิ�อมราคา (EBITDA) 

4/ อัตั้ราส่ิวันหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยต่ั้อกำาไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ิ�อมราคา และค่าตัั้ดจำาหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio)** คำานวัณ
จากหนี�สิินทั�งหมดที�มีภาระดอกเบี�ย/กำาไรก่อนหักดอกเบี�ย ภาษี ค่าเส่ิ�อมราคา และค่าตัั้ดจำาหน่าย

5/ อัตั้ราส่ิวันควัามสิามารถืในการชำาระดอกเบี�ย (Interest Coverage Ratio) ตั้ามค่้ม่อจัดทำาแบบแสิดงรายการข้อม้ล แบบ 56-1 คำานวัณจาก (กระแสิเงินสิด 
จากการดำาเนินงาน + ดอกเบี�ยจ่ายจากการดำาเนินงาน + ภาษี)/(ดอกเบี�ยจ่ายจากการดำาเนินงานจากการลงทุนและการจัดหาเงินทุน)

6/ อัตั้ราส่ิวันควัามสิามารถืในการชำาระภาระผู้้กพัื่น (Debt Service Coverage ratio) (Cash Basis) ตั้ามค่้ม่อจัดทำาแบบแสิดงรายการข้อม้ล แบบ 56-1 คำานวัณจาก
กระแสิเงินสิดจากการดำาเนินงาน/(การจ่ายชำาระหนี�สิิน + รายจ่ายลงทุน + ซ่�อสิินทรัพื่ย์ + เงินปันผู้ลจ่าย)                 

7/ สัิดส่ิวันสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) คำานวัณจากสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้* 100/สิินเช่�อรวัม

(หน่วัย: ล้านบาท)
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วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินท่ีสำาคัญ
อัตั้ราส่ิวันสิภาพื่คล่องของบริษัทฯ ณ สิิ�นป 2563 และ 
2562 อย่้ที� 1.66 และ 2.33 เท่า ลดลงเน่�องจากป 2562 
บริษัทมีเงินลงทุนระยะสัิ�นในหลกัทรพัื่ย์เพ่ื่�อค้าแตั้มี่การ
จำาหน่ายระหวั่างปทั�งจำานวันทำาให้สิินทรัพื่ย์หมุนเวีัยน
ลดลง แต่ั้อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ ยังคงมีสิภาพื่คล่อง 
ในการดำาเนินงาน

อัตั้ราส่ิวันแสิดงควัามสิามารถืในการหากำาไร เช่น 
อัตั้ราส่ิวันกำาไรสุิทธิุ อัตั้ราผู้ลตั้อบแทนต่ั้อส่ิวันทุน อัตั้รา
ผู้ลตั้อบแทนจากสิินทรัพื่ย์ มีแนวัโน้มลดลงสิาเหตุั้หลัก
เน่�องมาจากกำาไรสุิทธิุที�ลดลงจากปก่อน จากภาวัะ
เศรษฐกิจที�ชะลอตัั้วัทำาให้ปริมาณการปล่อยสิินเช่�อ 
ลดลง และควัามระมดัระวัังในการปลอ่ยสิินเช่�อที�มากขึ�น 
เพ่ื่�อลดการเกิดสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างไร
ก็ตั้าม จะเห็นได้ว่ัาบริษัทยังคงพื่ยายามรักษาให้มี 
ส่ิวันต่ั้างอัตั้ราดอกเบี�ยของผู้ลตั้อบแทนจากสิินทรัพื่ย์ที�
ก่อให้เกิดรายได้และต้ั้นทุนทางการเงินแม้จะเผู้ชิญ่กับ
ผู้ลกระทบของเศรษฐกิจที�ซบเซาในป 2563 ก็ตั้าม

ในกลุ่มของอัตั้ราส่ิวันแสิดงประสิิทธิุภาพื่ในการดำาเนินงาน 
เช่น อัตั้ราส่ิวันรายได้ดอกเบี�ยสุิทธิุต่ั้อสิินทรัพื่ย์ อัตั้ราผู้ล
ตั้อบแทนจากสิินทรัพื่ย์ หร่ออัตั้ราการหมุนของสิินทรัพื่ย์ 
เป็นต้ั้น ซึ�งมีการประเมินโดยใช้สิินทรัพื่ย์รวัมเฉลี�ยใน
การเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่ัาอัตั้ราส่ิวันในป 2563 และ 
2562 มีแนวัโน้มลดลงเล็กน้อยจากผู้ลการดำาเนินงานที�
ลดลงแต่ั้อย่างไรก็ตั้าม สิินทรัพื่ย์รวัมเฉลี�ย ยังคงรักษา
อย่้ที�ประมาณ 3,100 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินก้้ย่มระยะสัิ�นจากสิถืาบันการเงินและการ
ออกหุ้นก้้ที�มีข้อกำาหนดให้บริษัทฯ ต้ั้องดำารงอัตั้ราส่ิวัน
หนี�สิินต่ั้อทุนให้ไม่เกิน 4 เท่า ซึ�งจะเห็นได้ว่ัาในป 2563 
2562 และ 2561 บริษัทดำารงอัตั้ราส่ิวันหนี�สิินต่ั้อทุนได้
อย่้ที� 1.46 เท่า 2.14 เท่า และ 1.42 เท่า ซึ�งไม่เกินกว่ัา 
ข้อกำาหนดที�ต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้ามสัิญ่ญ่า โดยปัจจัยที�มีผู้ล 
กระทบต่ั้ออัตั้ราส่ิวันดังกล่าวัมาจากการออกหุ้นก้้และ
การชำาระค่นหุ้นก้้ในระหว่ัางป บริษัทฯยึดหลักการบริหาร 
จัดการด้านแหล่งเงินทุนให้สิอดคล้องกับการปล่อย 
สิินเช่�อและโครงสิร้างของล้กหนี� เพ่ื่�อให้สิามารถืสิร้าง
ผู้ลตั้อบแทนจากการใช้แหล่งเงินทุนให้เกิดประสิิทธิุภาพื่
และการเพิื่�มสิภาพื่คล่องในการบริหารเงินสิดที�ใช้ในการ
ดำาเนินงาน ซึ�งยังส่ิงผู้ลให้บริษัทฯ มีควัามสิามารถืในการ 
ชำาระดอกเบี�ยอย่้ที�ประมาณสิองเท่า หมายควัามว่ัา
บริษัทฯ สิามารถืทำารายได้เพีื่ยงพื่อต่ั้อการจ่ายดอกเบี�ย

ในส่ิวันของอัตั้ราสิ่วันแสิดงคุณภาพื่ของสิินทรัพื่ย์ เช่น 
อัตั้ราส่ิวันค่าเผู่้�อผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดว่ัาจะ 
เกิดขึ�นต่ั้อสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อัตั้ราส่ิวันค่า
เผู่้�อหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่ต่ั้อสิินเช่�อรวัม อัตั้ราส่ิวันหนี�ส้ิญ่ต่ั้อ 
สิินเช่�อรวัมและสิดัส่ิวันสิินเช่�อที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL  
ratio) มีแนวัโน้มส้ิงขึ�นเล็กน้อยเม่�อเทียบกับป 2562 
เน่�องจากการเปลี�ยนแปลงการใช้มาตั้รฐานการบัญ่ชี 
TFRS9 ตัั้�งแต่ั้วัันที� 1 มกราคม 2563 ซึ�งทำาให้ต้ั้องมี
การนับรวัมล้กหนี�ที�มีการปรับโครงสิร้างหนี�เข้าไปเป็น 
ส่ิวันหนึ�งของล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงทำาให้บริษัทฯ 
มุ่งเน้นการลดสัิดส่ิวันสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น 
การพิื่จารณาสิินเช่�อที�เคร่งครัดและลดการให้สิินเช่�อ 
ในอุตั้สิาหกรรมที�มีควัามเสีิ�ยงส้ิง รวัมถืึงการตั้ัดหนี�ส้ิญ่
ด้วัยอัตั้ราที�ส้ิงขึ�นเพ่ื่�อบริหารล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
โดย ณ 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 อัตั้ราส่ิวัน 
ล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิื่�มขึ�นเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 
15.26 และร้อยละ 15.17 ตั้ามลำาดับ แต่ั้หากรวัมผู้ล 
กระทบจากการปรับใช้ TFRS9 อัตั้ราส่ิวัน ณ สิิ�นป 2562 
จะคิดเป็นร้อยละ 19.86 จึงจะเห็นว่ัาสัิดส่ิวันสิินเช่�อ 
ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั�นมิได้เพิื่�มขึ�นจากการบริหาร 
สิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดังที�กล่าวัข้างต้ั้น
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การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน

สินทรัพยรวม
ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มียอดสิินทรัพื่ย์รวัมเท่ากับ 2,644.78 ล้านบาท และ 3,550.75 ล้าน
บาท ตั้ามลำาดับ โดยสิินทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ส่ิวันใหญ่่ ค่อ ล้กหนี�จากการให้สิินเช่�อ คิดเป็นสัิดส่ิวันร้อยละ 90.34 และ
ร้อยละ 67.86 ของสิินทรัพื่ย์รวัม ตั้ามลำาดับ 

สิินทรัพื่ย์หมุนเวีัยน ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 เท่ากับ 1,908.84 ล้านบาทและ 2,993.60 ล้านบาท
สิินทรัพื่ย์หมุนเวีัยนที�สิำาคัญ่ ได้แก่ ล้กหนี�จากการให้สิินเช่�อตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงินและเช่าซ่�อ ล้กหนี�จากการซ่�อ
สิิทธิุเรียกร้อง และล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าก้้ย่มเงิน ในส่ิวันที�กำาหนดชำาระภายในหนึ�งปในแต่ั้ละประเภท คิดเป็นสัิดส่ิวัน
ร้อยละ 7.19 ร้อยละ 47.12  และร้อยละ 42.77 ของสิินทรัพื่ย์รวัมทั�งหมด ตั้ามลำาดับ

สิินทรัพื่ย์ไม่หมุนเวีัยน ณ วัันที� 31 ธัุนวัามคม 2563 และ 2562 เท่ากับ 735.95 ล้านบาท 557.15 ล้านบาท  
ตั้ามลำาดับ สิินทรัพื่ย์ไม่หมุนเวีัยนที�สิำาคัญ่ ได้แก่ ล้กหนี�จากการให้สิินเช่�อตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงินและเช่าซ่�อล้กหนี� 
จากการซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง และล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าก้้ย่มเงิน จากส่ิวันที�ครบกำาหนดชำาระเกิน 1 ปในแต่ั้ละประเภท  
คิดเป็นสัิดส่ิวันร้อยละ 8.99 ร้อยละ 7.11 และร้อยละ 56.75 ของสิินทรัพื่ย์รวัมรวัมทั�งหมด ณ สิิ�นป 2563

คุณภาพของสินทรัพย
บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์์เพ่ื่�อที�จะควับคุมคุณภาพื่ของล้กหนี� เน่�องจากล้กหนี�เป็นสิินทรัพื่ย์ที�มีสัิดส่ิวัน
มากที�สุิดของบริษัทฯ โดยมีการพิื่จารณาวังเงินในการให้สิินเช่�อทั�งในส่ิวันของวังเงินล้กค้าและวังเงินล้กหนี� รวัมถึืง 
มีการกำาหนดนโยบายการให้สิินเช่�อแต่ั้ละประเภท เพ่ื่�อให้ล้กหนี�ของบริษัทฯ เป็นล้กหนี�ที�มีคุณภาพื่  นอกจากนี�  
การให้สิินเช่�อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัั้วั เน่�องด้วัยฐานทั�งล้กค้าและล้กหนี� ที�หลากหลายและมีอย่้จำานวันมาก
รายกระจายไปในทุกๆ อุตั้สิาหกรรม

ลูกหน้ี
งบการเงินรวม งบการเงินรวม สวนเปล่ียนแปลง

 ป 2563
พันบาท

 ป 2562
พันบาท

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)

%

เปล่ียนแปลง
ล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 100,565 115,177 (14,612) (12.69)
ล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ 105,304 129,671 (24,367) (18.79)
ล้กหนี�จากการซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง 1,040,819 1,079,657 (38,838) (3.60)
ล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าก้้ย่มเงิน 1,441,789 1,335,660 106,129 7.95
ล้กหนี�การค้า 2,604 4,646 (2,042) (43.95)
ล้กหนี�อ่�นๆ 3,742 31,547 (27,805) (88.14)
ยอดรวม 2,694,823 2,696,358 (1,535) (0.06)

ล้กหนี�จากการซ่�อสิิทธิุเรียกร้องวัันที� 31 ธัุนวัาคม  2563 และ 2562 มีจำานวัน 1,040.82 ล้านบาท และ 1,079.66 
ล้านบาท ตั้ามลำาดับ ลดลงรอ้ยละ 3.60 เป็นไปตั้ามเปา้หมายของบริษัทฯ ที�จะลดควัามเสีิ�ยงจากการใหสิ้ินเช่�อล้กค้า
รายใหม่ เพ่ื่�อป้องกันการเกดิ NPL และการบริหารจดัการการกระจายตั้วััของพื่อรต์ั้สิินเช่�อในแตั้ล่ะอุตั้สิาหกรรม และ
การจัดสัิดส่ิวันของพื่อร์ตั้สิินเช่�อในแตั้่ละผู้ลิตั้ภัณฑ์์ของบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการควัามเสีิ�ยงที�มีประสิิทธิุภาพื่
มากยิ�งขึ�น รวัมถึืงปรับสัิดส่ิวันการให้สิินเช่�อต่ั้อล้กหนี�ภาครัฐให้ส้ิงมากขึ�น การดำาเนินการดังกล่าวัในช่วังแรกส่ิงผู้ล
ต่ั้อปริมาณการปล่อยสิินเช่�ออย่้บ้าง เป็นไปตั้ามแผู้นกลยุทธ์ุของบริษัทฯ

หมายเหตุ :  ยอดล้กหนี� จากตั้ารางด้านบน แสิดงยอดก่อนหักค่าเผู่้�อหนี�สิงสัิยจะส้ิญ่
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บริษัทฯ มีล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าก้้ย่มเงิน ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 มีจำานวัน 1,441.79 ล้านบาทและ 
1,335.66 ล้านบาท ตั้ามลำาดับ โดยการขยายตัั้วัของล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าก้้ย่มเงินนั�นมีสิาเหตุั้มาจากการสินับสินุนให้
ล้กค้าเดิมที�เคยใช้บริการผู้ลิตั้ภัณฑ์์สิินเช่�อที�มีควัามเสีิ�ยงตั้ำ�า มาใช้บริการในผู้ลติั้ภัณฑ์์สิินเช่�อที�มีควัามเสีิ�ยงส้ิงเพิื่�มขึ�น 
ซึ�งจะเป็นการเพิื่�มรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตั้าม จากภาวัะ COVID-19 ส่ิงผู้ลกระทบให้รายได้ลดลง

สิำาหรับล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงินและเช่าซ่�อ ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 มีจำานวัน 205.87  
ล้านบาท และ 244.85 ล้านบาท ตั้ามลำาดับ ลดลงร้อยละ 15.92 เน่�องจากปริมาณการปล่อยสิินเช่�อที�ลดลงจาก
ภาวัะการชะลอตัั้วัของเศรษฐกิจ รวัมไปถึืงบริษัทฯ มุ่งเน้นการปล่อยสิินเช่�อระยะสัิ�นมากกว่ัาระยะยาวัเพ่ื่�อเป็นการ
บริหารสิภาพื่คล่องของกิจการ

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินลงทุนบริษัท
(ก) แหลงท่ีมาของเงินทุนและสภาพคลอง

 งบการเงินรวม
 ป 2563
ลานบาท

 ป 2562
ลานบาท

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)

เงินสิดสุิทธิุจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน 54.25 17.31 36.94
เงินสิดสุิทธิุจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 681.51 (717.27) 1,398.78
เงินสิดสุิทธิุจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (924.79) 830.02 (1,754.81)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (189.03) 130.06 (319.09)

ณ 31 ธัุนวัาคม 2563 บริษัทฯ มีกระแสิเงินรับจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวัน 54.25 ล้านบาท โดยเกิดจากกำาไร
จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสิินทรัพื่ย์และหนี�สิินดำาเนินงานที�เพิื่�มขึ�น มีกระแสิเงินสิดรับจากกิจกรรม
ลงทุนจำานวัน 681.51 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพื่ย์เพ่ื่�อค้า และมีกระแสิเงินสิดใช้ไปจากกิจกรรม
จัดหาเงินจำานวัน 924.79 ล้านบาท เน่�องจากการชำาระหุ้นก้้และการชำาระเงินก้้ย่มระยะสัิ�นจากสิถืาบันการเงิน

ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายละเอียดรายการหนี�สิินทางการเงิน ส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น และ
อัตั้ราส่ิวันหนี�สิินทางการเงินต่ั้อส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น (เฉพื่าะจากสิถืาบันการเงิน) ดังนี�

รายการ
งบการเงินรวม สวนเปล่ียนแปลง

 ป 2563  ป 2562 เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)

% 
เปล่ียนแปลง

หน้ีสินทางการเงิน
เงินเบิกเกนิบัญ่ชีและเงนิก้้ย่มระยะสัิ�นจากสิถืาบนัการเงนิ 157.92 249.76 (91.84) (36.77)
หุ้นก้้ 1,255.32 1,948.88 (693.56) (35.59)
ส่ิวันของหนี�สิินตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อและสัิญ่ญ่าเช่าการเงิน 5.31 82.99 (77.68) (93.60)
รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,418.55 2,281.62 (863.07) (37.83)
รวมสวนของผูู้ถือหุน 1,074.95 1,132.56 (57.61) (5.09)
รวมแหลงเงินทุน 2,493.50 3,414.18 (920.68) (26.97)
อัตราสวนหน้ีสินทางการเงินตอสวนของผูู้ถือหุน (เทา) 1.32 2.01 (0.69) (34.35)
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การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สิามารถืจำาแนกได้เป็น  
2 ประเภท ได้แก่

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน 

ภายใต้ั้สัิญ่ญ่าเงินก้้ย่มระยะสัิ�นได้ระบุข้อกำาหนดบาง
ประการเพ่ื่�อให้บริษัทฯ ต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้าม เช่น การดำารง
อัตั้ราส่ิวันหนี�สิินต่ั้อส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้นให้เป็นไปตั้ามอัตั้รา
ที�กำาหนดในสัิญ่ญ่า และการดำารงอัตั้ราส่ิวันการถ่ือหุ้น
ของผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ในบริษัทฯ ซึ�งบริษัทฯ สิามารถืดำารง
อัตั้ราส่ิวันทางการเงินตั้ามที�กำาหนดในสัิญ่ญ่าก้้ย่มเงิน 
ทุกสิถืาบันการเงิน

ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 บริษัทฯ มีวังเงินรวัมจาก
สิถืาบันการเงินทั�งสิิ�น 1,275 ล้านบาท โดยเป็นวังเงิน
ระยะสัิ�น 1,025 ล้านบาท ประกอบด้วัยวังเงินเบิกเกิน
บัญ่ชีและตัั้�วัสัิญ่ญ่าใช้เงินซึ�ง ณ สิิ�นปยังคงเหล่อวังเงิน
ที�สิามารถืเบิกใช้ได้ประมาณ 1,117 ล้านบาท 

2. เงินกูระยะยาวจากตราสารหน้ีประเภทหุนกู 
และผูู้ใหสินเช่ือนอกสถาบันการเงิน  
(Non-Bank)  

สิำาหรับหุ้นก้้มีข้อปฏิิบัติั้บางประการที�ต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้าม 
เช่น การดำารงม้ลค่าสิิทธิุเรียกร้องการรับเงินจากล้กหนี�
การค้า ล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าเงินให้ก้้ย่ม ล้กหนี�จากการ
รับซ่�อสิิทธิุเรียกร้อง ล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าการเงิน และ 
ล้กหนี�ตั้ามสัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ ต้ั้องไม่ตั้ำ�ากว่ัา 1.5 เท่าของ
ม้ลค่าหุ้นก้้ที�ยังมิได้ทำาการไถ่ืถือนตั้ลอดระยะเวัลาหุ้นก้้  
และดำารงอัตั้ราส่ิวันหนี�สิินต่ั้อส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้นไม่เกิน  
4 เท่า บริษัทฯ ดำารงอัตั้ราส่ิวันทางการเงินให้เป็นไปตั้าม
เง่�อนไขการออกหุ้นก้้ทั�งหมด

ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 บริษัทฯ มีวังเงินการออกหุ้นก้้ 
2,000 ล้านบาท ซึ�งได้รับอนุมัติั้จากการประชุมสิามัญ่ 
ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำาป 2561 เม่�อวัันที� 29 มีนาคม 2561 ซึ�ง 
ณ สิิ�นป 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหล่อจากการออกหุ้นก้้ 
1,263.6 ล้านบาท และมีกำาหนดชำาระในป 2564 จำานวัน 
870.6 ล้านบาท ป 2565 จำานวัน 393 ล้านบาท บริษัทฯ
ยังคงมีวังเงินการออกหุ้นก้้เหล่ออย่้ ณ สิิ�นป 2563 เป็น
จำานวัน 736.4 ล้านบาท

ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ยึดหลักการในการบริหารจัดการด้าน
แหล่งเงินทุนให้สิอดคล้องกับโครงสิร้างล้กหนี�ของ 
บริษัทฯ โดยใช้แหล่งเงินก้้ระยะสัิ�น เพ่ื่�อนำาไปให้ 
สิินเช่�อระยะสัิ�นแก่ล้กค้า ซึ�งได้แก่ สิินเช่�อการรบัโอนสิิทธุิ
เรียกร้อง สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอคำ�าประกันซอง 
เพ่ื่�อย่�นประม้ล สิินเช่�อเพ่ื่�อโครงการ และการจัดหา
สิินค้า บริษัทฯ จะสิามารถืปรับอัตั้ราดอกเบี�ยหร่อค่า
ธุรรมเนียมตั้ามต้ั้นทุนทางการเงินที�มีการเปลี�ยนแปลงได้ 

และใช้แหล่งเงินก้้ระยะยาวัสิำาหรับสิินเช่�อทางการเงิน
และสิินเช่�อเช่าซ่�อ ตั้ลอดจนสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียก
ร้องสิำาหรับรายที�มีการใช้อย่างต่ั้อเน่�อง ซึ�งบริษัทฯ คิด
อัตั้ราดอกเบี�ยกับล้กค้าเป็นอัตั้ราดอกเบี�ยคงที� อย่างไร
ก็ตั้าม ส่ิวันต่ั้างระหว่ัางต้ั้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ 
กับอัตั้ราดอกเบี�ยที�คิดกับล้กค้า จะมีการบวักเพิื่�มเพ่ื่�อ
ให้เพีื่ยงพื่อกับควัามเสีิ�ยงด้านควัามผัู้นผู้วันของอัตั้รา
ดอกเบี�ยที�อาจเกิดขึ�นและใช้แหล่งเงินก้้ระยะยาวัสิำาหรับ
สิินเช่�อระยะสัิ�นที�ล้กค้ามีการใช้วังเงินอย่างสิมำ�าเสิมอ  
จึงทำาให้อัตั้ราส่ิวันสิภาพื่คล่องของบริษัทอย่้ในระดับส้ิง 
โดย ณ 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีอัตั้ราส่ิวัน
สิภาพื่คล่องร้อยละ 1.66 และร้อยละ 2.33 ตั้ามลำาดับ 
รวัมไปถึืงลดปัจจัยควัามเสีิ�ยงที�จะทำาให้บริษัทไม่สิามารถื
ปฏิิบัติั้ตั้ามเง่�อนไขการก้้ย่มเงินได้อีกด้วัย

หน้ีสิน
ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ  
มีหนี�สิินรวัมจำานวัน 1,569.83 ล้านบาท และ 2,418.19 
ล้านบาท ตั้ามลำาดับ โดยหนี�สิินส่ิวันใหญ่่ของบริษัทฯ 
ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญ่ชีและเงินก้้ย่มระยะสัิ�นทั�งจาก
สิถืาบันการเงินและหุ้นก้้ ซึ�งการลดลงของหนี�สิินรวัม 
มาจากการชำาระค่นหุ้นก้้ในระหวั่างป 850 ล้านบาท  
โดยมีการออกหุ้นก้้เพิื่�มเพีื่ยง 150 ล้านบาท เพ่ื่�อการ
บริหารเงินสิดและโครงสิร้างของเงินทุนให้มีอัตั้ราส่ิวัน 
ที�เหมาะสิมกับการใช้เงินในการขยายพื่อร์ตั้สิินเช่�อ

ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ  
มีอัตั้ราส่ิวันเงินให้ก้้ต่ั้อเงนิก้้เป็น 1.90 เทา่ และ 1.18 เทา่ 
ตั้ามลำาดับ แสิดงให้เห็นว่ัาเงินที�ก้้รับมาทั�งหมดก็จะ 
นำาไปปล่อยสิินเช่�อทั�งหมดและเงินที�ได้รับชำาระจะถ้ืกใช้
เป็นเงินหมุนเวีัยนในการปล่อยสิินเช่�อต่ั้อไป

สวนของผูู้ถือหุน
จากการที�บริษัทฯ มีประเภทของสิินเช่�อที�หลากหลาย
ครบวังจรการดำาเนินธุุรกิจของล้กค้า ทำาให้บริษัทฯ 
สิามารถืให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากยิ�งขึ�น เป็นผู้ล
ให้บริษัทฯ สิามารถืสิร้างรายได้และกำาไรได้ในทุก ๆ ป 
ส่ิงผู้ลให้กำาไรสิะสิมของบริษัทฯ เพิื่�มส้ิงขึ�น โดยส่ิวันของ 
ผู้้้ถ่ือหุ้น ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 มีจำานวัน 
1,074.95 ล้านบาท และ 1,132.56 ล้านบาท ตั้ามลำาดับ 

ในด้านของผู้ลตั้อบแทนแก่ผู้้้ถือ่หุ้น ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 
2563 และ 2562 บริษัทฯ สิามารถืสิร้างผู้ลตั้อบแทน 
ให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นในอัตั้ราร้อยละ 6.45 และร้อยละ 9.24  
ตั้ามลำาดับ อัตั้ราสิ่วันผู้ลตั้อบแทนแก่ผู้้้ถ่ือหุ้นที�ลดลง 
มาจากกำาไรจากการดำาเนินงานที�ลดลงในป 2563
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ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 
ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีอัตั้ราส่ิวัน
หนี�สิินต่ั้อส่ิวันของผู้้ถ่้ือหุ้นเท่ากับ 1.46 เท่า และ 2.14 เทา่ 
ซึ�งจะเห็นได้ว่ัาบริษัทฯ มีหนี�สิินในอัตั้ราส่ิวันของผู้้้ถ่ือหุ้น 
ลดลงเม่�อเทียบกับสิิ�นป 2562 เน่�องจากการชำาระค่น 
หุ้นก้้ระหว่ัางป เพ่ื่�อการบริหารเงนิสิดและโครงสิรา้งของ
เงินทุนให้มีอัตั้ราส่ิวันที�เหมาะสิมกับการใช้เงินในการ
ขยายพื่อร์ตั้สิินเช่�อ

(ข) รายจายลงทุน
ในระหว่ัางปบริษัทฯ มีการลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สิารสินเทศหลายระบบ เช่น ระบบการจัดเก็บเอกสิาร
ในร้ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ิเพ่ื่�อเพิื่�มควัามปลอดภัยในการ 
จัดเก็บข้อม้ลและลดพ่ื่�นที�การจัดเก็บ นอกจากนี� ยังมี
ระบบการปล่อยสิินเช่�อและการดำาเนินงานของบริษัท 
ที�อย่้ในระหว่ัางการติั้ดตัั้�งซึ�งใช้งบประมาณทั�งสิิ�น  
18 ล้านบาท โดยเป็นการทยอยจ่ายตั้ามงวัดควัามสิำาเร็จ
ของงาน และคาดการณ์ว่ัาจะพื่ร้อมใช้ในป 2564 ซึ�ง 
หลังจากใช้งานระบบดังกล่าวั บริษัทฯ มุ่งหวัังว่ัาระบบ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ จะรวัดเร็วั ถ้ืกต้ั้อง อันจะ
ส่ิงผู้ลดีทั�งในการใหบ้ริการที�รวัดเร็วัขึ�นและการใหข้้อม้ล
ที�ทันต่ั้อการตัั้ดสิินใจแก่ผู้้้บริหาร

บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในระบบสิารสินเทศเพ่ื่�อการ
บริการผู้่อนชำาระสิินค้าผู่้านเคร่อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ิ 
โดยดำาเนนิงานโดย บริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด (บริษัทยอ่ย) 
ด้วัยเงินลงทุนประมาณ 4.9 ล้านบาท และพื่ร้อมใช้ใน
เด่อนมีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายชำาระรายจ่ายลงทุน
แล้วัประมาณรอ้ยละ 70 ในป 2563 และสิว่ันที�เหล่อจา่ย
ตั้ามงวัดควัามสิำาเร็จของงานอ้างอิงตั้ามสัิญ่ญ่า

การลงทุนในรายจ่ายฝ่่ายทุนแต่ั้ละโครงการ บริษัทฯ  
ใช้เงินทุนจากทั�งกระแสิเงินสิดรับจากการรับชำาระของ
ล้กหนี�และเงินสิดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพื่ย์
เพ่ื่�อค้าระหว่ัางป

(ค) ปัจจัยท่ีอาจมีผู้ลกระทบตอ 
อันดับเครดิต (Credit Rating)

เม่�อวัันที� 23 พื่ฤศจิกายน 2564 ได้รับการประเมิน 
การจดัอันดับเครดติั้ที�ระดับ BBB- ซึ�งเป็นระดบัน่าลงทนุ 
(Investment Grade) จาก บริษัท ทริสิ เรตั้ติั้�ง จำากัด (TRIS 
Rating) โดยมกีารเปลี�ยนแปลงแนวัโนม้อันดับเครดติั้เป็น 
“ลบ” จาก “คงที�” ส่ิบเน่�องมาจากการอัตั้ราส่ิวันสิินเช่�อ 
ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิื่�มขึ�นเป็น 22.7% ณ สิิ�นเด่อน
มิถุืนายน 2563 จาก 15.2% ณ สิิ�นป 2562 การเพิื่�มขึ�น
มาจากการเปลี�ยนแปลงมาตั้รฐานทางบัญ่ชี TFRS 9 ซึ�ง
ทำาให้ต้ั้องมีการนับรวัมล้กหนี�ที�มีการปรับโครงสิร้างหนี� 
เข้าไปเป็นส่ิวันหนึ�งของล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
โดยหากไม่รวัมการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวั อัตั้ราส่ิวัน 
ล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะอย่้ที� 19.5% 

จากข้อสิรุปของการประเมินอันดับเครดิตั้จะเห็นได้ว่ัา 
ล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นปัจจัยหลักที�อาจจะส่ิง
ผู้ลกระทบตั้่ออันดับเครดิตั้ของบริษัท ทำาให้บริษัทฯ 
มุ่งเน้นการลดอัตั้ราส่ิวันล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
โดยการพื่ิจารณาสิินเช่�อที�รัดกุมและลดการให้สิินเช่�อ
ในอุตั้สิาหกรรมที�มีควัามเสีิ�ยงส้ิง รวัมไปถึืงพื่ยายาม 
ลดการกระจุกตัั้วัของล้กหนี�เพ่ื่�อลดแรงกดดันด้าน 
ควัามเสีิ�ยง โดย ณ 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 ล้กหนี� 
20 รายแรก คิดเป็นรอ้ยละ 41 และ ร้อยละ 45 ตั้ามลำาดับ 
นอกจากนี� บริษัทฯ ไดตั้ั้ดหนี�ส้ิญ่ในป 2563 จำานวัน 112.1 
ล้านบาท หร่อ 4.3% ของล้กหนี�สิินเช่�อรวัม เทียบกับ 
การตัั้ดหนี�ส้ิญ่ในอดีตั้อย่้ที� 1% เพ่ื่�อเป็นการบริหารล้กหนี� 
ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ณ 31 ธัุนวัาคม 2563 และ 2562 อัตั้ราส่ิวันล้กหนี�ที�ไม่ก่อ 
ให้เกิดรายได้เพิื่�มขึ�นเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 15.26 
และร้อยละ 15.17 ตั้ามลำาดับ แต่ั้เน่�องจากมีการนำา
มาตั้รฐานการบัญ่ชี TFRS9 มาถ่ือปฏิิบัติั้ตัั้�งแต่ั้วัันที�  
1 มกราคม 2563 โดยผู้ลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
นโยบายบัญ่ชีปรับปรุงกับงบแสิดงฐานะทางการเงิน  
ณ วัันที� 1 มกราคม 2563 ซึ�งหากรวัมผู้ลกระทบดงักล่าวั
สิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะอย่้ที�ร้อยละ 19.86 อันจะ 
เห็นว่ัาหากเทียบอัตั้ราส่ิวัน ณ วัันที�นำามาตั้รฐาน 
มาปฏิิบัติั้ บริษัทฯ มีอัตั้ราส่ิวันล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ลดลงเน่�องจากการบริหารสัิดส่ิวันล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิด
รายได้จากที�กล่าวัไปข้างต้ั้น
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การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผู้ลกระทบ 
ตอผู้ลการดำาเนินงานในอนาคต

แหล่งเงินทุนที�พื่อเพีื่ยงและหลากหลายเป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคล่�อนธุุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการระดมเงินทุน
ผู่้านช่องทางหลายช่องทาง เช่น ส่ิวันของทุน การก้้ย่ม
เงินจากสิถืาบันทางการเงินต่ั้างๆ ตั้ลอดจนการออก
ตั้ราสิารหนี�ในร้ปแบบต่ั้างๆ ได้แก่ ตัั้�วัแลกเงิน (Billing 
of Exchange) และหุ้นก้้ (Bond) ทั�งนี� บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น
การบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิิทธิุภาพื่ ทั�งใน
เชิงคุณภาพื่และปริมาณ และให้เกิดการกระจายตัั้วัเพ่ื่�อ
ลดควัามเสีิ�ยงจากปัจจัยภายนอกที�อาจส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อ
การหาแหล่งเงินทุน ตั้ลอดจนเพ่ื่�อบริหารควัามเสีิ�ยงด้าน
ควัามผัู้นผู้วันของอัตั้ราดอกเบี�ย และการบริหารจัดการ
ต้ั้นทุนทางการเงินให้มีประสิิทธิุภาพื่ 

ทั�งนี� บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดอันดับเครดิตั้ที�
ระดับ BBB- ซึ�งเป็นระดับน่าลงทุน (Investment Grade) 
จาก บริษัท ทริสิ เรตั้ติั้�ง จำากัด (TRIS Rating) ซึ�งได้รับ
การอนุมัติั้เม่�อวัันที� 23 พื่ฤศจิกายน 2563 โดยมีการ
เปลี�ยนแปลงแนวัโน้มอันดับเครดิตั้เป็น “ลบ” จาก “คงที�” 
ส่ิบเน่�องมาจากการอัตั้ราส่ิวันสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิด 
รายได้เพิื่�มขึ�นในช่วังมิถุืนายน 2563 โดยอาจส่ิงผู้ล 
กระทบต่ั้อควัามเช่�อมั�นของนักลงทุนและอาจจะมีผู้ล
ต่ั้อการออกหุ้นก้้รวัมไปถึืงวังเงินเงินก้้ย่มสิถืาบันการเงิน 
อีกทั�งอาจจะทำาให้ต้ั้นทุนทางการเงินส้ิงขึ�นจากอัตั้รา
ดอกเบี�ยที�จะเพิื่�มส้ิงขึ�นหากอันดับเครดิตั้ลดลง

อย่างไรก็ตั้าม จากการบริหารควัามเสีิ�ยงและควับคุม
ควัามเสีิ�ยงในการก่อสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตั้ลอด
ทั�งป เช่น การปล่อยสิินเช่�อที�เคร่งครัดมากขึ�น การลด
การปล่อยสิินเช่�อกับอุตั้สิาหกรรมที�มีควัามเสีิ�ยง การลด 
การกระจุกตัั้วัของล้กหนี� การกระจายพื่อร์ตั้สิินเช่�อส่้ิ
หลายๆ อุตั้สิาหกรรม การตัั้ดหนี�ส้ิญ่ด้วัยอัตั้ราที�ส้ิงขึ�น 
รวัมไปถึืงกระบวันการติั้ดตั้ามหนี�ที�ต่ั้อเน่�องและเร่งรัด
มากขึ�น ทำาให้ ณ 31 ธัุนวัาคม 2563 สัิดส่ิวันสิินเช่�อที�
ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดล้ดลงเหล่อรอ้ยละ 15.3 จาก ร้อยละ 
22.7 ณ 30 มิถุืนายน 2563 ทั�งนี� บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น
การลดสัิดส่ิวันสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่ั้อเน่�อง
ในอนาคตั้
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ขอมูลท่ัวไป 
และขอมูลสำาคัญอ่ืน05

ขอมูลบริษัท
บริษัทที�ออกหลักทรัพื่ย์  : บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุุรกิจ : ประกอบธุุรกิจให้บริการสิินเช่�อสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน (Leasing) สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ 

(Hire Purchase) และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง (Factoring) รวัมทั�งมี
บริการทางการเงินเสิริมอ่�นๆ เช่น สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอคำ�าประกันซอง 
(Bid Bond) สิินเช่�อเพ่ื่�อสินับสินุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการ
จัดหาสิินค้า (Trade Finance) บริการสิินเช่�อเพ่ื่�อเปิด L/C (Letter of Credit) และ  
เม่�อเด่อนมิถุืนายน 2563 ได้รับอนุญ่าตั้จากธุนาคารแห่งประเทศไทยให้ 
ประกอบธุุรกิจสิินเช่�อบุคคล

ที�ตัั้�งสิำานักงานใหญ่่ : 1023 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29 ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี 
เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่ฯ 10120 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000353
โทรศัพื่ท์ : 0-2163-4260
โทรสิาร : 0-2163-4291-4
เว็ับไซต์ั้ : www.leaseit.co.th

ขอมูลบริษัทท่ีลีซ อิท ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป
รายละเอียดแสิดงไว้ัในโครงสิร้างการถ่ือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ในหัวัข้อโครงสิร้างการถ่ือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ขอมูลของบุคคลอางอิงอ่ืนๆ 
1. นายทะเบียนหุนสามัญ

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

2. นายทะเบียนหุนกู และผูู้แทนผูู้ถือหุนกู
นายทะเบียนหุ้นก้้ ฝ่่าย Registrar services section ธุนาคารกรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหาชน) 

1222 ชั�น AA ถืนนพื่ระราม 3 แขวังบางโพื่งพื่าง เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่ฯ 10120 
โทรศัพื่ท์ 0-2296-5690

ผู้้้แทนผู้้้ถ่ือหุ้นก้้ บริษัทหลักทรัพื่ย์ เอเซีย พื่ลัสิ จำากัด 
ชั�น 3/1 อาคารสิาธุรซิตีั้�ทาวัเวัอร์ เลขที� 175 ถืนนสิาทรใต้ั้ แขวังทุ่งมหาเมฆ เขตั้สิาทร 
กรุงเทพื่ฯ 10120 โทรศัพื่ท์ 0-2680-1471

ขอมูลท่ัวไป
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 บริษัทหลักทรัพื่ย์ โกลเบล็ก จำากัด 
เลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั�น 12 ออลซีซั�นส์ิเพื่ลสิ ถืนนวิัทยุ แขวังลุมพิื่นี เขตั้ปทุมวััน 
กรุงเทพื่ฯ 10330 โทรศัพื่ท์ 0-2687-7159 โทรสิาร 0-2687-7006

 บริษัทหลักทรัพื่ย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำากัด 
เลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวัเวัอร์ ออลซีซั�นส์ิ เพื่ลสิ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 
ถืนนวิัทยุ แขวังลุมพิื่นี เขตั้ปทุมวััน กรุงเทพื่ฯ 10330

3. ผูู้สอบบัญชี
 นางสิาวัสิมใจ คุณปสุิตั้ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4499
 นางสิาวัศิริวัรรณ สุิรเทพิื่นทร์ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4604
 นางสิาวัรัชดา ยงสิวััสิดิ�วัาณิชย์  ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4951
 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
 อาคารเลครัชดา ชั�น 33 เลขที� 193/136 - 137 ถืนนรัชดาภิเษก แขวังคลองเตั้ย เขตั้คลองเตั้ย  
 กรุงเทพื่ฯ 10110 โทรศัพื่ท์ 0-2264-0777 โทรสิาร 0-2264-0789-90

4. สถาบันการเงินท่ีติดตอประจำา
ธุนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
999 พัื่ฒนาการ แขวังสิวันหลวัง กรุงเทพื่มหานคร 10250 
โทรศัพื่ท์ 0-2319-3910
ธุนาคารกรุงเทพื่ จำากัด (มหาชน) 
333 ชั�น 10 ถืนนสีิลม แขวังสีิลม เขตั้บางรัก 
กรุงเทพื่มหานคร 10500 โทรศัพื่ท์ 0-2626-3007
กรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหาชน) 
1222 ถืนนพื่ระรามที� 3 แขวังบางโพื่งพื่าง เขตั้ยานนาวัา 
กรุงเทพื่มหานคร 10120 โทรศัพื่ท์ 0-2296-2000
ธุนาคารอาร์ เอช บี จำากัด 
87/2 อาคารออลซีซั�น เพื่ลสิ ชั�น 18 ถื.วิัทยุ แขวังลุมพิื่นี เขตั้ปทุมวััน 
กรุงเทพื่มหานคร 10330   โทรศัพื่ท์ 02-126-8695
ธุนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
179/4 อาคารบางกอกซิตีั้�ทาวัเวัอร์ ถืนนสิาทรใต้ั้ แขวังทุ่งมหาเมฆ เขตั้สิาทร 
กรุงเทพื่มหานคร 10120   โทรศัพื่ท์ 02-286-1010

5. ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 บริษัทฯ ไม่เป็นค่้ควัามหร่อค่้กรณี ในคดีดังต่ั้อไปนี�
1. คดีที�อาจมีผู้ลกระทบด้านลบต่ั้อสิินทรัพื่ย์ของบริษัทฯ หร่อบริษัทย่อยที�มีจำานวันส้ิงกว่ัาร้อยละ 5 ของส่ิวัน 

ของผู้้้ถ่ือหุ้น ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563
2. คดีที�ส่ิงผู้ลกระทบตั้่อการดำาเนินธุุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสิำาคัญ่ แต่ั้ไม่สิามารถืประเมินผู้ลกระทบเป็น 

ตัั้วัเลขได้
3. คดีที�ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุุรกิจโดยปกติั้ของบริษัทฯ

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำาคัญอื่น
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นโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการ06

สวนท่ี 2 การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการกำากับด้แลกิจการที�ดี 
เน่�องจากพิื่จารณาเห็นว่ัาเป็นกลไกสิำาคัญ่ในการนำาไป
ส่้ิการมีระบบบริหารจัดการที�มีประสิิทธุิภาพื่ โปร่งใสิ 
และสิามารถืตั้รวัจสิอบได้ ซึ�งจะช่วัยสิร้างควัามเช่�อมั�น
และควัามมั�นใจต่ั้อผู้้้ถ่ือหุ้น ผู้้้ลงทุน ผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย และ
ผู้้้เกี�ยวัข้องทุกฝ่่าย โดยการมีการกำากับด้แลกิจการที�ดี 
จะเป็นเคร่�องม่อเพ่ื่�อเพิื่�มม้ลค่า สิร้างควัามสิามารถื
ในการแข่งขัน รวัมทั�งส่ิงเสิริมการเตั้ิบโตั้อย่างยั�งย่น
ของบริษัทฯ ในระยะยาวั ดังนั�น บริษัทจึงกำาหนดให้มี 
นโยบายการกำากับด้แลกิจการที�ดี ตั้ามที�กำาหนดโดย
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยในการประชุมคณะ 
กรรมการบริษัท ครั�งที� 3/2556 เม่�อวัันที� 15 กรกฎาคม 
2556 ซึ�งครอบคลุมหลักการ 5 หมวัด และได้มีการ
กำาหนดหร่อเปลี�ยนแปลงนโยบายเพิื่�มเติั้มมาอย่าง 
ต่ั้อเน่�อง ทั�งนี� เพ่ื่�อพัื่ฒนาการกำากับด้แลกิจการของ 
บริษัทฯ ให้มีประสิิทธิุภาพื่มากขึ�น  

ในการจัดทำากรอบการกำากับด้แลกิจการ บริษัทฯ ได้ศึกษา
กฎเกณฑ์์ที�ออกโดยหน่วัยงานกำากับด้แล ได้แก่ พื่ระราช 
บัญ่ญั่ติั้หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535  
พื่ระราชบัญ่ญั่ติั้บริษัทมหาชนจำากัด พื่.ศ. 2535 ประกาศ
และหลักเกณฑ์์ของสิำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทย โดยนำามาปรับใช้กับบริษัทของบริษัท
ตั้ามควัามเหมาะสิม โดยบริษัทฯ ไดป้ฏิิบัติั้ตั้ามหลกัการ
กำากับด้แลกิจการที�ดีของ สิำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ทุกหลักการ

นโยบายการกำากับด้แลกิจการที�ดีของบริษัทฯ ครอบคลมุ
หลักการ 5 หมวัด ได้แก่ สิิทธิุของผู้้้ถ่ือหุ้น การปฏิิบัติั้ต่ั้อ 
ผู้้้ถ่ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่ั้อผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย  
การเปิดเผู้ยข้อม้ลและควัามโปรง่ใสิ และควัามรบัผิู้ดชอบ 
ของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการปฏิิบัติั้ตั้ามหลักการ
กำากับด้แลกิจการที�ดีของสิำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ครบถ้ืวันทุกหลักการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

สิำาหรับรายงานทางการเงินบริษัทฯ ได้จัดทำางบการเงิน 
ตั้ามมาตั้รฐานบัญ่ชีและมาตั้รฐานการรายงานทาง 
การเงินที�ประกาศใช้โดยสิภาวัิชาชีพื่บัญ่ชีรวัมถึืง 
หลักการบัญ่ชีที�รับรองทั�วัไปของประเทศไทยโดยเล่อกใช้
นโยบายบัญ่ชีที�เหมาะสิมและถ่ือปฏิิบัติั้อย่างสิมำ�าเสิมอ 
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้้้รับผิู้ดชอบต่ั้องบการเงิน
เฉพื่าะบริษัทฯ และงบการเงนิรวัมของบริษัทและบริษัท
ย่อย และใช้ดุลพิื่นิจอย่างระมัดระวัังและประมาณการ 
ที�ดีที�สุิดในการจัดทำารวัมทั�งการเปิดเผู้ยข้อม้ลสิำาคัญ่
เพีื่ยงพื่อในหมายเหตุั้ประกอบงบการเงิน เพ่ื่�อให้งบ
การเงินมีควัามน่าเช่�อถ่ือและเป็นประโยชน์ต่ั้อผู้้้ถ่ือหุ้น
และนักลงทุนทั�วัไป

คณะกรรมการบริษัทซึ�งเป็นตัั้วัแทนของผู้้้ ถ่ือหุ้น 
ทำาหน้าที�กำากับด้แลกิจการให้เป็นไปตั้ามกฎหมาย 
วััตั้ถุืประสิงค์ ข้อบังคับและมตั้ิของที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น 
รวัมทั�งด้แลให้ฝ่่ายจัดการปฏิิบัติั้งานให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้ลการดำาเนินงานตั้ามกลยุทธ์ุและแผู้นงานประจำาปที�
ได้รับอนุมัติั้จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที�ในการตั้ิดตั้ามผู้ลการ
ดำาเนินงานตั้ามแผู้นงานที�กำาหนดไว้ั รวัมถึืงการดำาเนิน
การด้านการบริหารควัามเสีิ�ยง การควับคุมภายใน การ
ปฏิิบัติั้ตั้ามกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวัข้อง และการตั้รวัจสิอบ
การดำาเนินงาน ทั�งนี� เพ่ื่�อให้การปฏิิบัติั้หน้าที�ของคณะ
กรรมการมีประสิิทธิุภาพื่ยิ�งขึ�น คณะกรรมการบริษัทจึงได้
แต่ั้งตัั้�งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพื่าะด้าน ซึ�งประกอบด้วัย
กรรมการที�มีควัามร้้ควัามเชี�ยวัชาญ่และประสิบการณ์
ในด้านดังกล่าวั ได้แก่ คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ 
คณะกรรมการบริหาร และยงัได้แต่ั้งตัั้�งให้คณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบปฏิิบัติั้หน้าที�แทน คณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดค่าตั้อบแทน คณะกรรมการบริหารควัามเสีิ�ยง 
และคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการด้วัย

1. นโยบายและแนวปฏิิบัติท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการ
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รายการ สัดสวน
สัิดส่ิวันของกรรมการอิสิระต่ั้อกรรมการทั�งหมด 5:8
สัิดส่ิวันของกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหารต่ั้อกรรมการทั�งหมด 5:8
สัิดส่ิวันกรรมการชายต่ั้อกรรมการหญิ่ง 4:4
กรรมการที�เป็นผู้้้หญิ่งต่ั้อกรรมการทั�งหมด 4:8
กรรมการอิสิระต่ั้อกรรมการชุดย่อย 4:4

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�และควัาม 
รับผิู้ดชอบระหวั่างคณะกรรมการและฝ่่ายบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิิบัติั้หน้าที�ด้วัยควัามซ่�อสัิตั้ย์
สุิจริตั้และระมัดระวัังรักษาผู้ลประโยชน์ของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ได้กำาหนดอำานาจอนุมัติั้ของคณะกรรมการใน 
เร่�องที�สิำาคัญ่ต่ั้างๆ เอาไว้ัอย่างชัดเจน เช่น การกำาหนด
เป้าหมาย แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัทฯ การพิื่จารณาทบทวัน ตั้รวัจ
สิอบ และอนุมัติั้แผู้นการขยายธุุรกิจ โครงการลงทนุขนาด
ใหญ่่ ตั้ลอดจนการเข้าร่วัมลงทุนกับผู้้้ประกอบการราย 
อ่�นๆ ที�เสินอโดยฝ่่ายบริหาร เป็นตั้้น ซึ�งแสิดงราย
ละเอียดไว้ัแบบ 56-1 One Report ในหัวัข้อ ขอบเขตั้
อำานาจหน้าที�ของประธุานกรรมการและคณะกรรมการ
บริษัท และเพ่ื่�อให้กรรมการไดมี้เวัลาในการปฏิิบัติั้หน้าที�
ตั้ามบทบาทและควัามรับผิู้ดชอบจึงได้มีการพื่ิจารณา
กำาหนดจำานวันบริษัทจดทะเบียนที�กรรมการแตั้่ละคน
จะไปดำารงตั้ำาแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้ัน

โครงสิร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วัย กรรมการ
อิสิระมากกว่ัา 1 ใน 3 ของจำานวันกรรมการทั�งคณะ 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั�งสิิ�นจำานวัน 8 ท่าน แบง่เป็น 

กรรมการที�เป็นผู้้้บริหารจำานวัน 3 ท่าน และกรรมการ
อิสิระที�ไม่เป็นผู้้้บริหารจำานวัน 5 ท่าน และยังดำารง
ตั้ำาแหน่งเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบ จำานวัน 4 ท่าน อีกด้วัย 
คณะกรรมการมีกรรมการที�เป็นผู้้้หญิ่งจำานวัน 4 ท่าน  
นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษัท ยังไ ด้แต่ั้งตัั้� ง 
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ เพ่ื่�อช่วัยในการกำากับด้แล
กิจการของบริษัทฯ ซึ�งคณะกรรมการตั้รวัจสิอบมี 
สิิทธิุหน้าที�ตั้ามที�ได้กำาหนดไว้ัในอำานาจหน้าที�ของ 
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ทั�งนี� กรรมการตั้รวัจสิอบ 
อย่างน้อย 1 ท่าน จะต้ั้องมีควัามร้้และประสิบการณ์
ด้านบัญ่ชีเพีื่ยงพื่อที�จะสิามารถืทำาหน้าที� ในการ 
สิอบทานควัามน่าเช่�อถ่ือของงบการเงินของบริษัทฯ 
ได้ และวัาระการดำารงตั้ำาแหน่งของกรรมการอิสิระของ 
บริษัทฯ ต่ั้อเน่�องไม่เกิน 9 ป นับจากวัันที�ได้รับการแต่ั้งตัั้�ง
ให้ดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการอิสิระเป็นครั�งแรก อนึ�งบริษัทฯ 
ไม่มีกรรมการอิสิระท่านใดที�ดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการ
อิสิระของบริษัทฯ เกิน 9 ป นับแต่ั้วัันที�ได้รับการแต่ั้งตัั้�งให้ 
ดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการอิสิระเป็นครั�งแรกและบริษัทฯ 
ไม่มีกรรมการที�ดำารงตั้ำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
มากกว่ัา 5 บริษัท (ไม่นับรวัมตั้ำาแหน่งที�ปรึกษาในบริษัท 
จดทะเบียน)

สรุป
จำานวันกรรมการทั�งหมด 8 คน
กรรมการอิสิระ 5 คน
ประธุานกรรมการและกรรมการผู้้้จัดการเป็นคนละคนกัน 
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บริษัทมีนโยบายไม่ให้กรรมการผู้้้จัดการของบริษัท 
ดำารงตั้ำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่�น และบริษัท 
จดทะเบียนอ่�นมากกวั่า 2 บริษัท (ไม่นับรวัมบริษัท
ในเคร่อ) และต้ั้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที�ทำาธุุรกิจ
ประเภทเดียวักัน หร่อธุุรกิจที�อาจก่อให้เกิดการขัดแย้ง
ทางผู้ลประโยชน์ เว้ันแต่ั้จะได้รับการอนุมัติั้จากคณะ
กรรมการบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที�เป็นผู้้้บริหาร 
ไปดำารงตั้ำาแหนง่ในบริษัทจดทะเบยีนอ่�นมากกวัา่ 2 แหง่

นอกจากนี� บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตั้ำาแหน่ง
ประธุานกรรมการ และกรรมการผู้้้จัดการให้เป็นคนละ
บุคคลกัน เพ่ื่�อปอ้งกันมิให้บุคคลใดมีอำานาจเบ็ดเสิร็จใน
เร่�องใดเร่�องหนึ�งโดยเฉพื่าะ รวัมทั�งมีการกำาหนดขอบเขตั้
อำานาจหน้าที�ของแต่ั้ละตั้ำาแหน่งไว้ัอย่างชัดเจนใน
อำานาจดำาเนินการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท  
จะเป็นผู้้้กำาหนดอำานาจหน้าที� และคัดเล่อกบุคคลเพ่ื่�อ
เข้าดำารงตั้ำาแหน่งดังกล่าวัโดยประธุานกรรมการมาจาก
การเล่อกตัั้�งของกรรมการบริษัท ทำาหน้าที�เป็นประธุาน
ในที�ประชุม โดยควับคุมการประชุมของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปตั้ามระเบียบวัาระการประชุม และ
สินับสินุนให้กรรมการทุกท่านมีส่ิวันร่วัมในการประชุม 
เช่น ตัั้�งคำาถืามหร่อข้อสัิงเกตั้ ให้คำาปรึกษาและให้ 
ข้อเสินอแนะตั้อ่ผู้้้บริหาร และสินบัสินุนการดำาเนินธุุรกิจ
ของบริษัท แตั้่จะไม่ก้าวัก่ายในการบริหาร การจัดการ
กิจการของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วัยกรรมการที� มี
คุณสิมบัติั้ ควัามร้้ ควัามเชี�ยวัชาญ่ และประสิบการณ์
หลากหลาย ทั�งด้านการเงิน การบัญ่ชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสิตั้ร ์กฎหมาย และกิจการธุนาคาร โดย
กรรมการอิสิระของบริษัท มีคุณสิมบัติั้ส้ิงกว่ัาข้อกำาหนด
ขั�นตั้ำ�าของสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ (ก.ล.ตั้.) และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย ตั้ามรายละเอียดซึ�งแสิดงอย่้ภายใต้ั้หัวัข้อ 
รายละเอียดเกี�ยวักับกรรมการ ผู้้้บริหาร ผู้้้มีอำานาจ
ควับคุม และเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่ิงเสิริมและอำานวัย
ควัามสิะดวักให้มีการฝึ่กอบรมและให้ควัามร้้แก่ผู้้้ที�
เกี�ยวัข้องในระบบการกำากับด้แลกิจการของบริษัท  
ซึ�งรวัมถึืงกรรมการ กรรมการตั้รวัจสิอบ ผู้้้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท เพ่ื่�อให้มีการปรับปรุงการปฏิิบัติั้งาน
อย่างต่ั้อเน่�อง ได้แก่ หลักส้ิตั้รของสิมาคมส่ิงเสิริม
สิถืาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association : IOD) รวัมถึืงหลักส้ิตั้รที�มีควัามสิำาคัญ่
ต่ั้อการพัื่ฒนาบริษัทฯ ที�จัดโดยตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และสิภาวิัชาชีพื่การบัญ่ชี

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ และการเสิริมควัามร้้ให้แก่กรรมการ โดย
บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตั้รียมข้อม้ล
ต่ั้างๆ สิำาหรับกรรมการใหม่ เพ่ื่�อให้กรรมการใหม่ รับทราบ 
บทบาท หน้าที� ควัามรับผิู้ดชอบของกรรมการ นโยบาย 
ข้อม้ลธุุรกิจ และแนวัปฏิิบัติั้ในการกำากับด้แลกิจการของ
บริษัทก่อนการปฏิิบัติั้หน้าที�ของกรรมการ ตั้ลอดจน 
ส่ิงเสิริมการสิร้างควัามร้้ควัามเข้าใจในธุุรกิจให้กับ
กรรมการทุกท่าน เพ่ื่�อเป็นการช่วัยสินับสินุนในการ
ปฏิิบัติั้หน้าที�อย่างมีประสิิทธิุภาพื่ของกรรมการมาก 
ยิ�งขึ�น นอกจากนี� บริษัทยังมีนโยบายในการเสิริมควัามร้้ 
ให้กรรมการผู้้้บริหารอย่างสิมำ�าเสิมอ ในป 2563  
มีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน

อนึ�ง กรรมการหร่อผู้้้บริหารระดับส้ิงของบริษัทไม่เคย
เป็นพื่นกังานหร่อหุ้นส่ิวันของบริษัทสิอบบญั่ชีภายนอก
ที�บริษัทฯ ใช้บริการอย่้ตัั้�งแต่ั้จัดตัั้�งบริษัท

ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัท ได้แต่ั้งตัั้�งเลขานุการบริษัท  
เพ่ื่�อให้มีหน้าที�และควัามรับผิู้ดชอบตั้ามพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ 
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทตั้ระหนักและให้ควัามสิำาคัญ่ในสิิทธิุพ่ื่�นฐานต่ั้างๆ 
ของผู้้้ถ่ือหุ้น ได้แก่ สิิทธิุการซ่�อขายหร่อโอนหุ้น สิิทธิุใน
การที�จะได้รับส่ิวันแบ่งกำาไรของกิจการและเงินปันผู้ล
อย่างเท่าเทียมกัน สิิทธิุในการได้รับข้อม้ลข่าวัสิารของ
กิจการอย่างเพีื่ยงพื่อ สิิทธิุในการเข้าร่วัมประชุมเพ่ื่�อ
ใช้สิิทธิุออกเสีิยงในที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นเพ่ื่�อแตั้่งตัั้�งหร่อ
ถือดถือนกรรมการ แต่ั้งตัั้�งผู้้้สิอบบัญ่ชี และเร่�องที�มีผู้ล 
กระทบตั้อ่บริษัทฯ เช่น การจดัสิรรเงนิปันผู้ล การกำาหนด
หร่อการแก้ไขข้อบังคับและหนังส่ิอบริคณห์สินธิุและข้อ
บังคับ การลดทุนหร่อเพิื่�มทุน และสิิทธิุในการได้รับการ
ปฏิิบัติั้ที�เท่าเทียมในการรับซ่�อหุ้นค่นโดยบริษัทฯ เป็นต้ั้น 

นอกเหน่อจากสิิทธิุพ่ื่�นฐานต่ั้างๆ ข้างต้ั้นแล้วั บริษัทฯ   
ยังได้ดำาเนินการในเร่�องต่ั้างๆ ที�เป็นการส่ิงเสิริมและ
อำานวัยควัามสิะดวักในการใช้สิิทธิุของผู้้้ถ่ือหุ้นรวัมถึืง 
นักลงทุนสิถืาบัน ในการเข้าร่วัมการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น

(1) จัดส่ิงหนังส่ิอนัดประชุมให้ผู้้้ถ่ือหุ้นทราบล่วังหน้า
ก่อนวัันประชุมอย่างน้อย 21 วััน  โดยจะระบุวััน 
เวัลา สิถืานที� และวัาระการประชุม ตั้ลอดจนข้อม้ล
ประกอบที�เกี�ยวัข้องกับเร่�องที�ต้ั้องตัั้ดสิินใจในที�
ประชุมอย่างครบถ้ืวัน 

(2) ในกรณีที� ผู้้้ถ่ือหุ้นไม่สิามารถืเข้าร่วัมประชุมได้ 
บริษัทฯ เปิดโอกาสิให้ผู้้้ถ่ือหุ้นสิามารถืมอบฉันทะให้
กรรมการอิสิระหร่อบุคคลใดๆ เข้าร่วัมประชุมแทน
ตั้นได้ โดยใช้หนังส่ิอมอบฉันทะแบบหนึ�งแบบใดที�
บริษัทฯ ได้จัดส่ิงไปพื่ร้อมหนังส่ิอเชิญ่ประชุม

(3) บริษัทฯ จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สิถืานที�
จัดการประชมุ สิำาหรับผู้้้ถ่ือหุ้นบุคคลธุรรมดา และนกั
ลงทุนสิถืาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำาระบบคอมพิื่วัเตั้อร์
มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสีิยง เพ่ื่�อ
ช่วัยให้ขั�นตั้อนการลงทะเบียนและการประมวัลผู้ล
การลงคะแนนเสีิยงเป็นไปอย่างรวัดเร็วัยิ�งขึ�น 

(4) เปิดโอกาสิให้ผู้้้ถ่ือหุ้นได้ซักถืาม แสิดงควัามคิดเห็น
และข้อเสินอแนะต่ั้างๆ ได้อย่างเต็ั้มที�และอิสิระ 

(5) เม่�อการประชมุแล้วัเสิร็จ บริษัทจะจดัทำารายงานการ
ประชุมโดยแสิดงข้อม้ลอย่างถ้ืกต้ั้อง ครบถ้ืวัน เพ่ื่�อ
ให้ผู้้้ถ่ือหุ้นสิามารถืตั้รวัจสิอบได้

บริษัทฯ จัดการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำาป 2563 
เม่�อวัันที� 7 สิิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ASIC  
ชั�น 31 อาคารเอม็เอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ กรุงเทพื่มหานคร 
ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้้้บริหารระดับส้ิงเข้าร่วัม 
การประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำาป 2563 จำานวัน 11 ท่าน

บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศ้นย์ รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ซึ�งเป็นนายทะเบียนของบริษัท 
เป็นผู้้้ดำาเนินการจัดส่ิงหนังส่ิอเชิญ่ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นและ
เอกสิารประกอบการประชุมให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นเป็นเวัลา 
ล่วังหน้าไม่น้อยกวั่า 21 วัันก่อนการประชุม และได้
จัดให้มีการเผู้ยแพื่ร่หนังส่ิอเชิญ่ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นและ
เอกสิารประกอบการประชุมทางเว็ับไซต์ั้ของบริษัทฯ ที� 
www.leaseit.co.th เป็นการล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 30 วััน
ก่อนการประชุม เพ่ื่�อให้ผู้้้ถ่ือหุ้นสิามารถืเข้าถึืงข้อม้ลที�
เกี�ยวัข้องกับการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นได้สิะดวักและรวัดเร็วั
ยิ�งขึ�น

บริษัทฯ เปิดโอกาสิให้ผู้้้ถ่ือหุ้นรายย่อยเสินอวัาระการ
ประชุม และเสินอช่�อบุคคลเพ่ื่�อเข้ารับการคัดเล่อกเป็น
กรรมการบริษัท สิำาหรับการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำา
ป 2563 ครั�งแรกระหวั่างวัันที� 19 พื่ฤศจิกายน – 31 
ธัุนวัาคม 2562 และครั�งที� 2 ระหว่ัางวัันที� 21 พื่ฤษภาคม 
2563 – 20 มิถุืนายน 2563 เม่�อครบกำาหนดระยะเวัลา
ให้สิิทธิุดังกล่าวั ไม่ปรากฏิผู้้้ถ่ือหุ้นรายใดเสินอเพิื่�มวัาระ
การประชุมหร่อเสินอช่�อบุคคลเพ่ื่�อเข้ารับการคัดเล่อก
เป็นกรรมการบริษัท สิำาหรับการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้น
ประจำาป 2563 แต่ั้อย่างใด

บริษัทฯ ระบุควัามเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ัใน
หนังส่ิอเชิญ่ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น และจัดส่ิงหนังส่ิอเชิญ่
ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นล่วังหน้าให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นภายในระยะเวัลา 
ที� ก.ล.ตั้. หร่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ กำาหนด เพ่ื่�อให้ 
ผู้้้ถ่ือหุ้นมีเวัลาศึกษาข้อม้ลล่วังหน้าก่อนการประชุม 
นอกจากนี� ผู้้้ถ่ือหุ้นจะได้รับข้อม้ลข่าวัสิารผู่้านทาง
ส่ิ�ออิเล็กทรอนิกส์ิของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ เว็ับไซต์ั้ของ 
บริษัทฯ และการลงข่าวัสิารในหนังส่ิอพิื่มพ์ื่ตั้ามพื่ระราช
บัญ่ญั่ติั้มหาชนจำากัด ทั�งนี� บริษัทมีนโยบายที�จะให้คณะ
กรรมการบริษัทเข้าร่วัมการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นโดยพื่ร้อม
เพื่รียงกัน โดยเฉพื่าะประธุานอนุกรรมการชุดต่ั้างๆ  
เช่น ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ เป็นต้ั้น เพ่ื่�อร่วัมชี�แจง
หร่อตั้อบข้อซักถืามของผู้้้ถ่ือหุ้นในที�ประชุม

2. นโยบายและแนวปฏิิบัติท่ีเก่ียวกับผูู้ถือหุนและผูู้มีสวนไดเสีย

ก. การดูแลผูู้ถือหุน การปฏิิบัติตอผูู้ถือหุนอยางเทาเทียมกัน  
การสงเสริมการใชสิทธิของผูู้ถือหุน 

1. สิทธิของผูู้ถือหุน (The Rights of Shareholders) และการสงเสริมการใชสิทธิของผูู้ถือหุน 
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บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี�แจงหลักเกณฑ์์และวิัธีุการออก
เสีิยงลงคะแนนให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นก่อนเริ�มประชุม โดยมี 
ที�ปรึกษากฎหมายทำาหน้าที�กำากับด้แลการประชุมและ
การออกเสีิยงลงคะแนนเพ่ื่�อให้เป็นไปตั้ามกฎหมายและ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ทั�งนี� ในการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น ประธุาน 
ในที�ประชุมได้เปิดโอกาสิให้ผู้้้ถ่ือหุ้นแสิดงควัามคิดเห็น
และตัั้�งคำาถืามในเร่�องที�เกี�ยวัข้องกับบริษัทฯ และวัาระ
การประชุมอย่างเต็ั้มที�

บริษัทฯ ได้ทำาการแจ้งมติั้ที�ประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำา
ป 2563 โดยระบผุู้ลการออกเสิยีงลงคะแนนในแตั้ล่ะวัาระ 
แยกประเภทคะแนนเสีิยงเป็น “เห็นด้วัย” “ไม่เห็นด้วัย” 
และ “งดออกเสีิยง” โดยจัดส่ิงในร้ปแบบจดหมายข่าวั 
ไปยังตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยภายในวัันถัืดไป
ภายหลังจากการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นเสิร็จสิิ�น พื่ร้อมทั�ง 
เปิดเผู้ยไว้ับนเว็ับไซต์ั้ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทให้ควัามสิำาคัญ่และด้แลให้มีการ
ปฏิิบัติั้ต่ั้อผู้้้ถ่ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็น
ธุรรม ทั�งผู้้้ถ่ือหุ้นที�เป็นผู้้้บริหารและผู้้้ถ่ือหุ้นที�ไม่เป็น 
ผู้้้บริหาร ผู้้้ถ่ือหุ้นที�เป็นคนไทยหร่อผู้้้ถ่ือหุ้นต่ั้างชาติั้  
ผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่หร่อผู้้้ถ่ือหุ้นรายย่อย โดยได้ดำาเนิน
การต่ั้างๆ ดังนี�

• บริษัทฯ มีนโยบายที�จะรกัษาสิิทธุขิองผู้้ถ่้ือหุ้นทุกราย 
โดยในการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้น ประธุานในที�ประชุม
จะดำาเนินการประชุมตั้ามระเบียบวัาระการประชุม
ที�ได้แจ้งไว้ัในหนังส่ิอเชิญ่ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น และไม่มี
การเพิื่�มวัาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้้้ถ่ือหุ้นทราบ 
ล่วังหน้า ทั�งนี� ผู้้้ถ่ือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิิทธิุ 
ออกเสีิยงลงคะแนนตั้ามจำานวันหุ้นที�ตั้นถ่ืออย่้ โดย
หนึ�งหุ้นมีสิิทธิุออกเสีิยงเท่ากับหนึ�งเสีิยง

• บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสิให้ผู้้้ถ่ือหุ้นเสินอเร่�องที�เห็น
สิมควัรบรรจุเป็นวัาระการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้น
ประจำาป 2563 และเสินอช่�อบุคคลเพ่ื่�อเข้ารับการ
เล่อกตัั้�งเป็นกรรมการล่วังหน้าก่อนการประชุม 
ผู้้้ถ่ือหุ้นครั�งที� 1 ในระหว่ัางวัันที� 19 พื่ฤศจิกายน -  
13 ธัุนวัาคม 2562 และครั�งที� 2 ระหว่ัางวัันที� 21 
พื่ฤษภาคม – 20 มิถุืนายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้ 
เผู้ยแพื่ร่รายละเอียดเกี�ยวักับหลักเกณฑ์์และวิัธีุ
การในการดำาเนินการดังกล่าวัโดยจัดส่ิงในร้ปแบบ
จดหมายข่าวัไปยังตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย 
และทางเว็ับไซต์ั้ของบริษัทที� www.leaseit.co.th 
อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้้้ถ่ือหุ้นเสินอเร่�องเพ่ื่�อบรรจุเป็น
วัาระการประชุม หร่อเสินอช่�อบุคคลเพ่ื่�อเข้ารับการ
พิื่จารณาเล่อกตัั้�งเป็นกรรมการแต่ั้อย่างใด

• บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศ้นย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ซึ�งเป็นนายทะเบียนของบริษัท 
เป็นผู้้้ดำาเนินการจัดส่ิงหนังส่ิอเชิญ่ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น
และเอกสิารประกอบการประชุมให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นเป็น
เวัลาล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 21 วัันก่อนการประชุม และ
ได้จัดให้มีการเผู้ยแพื่ร่หนังส่ิอเชิญ่ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น 
และเอกสิารประกอบการประชุมทางเว็ับไซต์ั้ของ
บริษัทที� www.leaseit.co.th เป็นการล่วังหน้าไม่น้อย
กว่ัา 30 วัันก่อนการประชุม เพ่ื่�อให้ผู้้้ถ่ือหุ้นสิามารถื
เข้าถึืงข้อม้ลที�เกี�ยวัข้องกับการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นได้
สิะดวักและรวัดเร็วัยิ�งขึ�น 

• บริษัทฯ มีนโยบายที�จะเพิื่�มทางเล่อกในการประชุม
ให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นที�ไม่สิามารถืเข้าร่วัมประชุมด้วัยตั้นเอง 
สิามารถืมอบฉันทะให้กรรมการอิสิระหร่อบุคคลอ่�น
เข้าร่วัมประชุมและออกเสีิยงแทนผู้้้ถื่อหุ้นได้ โดย
บริษัทฯ ได้จัดเตั้รียมหนังส่ิอมอบฉันทะตั้ามแบบที�
กระทรวังพื่าณิชย์ประกาศกำาหนด ซึ�งระบุถึืงเอกสิาร/
หลักฐานทั�งคำาแนะนำาขั�นตั้อนในการมอบฉันทะ  
ซึ�งผู้้้ถ่ือหุ้นสิามารถืกำาหนดทิศทางการออกเสีิยง 
ลงคะแนนได้ และได้จัดส่ิงหนังส่ิอมอบฉันทะให้แก่ 
ผู้้้ถ่ือหุ้นพื่ร้อมหนังส่ิอเชิญ่ประชมุผู้้้ถ่ือหุ้น นอกจากนี� 
ผู้้้ถ่ือหุ้นสิามารถืดาวัน์โหลดหนังส่ิอมอบฉันทะได้ทาง
เว็ับไซต์ั้ของบริษัท ที� www.leaseit.co.th

• การดำาเนินการประชุมจะเป็นไปตั้ามข้อบังคับของ 
บริษัทฯ ตั้ามลำาดับวัาระการประชมุ โดยจะมกีารเสินอ
รายละเอียดในแต่ั้ละวัาระอยา่งครบถ้ืวัน พื่ร้อมแสิดง 
ข้อม้ลประกอบการพิื่จารณาอย่างชัดเจน รวัมทั�ง
จะไม่เพิื่�มวัาระการประชุมที�ไม่มีการแจ้งให้ผู้้้ถ่ือหุ้น
ทราบล่วังหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพื่าะวัาระที�มี
ควัามสิำาคัญ่ที�ผู้้้ถ่ือหุ้นต้ั้องใช้เวัลาในการศกึษาข้อม้ล
ก่อนการตัั้ดสิินใจ
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

• คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติั้นโยบายการรายงาน
การซ่�อ-ขายหุ้น/ถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัท
ให้ที�ประชุมคณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุม
มาตั้รการป้องกันการใช้ข้อม้ลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) ของบุคคลที�เกี�ยวัข้องซึ�งรวัมถึืง
กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงานและล้กจ้าง รวัมตั้ลอด
ถึืงค่้สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะของบุคคล
ดังกล่าวัที�เกี�ยวัข้องกับข้อม้ล รวัมถึืงได้กำาหนดบท
ลงโทษเกี�ยวักับการเปิดเผู้ยข้อม้ลของบริษัทหร่อ
นำาข้อม้ลของบริษัทไปใช้เพ่ื่�อประโยชน์ส่ิวันตั้น 
ตั้ามนโยบายการป้องกันการนำาข้อม้ลภายในไป
ใช้ประโยชน์ รวัมทั�งได้ให้ควัามร้้แก่กรรมการและ
ผู้้้บริหารของบริษัท เกี�ยวักับภาระหน้าที�ในการ
รายงานการถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ในบริษัทของตั้นเอง 
ค่้สิมรสิ และบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะ ตั้ลอดจนการ
รายงานการเปลี�ยนแปลงการถ่ือครองหลักทรัพื่ย์
ต่ั้อสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลกัทรพัื่ย์ ตั้ามมาตั้รา 59 และบทกำาหนดโทษ
ตั้ามพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ 
พื่.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผู้้้บริหารได้มีการ
รายงานการซ่�อ-ขายหุ้น/ถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ของ 
บริษัทฯ ต่ั้อที�ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบเป็น
รายไตั้รมาสิ มาโดยตั้ลอด

บริษัทฯ จะจัดทำารายงานการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้น
ประจำาป และจัดให้มีการเผู้ยแพื่ร่รายงานการประชุม 
ทางเว็ับไซต์ั้ของบริษัทฯ ที� www.leaseit.co.th

บริษัทฯ มีนโยบายที�เกี�ยวัข้องกับการทำารายการที�เกี�ยวั
โยงกันที�เข้าข่ายจะต้ั้องขออนุมัติั้จากผู้้้ถ่ือหุ้นตั้ามข้อ
กำาหนดของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ ก่อนทำารายการ บริษัทฯ 
จะเปิดเผู้ยข้อม้ลเกี�ยวักับช่�อและควัามสัิมพัื่นธ์ุของ
บุคคลที�เกี�ยวัโยง นโยบายการกำาหนดราคา และม้ลค่า 
ของรายการ รวัมทั�งควัามเห็นของคณะกรรมการ 
เกี�ยวักับรายการดงักล่าวัใหผู้้้้ถ่ือหุ้นทราบอย่างชัดเจนใน
การประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายไม่อนุญ่าตั้ให้มีรายการระหว่ัางกัน
ในลักษณะที�เป็นการใหค้วัามช่วัยเหล่อทางการเงนิ เช่น 
การให้ก้้ย่มเงิน การคำ�าประกันสิินเช่�อ

บริษัทฯ มีรายการระหวั่างกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในเคร่อ  
ซึ�งได้กระทำาอย่างยุติั้ธุรรมตั้ามราคาตั้ลาด และเป็นไป
ตั้ามปกติั้ธุุรกิจการค้า (Fair and at arms’s length) 

2. การปฏิิบัติตอผูู้ถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 (The Equitable Treatment of Shareholders)
 ผู้้้ถ่ือหุ้นของบริษัททุกรายจะต้ั้องได้รับการปฏิิบัติั้อย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธุรรมตั้ามสิิทธุิพ่ื่�นฐานที�มีอย่้ 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวัทางการกำากับด้แลการใช้
ข้อม้ลภายในของบริษัทเพ่ื่�อหาผู้ลประโยชน์แก่ตั้นเอง
หร่อผู้้้อ่�นในทางมิชอบ ซึ�งอาจก่อให้เกิดควัามเสีิยหาย
ต่ั้อผู้้้ถ่ือหุ้นโดยรวัม รวัมทั�งสินับสินุนให้มีการปฏิิบัติั้ต่ั้อ 
ผู้้้ถ่ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ื่�อเป็นการสิร้าง
ควัามมั�นใจว่ัาผู้้้ถ่ือหุ้นทุกคนจะได้รับการปกป้องสิิทธิุ 
พ่ื่�นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

ข. การปองกันการใชขอมูลภายใน 
เพ่ื่�อให้ผู้้้ถ่ือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิิบัติั้อย่างเท่าเทียม
กันคณะกรรมการจึงได้กำาหนดนโยบายและแนวัทาง
ปฏิิบัตั้ิการป้องกันการใช้ข้อม้ลภายใน โดยการจัดให้
มีระเบียบว่ัาด้วัยการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ซึ�งกำาหนดให้
กรรมการ ผู้้้บริหาร จัดทำาและนำาส่ิงรายงานการถ่ือครอง
หลักทรัพื่ย์และการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของบริษัท ภายใน
ระยะเวัลาที�กำาหนด และให้เลขานุการบริษัทรายงาน
การเปลี�ยนแปลงการถ่ือหลักทรัพื่ย์ของกรรมการและ 
ผู้้้บริหารต่ั้อที�ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตั้รมาสิ โดย
ระบุเวัลาในการห้ามซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ ดังนี� 

(1) ในช่วังเวัลา 30 วััน ก่อนการเปิดเผู้ยงบการเงิน 
ประจำารายไตั้รมาสิและประจำาป และช่วังเวัลาอ่�นที�
บริษัทฯ จะกำาหนดเป็นครั�งคราวั 

(2) ในสิถืานการณพิ์ื่เศษ บุคคลที�บริษัทกำาหนดอาจขาย
หลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในระหว่ัางช่วังเวัลาห้ามซ่�อ
ขายหลักทรัพื่ย์ได้ หากตั้กอย่้ในสิถืานการณ์ เช่น  
มีควัามยากลำาบากทางการเงินอย่างรุนแรง หร่อต้ั้อง
ปฏิิบัตั้ิตั้ามข้อกำาหนดต่ั้างๆ ทางกฎหมาย หร่อตั้ก
อย่้ภายใต้ั้คำาสัิ�งศาล โดยต้ั้องจัดทำาบันทึกระบุเหตุั้ผู้ล
เสินอขออนุมัติั้ต่ั้อ
(2.1) ประธุานกรรมการ  

(กรณีผู้้้ขายเป็นกรรมการหร่อเลขานุการ
บริษัท) 

(2.2) ประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ  
(กรณีผู้้้ขายเป็นประธุานกรรมการ) 

(2.3) ประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร/กรรมการผู้้้จัดการ 
(กรณีผู้้้ขายเป็นบุคคลที�บริษัทกำาหนดซึ�งไม่ใช่
กรรมการและเลขานุการบริษัท) ทั�งนี�ให้จัดส่ิง
สิำาเนาบันทึกดังกล่าวัให้แก่เลขานุการบริษัท
ด้วัย
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ง. ความรับผิู้ดชอบตอผูู้มีสวนไดเสีย
บริษัทฯ มีผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้้้ถ่ือหุ้น 
พื่นักงาน ล้กค้า ค่้ค้า เจ้าหนี� ค่้แข่งทางการค้า รวัมทั�ง
ชุมชนและสัิงคม ซึ�งผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยทุกกลุ่มจะต้ั้องได้รับ
การด้แลจากบริษัทตั้ามสิิทธิุที�มีอย่้ตั้ามกฎหมายและ
ตั้ามข้อตั้กลงที�มีอย่้กับบริษัทอย่างเป็นธุรรม และใน
กรณีที�มีควัามเสีิยหายเกิดขึ�นบริษัทจะให้การเยียวัยาที�
เหมาะสิมกับทุกฝ่่าย มีแนวัปฏิิบัติั้ ดังนี�

• เปิดโอกาสิให้แจ้งเบาะแสิหร่อข้อร้องเรียนการทำาผิู้ด
กฎหมาย หร่อจรรยาบรรณ ผู่้านกรรมการตั้รวัจสิอบ 
และจัดให้มีมาตั้รการในการปกป้องพื่นักงานหร่อ 
ผู้้้แจ้งเบาะแสิการกระทำาควัามผิู้ด

• จัดให้มีช่องทางสิำาหรับผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยในการแจ้งหร่อ
ร้องเรียนกรณีที�ถ้ืกละเมิดสิิทธิุ พื่ร้อมให้ข้อม้ลในการ
ติั้ดต่ั้อผู้้้ที�ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน

• จัดให้มีกระบวันการดำาเนินการหลังจากได้รับแจ้ง
เบาะแสิ โดยให้มีการตั้รวัจสิอบข้อม้ล และมีการ
รายงานต่ั้อคณะกรรมการบริษัทในเร่�องที�มีผู้ลกระทบ 
อย่างมีนัยสิำาคัญ่

• กำาหนดนโยบายที�เกี�ยวัข้องกับจรรยาบรรณธุุรกิจ 
ได้แก่ นโยบายควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ 
นโยบายการตั้่อต้ั้านคอร์รัปชั�น นโยบายด้านควัาม
ยั�งย่น นโยบายด้านสิิทธิุมนุษยชนและการปฏิิบัติั้
ด้านแรงงาน นโยบายการแจ้งเบาะแสิ นโยบาย
การคุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล นโยบายด้านควัาม
ปลอดภัยและอาชีวัอนามัย

บริษัทฯ ตั้ระหนักถึืงสิิทธิุของผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยทุกกลุ่ม 
ทั�งภายในและภายนอกบริษัท และด้แลเพ่ื่�อให้มั�นใจ
ได้ว่ัาสิิทธิุดังกล่าวัได้รับการคุ้มครองและปฏิิบัติั้ด้วัยดี 
ทั�งนี� เพ่ื่�อสิร้างควัามเข้าใจอันดีและควัามร่วัมม่อระหว่ัาง 
บริษัทฯ และผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย อันจะเป็นประโยชน์ต่ั้อการ
ดำาเนินงาน สิร้างควัามเช่�อมั�นและควัามมั�นคงให้แก่
บริษัทฯ และผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย รวัมทั�งเพิื่�มขีดควัามสิามารถื
ในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาวั ดังนี�

1. บทบาทตอพนักงาน
บริษัทฯ เช่�อว่ัารากฐานขององค์กรที�เข้มแข็งเกิดจาก
การที�พื่นักงานเป็นผู้้้มีควัามร้้ ควัามสิามารถื มีควัาม
เชี�ยวัชาญ่ ตั้ระหนักถึืงควัามสิำาคัญ่ในบทบาทและหนา้ที�
ของตั้นเอง หากพื่นักงานทำางานในหน้าที�ให้ประสิบ
ควัามสิำาเร็จและบรรลเุป้าหมาย ธุุรกิจของบริษัทฯ ก็ย่อม
ที�จะประสิบควัามสิำาเร็จและบรรลเุป้าหมายเช่นเดียวักัน 
บริษัทฯ จึงได้กำาหนดแนวัปฏิิบัติั้ต่ั้อพื่นักงานไว้ั ดังนี�ค่อ

1. บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการคัดเล่อกบุคลากร 
ที� เหมาะสิมกับตั้ำาแหน่ง และเน้นบุคลากรมี
ประสิบการณ์ในการทำางานตั้รงกับลักษณะงานของ 
บริษัทฯ เพ่ื่�อควัามเชี�ยวัชาญ่ในงานนั�นซึ�งบริษัทฯ 
ตั้ระหนักเสิมอว่ัาพื่นักงานเป็นทรัพื่ยากรที�มีคุณค่า 
และเป็นรากฐานของควัามสิำาเร็จ ดังนั�น บริษัทฯ 
จึงมุ่งมั�นที�จะพัื่ฒนาศักยภาพื่ของพื่นักงานตั้ลอด 
เส้ินทางการทำางาน โดยพื่ฒันาทักษะ เพิื่�มพ้ื่นควัามร้้
อย่างต่ั้อเน่�อง และควัามสิามารถืของพื่นักงาน รวัมทั�ง 
มอบโอกาสิในการสิร้างควัามก้าวัหน้าในการทำางาน
ให้แก่พื่นักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตั้ลอดจน 
การสิร้างแรงจ้งใจในเร่�องผู้ลตั้อบแทนที�เหมาะสิม
และสิามารถืเทียบเคียงกับบริษัทฯ ชั�นนำาโดยทั�วัไป 
ตั้ลอดจนการด้แลคุณภาพื่ชีวิัตั้ของพื่นักงานทุกคน
โดยเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำาหนดนโยบายการ
จ่ายค่าตั้อบแทนพื่นักงานที�สิอดคล้องกับผู้ลการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั�งในระยะสัิ�น อาทิ ควัาม
สิามารถืในการทำากำาไรในแต่ั้ละป ในร้ปแบบของ
เงินจ้งใจ (Incentive) และเงินโบนัสิ (Bonus) โดยใน
ระยะยาวันั�น บริษัทฯ ได้นำาเอาร้ปแบบการวััดผู้ลการ
ปฏิิบัติั้งานตั้าม Balanced Scorecard โดยอาศัยการ
กำาหนดตัั้วัชี�วััด (KPIs) มาใช้เป็นเคร่�องม่อเพ่ื่�อช่วัยใน
การบริหารจัดการกลยุทธ์ุไปส่้ิการปฏิิบัติั้  (Strategic 
Implementation) โดยอาศัยการวััดหร่อการประเมิน 
ที�จะช่วัยให้องค์กรเกิดควัามสิอดคล้องเป็นอันหนึ�ง

ค. การปองกันความขัดแยงทางผู้ลประโยชน
บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการและผู้้้บริหารต้ั้องรายงาน
ให้บริษัททราบถึืงการมีส่ิวันได้เสีิยของตั้น หร่อของ
บุคคลที�มีควัามเกี�ยวัข้อง ซึ�งเป็นส่ิวันได้เสีิยที�เกี�ยวัข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหร่อบริษัทย่อย 
ตั้ามมาตั้รา 89/14 แห่งพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้หลักทรัพื่ย์
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 ซึ�งแก้ไขเพิื่�มเติั้มโดย 
พื่ระราชบัญ่ญั่ติั้หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์  
(ฉบับที� 4) พื่.ศ. 2551 เพ่ื่�อให้บริษัทฯ มีข้อม้ลประกอบ
การดำาเนินการตั้ามข้อกำาหนดเกี�ยวักับการทำารายการที�

เกี�ยวัโยงกันซึ�งเป็นรายการที�อาจก่อให้เกิดควัามขัดแย้ง
ทางผู้ลประโยชนแ์ละอาจนำาไปส่้ิการถืา่ยเทผู้ลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวัมถึืงการที�กรรมการ
และผู้้้บริหารต้ั้องปฏิิบัตั้ิหน้าที�ด้วัยควัามระมัดระวััง
และซ่�อสัิตั้ย์สุิจริตั้ ซึ�งต้ั้องตัั้ดสิินใจโดยไม่มีส่ิวันได้เสีิย
ไม่ว่ัาทางตั้รงหร่อทางอ้อมในเร่�องที�ตั้ัดสิินใจข้อม้ลใน
รายงานดังกล่าวัจึงเป็นประโยชน์ต่ั้อการติั้ดตั้ามด้แล
ให้การทำาหน้าที�ของกรรมการและผู้้้บริหารเป็นไปตั้าม
หลักการดังกล่าวั
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อันเดียวักัน และมุ่งเน้นในสิิ�งที�มีควัามสิำาคัญ่ต่ั้อควัาม
สิำาเร็จขององค์กร โดยบริษัทฯ ศึกษาและทบทวัน
โครงสิร้างองค์กร บทบาท หน้าที� และควัามรับผิู้ดชอบ 
ของแต่ั้ละตั้ำาแหน่งงาน ประเมินผู้ลการทำางานและ
ควัามก้าวัหน้าในการทำางานของพื่นักงานอย่าง
สิมำ�าเสิมอ 

2. บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ในเร่�องสิวััสิดิการและควัาม
ปลอดภัยของพื่นักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดสิวััสิดิการ
และสิิทธิุประโยชน์ขั�นพ่ื่�นฐานตั้ามที�กฎหมายกำาหนด 
อาทิ วัันเวัลาทำางาน วัันหยุด วัันหยุดพัื่กผู่้อนประจำาป 
และวัันลาหยุดประเภทตั้่างๆ รวัมถึืงการประกัน
สัิงคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่ 
โดยมีการประชาสัิมพัื่นธ์ุสิิทธิุประโยชน์ต่ั้างๆ ให้
กับพื่นักงานทราบ นอกจากนั�น บริษัทฯ ได้จัดให้มี
สิวััสิดิการอ่�นๆ นอกเหน่อจากที�กฎหมายกำาหนด 
อาทิ การประกันสุิขภาพื่ ซึ�งครอบคลุมการรักษา
พื่ยาบาลผู้้้ป่วัยนอกและผู้้้ป่วัยใน การประกันชีวิัตั้ 
การประกันอุบัติั้เหตุั้ และการตั้รวัจสุิขภาพื่ประจำาป  
รวัมถึืงจัดให้มีมาตั้รการการด้แลสุิขภาพื่อนามัย 
ของพื่นักงาน อาทิ การฉีดวััคซีนป้องกันโรคระบาด 
การจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล
สิำาหรับล้างม่อให้แก่พื่นักงานและบุคคลภายนอก 
นอกจากนี� บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินช่วัยเหล่อพื่นักงาน
ในกรณีต่ั้างๆ เช่น การสิมรสิ การคลอดบุตั้ร  
การอุปสิมบท การเสิีย ชี วิัตั้ของญ่าตั้ิ ใกล้ ชิด  
การประสิบภัยพิื่บัติั้ทางธุรรมชาติั้ เป็นต้ั้น 
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3. การพื่ัฒนาบุคลากร ทรัพื่ยากรบุคคลถ่ือว่ัาเป็น
สิินทรัพื่ย์ที�มีค่าส้ิงสุิดในการดำาเนินธุุรกิจ ดังนั�น 
แนวัคิดเกี�ยวักับการพัื่ฒนาบุคลากรควัรเป็นการ
ลงทุนอย่างต่ั้อเน่�องระยะยาวั บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ
ในการพัื่ฒนาบุคลากร ด้วัยการพื่ฒันาควัามร้้ ทักษะ 
และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เคร่�องม่อในการ
พัื่ฒนาบุคลากร 2 ร้ปแบบ ได้แก่ การสิอนงานและ
แบ่งปันควัามร้้ (Coaching & Knowledge Sharing) 
และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
เพ่ื่�อให้บุคลากรสิามารถืนำาควัามร้้มาประยุกต์ั้ใช้
ในการปฏิิบัติั้งาน ซึ�งจะสิร้างควัามแข็งแกร่งให้กับ
องค์กร และรองรับการเติั้บโตั้ของธุุรกิจอย่างยั�งย่น 
ทั�งนี� บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการพัื่ฒนาบุคลากรที�
ครอบคลุมในทุกระดับ 

2. บทบาทตอลูกคา 
บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและแนวัทางปฎิบัติั้ต่ั้อล้กค้า 
ทุกรายโดยมีการแจ้งเง่�อนไขให้รับทราบอย่างชัดเจน 
โดยเง่�อนไขดังกล่าวัเป็นเง่�อนไขที�เป็นธุรรม นอกจากนี� 
บริษัทฯ ยังมุ่งมั�นในการให้การบริการล้กค้า และให้ 
คำาแนะนำาช่วัยเหล่อแก่ล้กค้าด้วัยควัามสุิภาพื่ อ่อนโยน 
พื่ร้อมรับฟัิงปัญ่หาและวิัธีุแก้ไขปัญ่หาให้ล้กค้า โดยไม่
เปิดเผู้ยควัามลับของล้กค้า และบริษัทฯ ได้มีการกำาหนด
หลักเกณฑ์์การคัดเล่อกล้กค้าไว้ัอย่างชัดเจน โดยยึด
หลักเกณฑ์์ดังนี�ค่อ (1) การมีตัั้วัตั้นอย่้จริงของล้กค้า  
(2) ควัามสิามารถืในการชำาระหนี�ของล้กค้าและล้กหนี� 
(3) ควัามสิามารถืในการปฏิิบัติั้งานตั้ามโครงการใหส้ิำาเร็จ

โดยมีคณะกรรมการสิินเช่�อ เป็นผู้้้รับผิู้ดชอบในการ 
พิื่จารณาหลักเกณฑ์์ดังกล่าวัข้างต้ั้น

3. บทบาทตอคูคา 
บริษัทฯ กำาหนดนโยบายเกี�ยวักับการปฏิิบัติั้ที�เป็น
ธุรรม และรับผิู้ดชอบต่ั้อค่้ค้าทุกฝ่่าย ตั้ามข้อตั้กลงทาง 
การค้าที�ได้ตั้กลงกัน ทั�งนี� โดยการกำาหนดเง่�อนไขและ
แนวัทางการปฏิิบัติั้ตัั้�งแต่ั้แรกอย่างชัดเจนและเป็นธุรรม  
ตั้ลอดจนการใหค้วัามร่วัมม่อกับพัื่นธุมิตั้รทางการคา้เพ่ื่�อ
ประโยชน์โดยรวัมทั�ง 2 ฝ่่าย

4. บทบาทตอเจาหน้ี 
บริษัทฯ มีควัามมุ่งมั�นที�จะรักษาสัิมพัื่นธุภาพื่ที�ยั�งย่น
ระหว่ัางบริษัทฯ และเจ้าหนี�อย่้เสิมอ บริษัทมีนโยบาย 
ในการปฏิิบัติั้ต่ั้อเจ้าหนี�อย่างเสิมอภาคและเป็นธุรรม 
โดยให้ข้อม้ลที�ถ้ืกต้ั้อง โปร่งใสิ และตั้รวัจสิอบได้แก่  
เจ้าหนี� และยึดมั�นในการปฏิิบัติั้ตั้ามข้อกำาหนดและ
เง่�อนไขของสัิญ่ญ่าที�มีต่ั้อเจ้าหนี�อย่างเคร่งครัด ทั�งใน
เร่�องการชำาระค่นเงินต้ั้น ดอกเบี�ย และค่าธุรรมเนียม 
การดำารงอัตั้ราส่ิวันทางการเงิน และเง่�อนไขอ่�นๆ 
เป็นต้ั้น และหากเกิดกรณีที�บริษัทไม่สิามารถืปฏิิบัติั้ตั้าม
เง่�อนไขข้อใดข้อหนึ�งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี�ทราบ 
โดยเร็วั เพ่ื่�อร่วัมกันพิื่จารณาหาแนวัทางแก้ไข ทั�งนี�  
ที�ผู่้านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุั้ผิู้ดนัดชำาระหนี� 

5. คูแขงทางการคา 
บริษัทฯ ดำาเนินการโดยสุิจริตั้และการรักษามาตั้รฐาน 
ในการให้บริการ และยึดหลักการไม่กล่าวัพื่าดพิื่งค่้แข่ง 
หร่อบิดเบ่อนข้อเท็จจริงของค่้แข่ง นอกจากนี� บริษัทฯ 
ปฏิิบัติั้ต่ั้อค่้แข่งขันด้วัยควัามเข้าใจและควัามร่วัมม่อ 
ที�ดีระหว่ัางกัน ทั�งนี� บริษัทฯ ถ่ือว่ัาค่้แข่งอ่�นต่ั้างก็มี 
หน้าที�เป็นผู้้้ให้บริการทางการเงินที�ดีและมีคุณภาพื่แก่
ล้กค้าเช่นเดียวักัน
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6. สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้บริษัทฯ เน้น
การประพื่ฤตั้ิปฎิบัติั้อย่างเป็นธุรรมโดยคำานึงถึืงหน้าที�
ควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อชุมชน สัิงคม และสิิ�งแวัดลอ้ม บริษัทฯ  
ได้จัดทำากิจกรรมหลากหลายร้ปแบบเพ่ื่�อช่วัยเหล่อ 
ชุมชน สัิงคม และสิิ�งแวัดล้อม อาทิ บริษัทฯ ร่วัมกับ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ค่้ค้า ล้กค้า และเจ้าหนี� ได้ร่วัม
สินับสินุนสิิ�งปล้กสิร้าง สิิ�งของบริจาค และทุนการศึกษา 
ให้แก่เยาวัชนที�ห่างไกล และกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่ั้อ
สัิงคมอย่างต่ั้อเน่�อง โดยได้รับควัามร่วัมม่อจากองค์กร
ต่ั้างๆ ทั�งภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบายในเร่�องการด้แล
รักษาสิิ�งแวัดล้อม และส่ิงเสิริมให้มีการใช้ทรัพื่ยากรอย่าง

มีประสิิทธิุภาพื่ และได้กำาหนดแนวัปฏิิบัติั้ที�สิามารถื
ดำาเนินการได้ภายในบริษัท  อาทิ การประหยัดพื่ลังงาน
ไฟิฟ้ิา การประหยัดนำ�า การรณรงค์การใช้กระดาษ 
Recycle การคัดแยกขยะ 

นอกจากนี� คณะกรรมการบริษัทได้ส่ิงเสิริมให้มีการ
ให้ควัามร้้และฝึ่กอบรมพื่นักงานในเร่�องสิิ�งแวัดล้อม 
โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้อง 
สิิ�งแวัดล้อม โดยจะดำาเนินการส่ิงเสิริมให้เกิดควัาม 
รับผิู้ดชอบต่ั้อสิิ�งแวัดล้อม พัื่ฒนาและใช้เทคโนโลยีที�เป็น
มิตั้รกับสิิ�งแวัดล้อมมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� บริษัทได้ดำาเนินการ
เพ่ื่�อลดผู้ลกระทบด้านสิิ�งแวัดล้อมและควับคุมกิจกรรม
ที�อาจส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อสิิ�งแวัดล้อมอย่างต่ั้อเน่�อง อาทิ  
การจัดการของเสีิยที�เกิดขึ�นภายในบริษัทฯ 

จ. การชดเชยกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิ
บริษัทจะปฏิิบัติั้ตั้ามแนวัปฏิิบัติั้ที�ดีที�ได้กำาหนดไว้ัรวัมถึืงปกป้องผู้้้แจ้งเบาะแสิเม่�อมีการละเมิดสิิทธิุเกิดขึ�น ภายหลัง
หากจะต้ั้องมีการชดเชย บริษัทจะดำาเนินการชดเชยอย่างเหมาะสิมและเป็นธุรรม 

คณะกรรมการบริษัทมีควัามมุ่งมั�นที�จะปฏิิเสิธุการ 
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นและการติั้ดสิินบนทุกร้ปแบบและ 
ทุกระดับ ไม่ว่ัาจะเป็นธุุรกรรมที�เกี�ยวัข้องกับภาครัฐหร่อ
ภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้ออกนโยบายการต่ั้อต้ั้านการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นในป 2558 โดยจัดทำาเป็นเอกสิารแนวั
การปฏิิบัติั้เกี�ยวักับการกำากับด้แลและควับคุมด้แลเพ่ื่�อ
ป้องกันและติั้ดตั้ามควัามเสีิ�ยงจากการทุจริตั้คอร์รัปชั�น 
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน และบุคคล 
อ่�นใดที�กระทำาการในนามของบริษัทกระทำาการซึ�ง
เป็นการให้หร่อรับของกำานัลที�เป็นเงินหร่อสิิ�งตั้อบแทน 
อ่�นใดอันมิชอบด้วัยกฎหมายหร่อไม่เหมาะสิม เพ่ื่�อให้
ได้มาซึ�งควัามได้เปรียบทางธุุรกิจ หร่อควัามสัิมพัื่นธ์ุกับ 
ค่้ค้า ในป 2558 บริษัทฯ ได้สิมัครเข้าร่วัมเป็นสิมาชิก 
เคร่อข่ายหุ้นส่ิวันต้ั้านทุจริตั้เพ่ื่�อประเทศไทย (PACT 
Network) เพ่ื่�อแสิดงควัามมุ่งมั�นที�จะต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้
คอร์รัปชั�น 

ในป 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วัยงานซึ�งไม่มีส่ิวัน 
ประสิานงานกับล้กค้าทำาการสิอบทานกลับไปยังล้กค้า
ทุกรายที�เปิดวังเงินใหม่ เพ่ื่�อเก็บรวับรวัมข้อม้ลเกี�ยวักับ 
การทุจริตั้และการจ่ายสิินบน สิรุปผู้ลการดำาเนินกิจกรรม
ดังกล่าวั ไม่พื่บการทุจริตั้การเรียกรับ หร่อจ่ายสิินบน
กับล้กค้า

ในป 2560 บริษัทฯ ได้ร่วัมประกาศเจตั้นารมณ์เป็น 
แนวัร่วัมปฏิิบัติั้ของภาคเอกชนไทยในการต่ั้อต้ั้านการ
ทุจริตั้ (Collective Action Coalition) ในวัันที� 9 มิถุืนายน 
2560 โดยบริษัทจะจัดให้มี 

• การประเมินควัามเสีิ�ยงที�เกี�ยวัข้องกับการทุจริตั้
ภายในบริษัทฯ รวัมถึืงการนำานโยบายการต่ั้อต้ั้าน  
การทุจริตั้และแผู้นการกำากับการปฏิิบัติั้งานไปปฏิิบัติั้
และจัดให้มีค่้ม่อ/แนวัทางในการดำาเนินธุุรกิจแก ่
ผู้้้บริหารและพื่นักงาน

• จะเ ปิด เผู้ยและแลกเป ลี� ยนนโยบายภายใน 
ประสิบการณ์ แนวัปฏิิบัติั้ที�ดีและแนวัทางควัามสิำาเร็จ
ในการสินบัสินุนให้เกิดการทำารายการทางธุุรกิจอย่าง 
มีคุณธุรรม ถ้ืกต้ั้อง และโปร่งใสิในประเทศไทย

• จะร่วัมม่อกับบริษัทในอุตั้สิาหกรรมเดียวักัน ค่้ค้า 
และผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยกลุ่มอ่�นๆ โดยการสิร้างแนวัร่วัม
ปฏิิบัติั้ และการเข้าร่วัมในกิจกรรมต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้

ในป 2563 บริษัทเชิญ่ชวันให้ล้กค้ารายใหม่ของบริษัท
เข้าร่วัมประกาศเจตั้นารมณ์ในการต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้
คอร์รัปชั�นทุกร้ปแบบ

ฉ. การตอตานทุจริตและการจายสินบน
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ช. แนวทางในการติดตามประเมินผู้ลการ
ปฏิิบัติตามนโยบายการตอตานการ 
ทุจริตคอรรัปช่ัน และกระบวนการ 
ในการประเมินความเส่ียงจากการ 
ทุจริตคอรรัปช่ัน

ผู้้้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควับคุมภายใน
ที�เหมาะสิมขึ�นเพ่ื่�อประสิิทธิุภาพื่ในการปฏิิบัติั้งานและ
ลดควัามเสีิ�ยงจากลักษณะธุุรกิจ ซึ�งการควับคุมภายใน
ดังกล่าวั จะทำาการควับคุมทั�งในด้านการป้องกัน 
(Preventive Control) และการตั้รวัจสิอบ (Detective 
Control) ซึ�งเป็นเคร่�องม่อที�ช่วัยในการลดโอกาสิ และแรง
จ้งใจในการกระทำามิชอบและการทุจริตั้ให้น้อยลง โดยใช้ 
หลักเกณฑ์์การแบ่งแยกหน้าที� การแบ่งแยกหน้าที�ใน
การทำางานระหว่ัางพื่นักงาน รวัมถึืงจัดทำากระบวันการ
ติั้ดตั้ามประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบายการต่ั้อต้ั้าน
การทุจริตั้คอร์รัปชั�น ให้ผู้้้บริหารสิามารถืได้รับรายงาน
และรับทราบถึืงสิาเหตุั้ของข้อบกพื่ร่องหร่อสิถืานการณ์
ที�ไม่ชอบมาพื่ากลได้ทันท่วังที รวัมทั�งสิามารถืปรับปรุง
ระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสิมในการประเมิน
ผู้ลระบบการควับคุมภายในดังกล่าวั และให้ฝ่่าย 
ตั้รวัจสิอบภายในเป็นส่ิวันหนึ�งของกระบวันการติั้ดตั้าม
และประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบายการต่ั้อต้ั้านการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นโดยรวัมทุกสิิ�นป และกำาหนดให้มีการ
ประเมินควัามเสีิ�ยงเกี�ยวักับการทุจริตั้คอร์รัปชั�นเป็น
ประจำาทุกป และรายงานผู้ลการประเมินควัามเสีิ�ยงต่ั้อ
คณะกรรมการบริษัท ทั�งนี� กรรมการ ผู้้้บริหาร และ
พื่นักงานทุกคนมีหน้าที�รายงานการพื่บเห็นการฝ่่าฝื่น
นโยบายการตั้่อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นดังกล่าวั โดย
บริษัทฯ มีมาตั้รการให้ควัามคุ้มครองแก่ผู้้้แจ้งเบาะแสิ
อย่างเหมาะสิม ทั�งนี� บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึ่กอบรมเพ่ื่�อ 
สิร้างควัามตั้ระหนักถึืงควัามสิำาคัญ่และเข้าใจนโยบาย
และมาตั้รการตั้อ่ต้ั้านการทจุริตั้คอร์รัปชั�น รวัมทั�งวิัธีุการ
ประเมินควัามเสีิ�ยงจากการทุจริตั้คอร์รัปชั�นด้วัย 

ซ. นโยบายและแนวปฏิิบัติเก่ียวกับการ
ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ�

บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและแนวัปฏิิบัติั้เกี�ยวั
กับการไม่ล่วังละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าหร่อลิขสิิทธิุ�  
ดังต่ั้อไปนี�

• พื่นักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้ั้องให้ควัามเคารพื่ และ
ไม่ล่วังละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น หากพื่บ
การกระทำาที�เป็นหร่ออาจเป็นการละเมิดทรัพื่ย์สิิน
ทางปัญ่ญ่าให้แจ้งข้อม้ลดังกล่าวัให้ผู้้้บังคับบัญ่ชา
รับทราบ

• ตั้รวัจสิอบข้อม้ลอันเป็นสิิทธิุของบุคคลภายนอก  
ที�ได้รับมาหร่อจะนำามาใช้ภายในบริษัทเพ่ื่�อลดโอกาสิ
ที�จะเกิดกรณีละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น

• พื่นักงานมีหน้าที�รายงานต่ั้อผู้้้บังคับบัญ่ชาเม่�อพื่บ
การกระทำาผิู้ดที�เห็นว่ัาเป็นการละเมิดสิิทธิุ อาจนำา
ไปส่้ิการละเมิดสิิทธิุ หร่อการกระทำาที�อาจก่อให้เกิด
ข้อพิื่พื่าทเกี�ยวักับทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า

• ในการทำางาน พื่นักงานต้ั้องด้แลรักษางาน ข้อม้ล 
ส้ิตั้ร สิถิืติั้ โปรแกรม วิัธีุการ กระบวันการ และข้อ
เท็จจริงต่ั้างๆ ที�เป็นทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของบริษัทฯ  
ไม่ให้ถ้ืกล่วังละเมิด และไม่เปิดเผู้ยให้กับผู้้้ใด เว้ันแต่ั้
ได้รับอนุญ่าตั้จากทางบริษัท

ข้อพึื่งระวััง
1) การทำาซำ�า ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ิ 

ข้อม้ลอิเล็กทรอนิกส์ิ หร่อเทคโนโลยีสิารสินเทศ
ต่ั้างๆ โดยไม่มีเหตุั้อันควัร

2) การใช้ข้อม้ลที�เป็นควัามลับ หร่อเป็นสิิทธิุ�ของผู้้้อ่�น
โดยไม่ได้รับอนุญ่าตั้จากเจ้าของ

3) การตัั้ดสิินใจที�เกี�ยวัข้องกับการได้มาซึ�งทรัพื่ย์สิิน 
ทางปัญ่ญ่า ใช้ประโยชน์จากทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า 
รักษาสิิทธิุ� และคุ้มครองสิิทธิุ�ในทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า
ของบริษัทฯ โดยไมมี่ควัามเข้าใจที�ชัดเจนและถ้ืกตั้อ้ง

ฌ. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทฯ สินับสินุนการเคารพื่สิิทธิุมนุษยชนที�ประกาศใช้ 
ในนานาประเทศ ซึ�งรวัมถึืงปฏิิญ่ญ่าและอนุสัิญ่ญ่าต่ั้างๆ  
ของสิหประชาชาตั้ว่ิัาด้วัยสิิทธิุมนุษยชน ทั�งนี� กรรมการ 
ผู้้้บริหาร และพื่นักงานของบริษัท ตั้ลอดจนบุคคลอ่�นใด
ที�กระทำาการในนามของบริษัทฯ จะต้ั้องเคารพื่ในศักดิ�ศรี
ส่ิวันบุคคล ควัามเป็นส่ิวันตัั้วั และสิิทธิุของแต่ั้ละบุคคลที�
ตั้นได้มีการติั้ดต่ั้อด้วัยในระหว่ัางการปฏิิบัติั้งาน โดยจะ
ต้ั้องไม่กระทำาการใดๆ หร่อส่ิงเสิริมให้มีการละเมิดหร่อ

ล่วังเกินสิิทธิุมนุษยชนใดๆ ตั้ามที�บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ั 
ในหลักการปฏิิบัติั้ “จริยธุรรมและธุรรมาภิบาลขององค์กร”

บริษัทเคารพื่และปฏิิบัติั้ตั้ามหลักกฎหมายเร่�องสิิทธิุ 
มนุษยชน รวัมถึืงการป้องกันและหลีกเลี�ยงการละเมิด
สิิทธิุมนุษยชนของพื่นักงาน ค่้ค้า และชุมชน ภายใต้ั้
บทบัญ่ญั่ติั้ที�ได้กำาหนดไว้ัตั้ามกฎหมายไทย โดยมี
แนวัทางในการปฏิิบัติั้เอาไว้ั ดังนี�
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• แรงงานเด็ก (Child Labor) บริษัทจะปฏิิบัติั้ตั้าม
กฎหมายวัา่ด้วัยอายุขั�นตั้ำ�าในการจา้งงาน และจะไมใ่ห้ 
แรงงานผู้้้เยาวั์ทำางานที�เป็นอันตั้รายตั้่อสุิขภาพื่และ
พัื่ฒนาการ รวัมถึืงส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อการศึกษาภาค
บังคับ

• แรงงานบังคับ (Forced Labor) บริษัทจะไม่กระทำา
หร่อสินับสินุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกร้ปแบบ 
และจะไม่เรียกเก็บเงินหร่อเก็บยึดเอกสิารประจำา
ตัั้วัใดๆ ของพื่นักงาน เว้ันแต่ั้เป็นการดำาเนินการที� 
ไม่ขัดต่ั้อกฎหมาย

• การไม่เล่อกปฏิิบัติั้ (Discrimination) บริษัทจะเคารพื่
ในควัามแตั้กตั้่างและปฏิิบัติั้ต่ั้อพื่นักงานอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เอ่�อประโยชน์ หร่อลิดรอนสิิทธิุ
ของพื่นักงานอย่างไม่เป็นธุรรม อันมีสิาเหตุั้มาจาก
เร่�องเช่�อชาติั้ สัิญ่ชาติั้ เผู่้าพัื่นธ์ุุ สีิผิู้วั ต้ั้นตั้ระก้ล 
ศาสินา สิถืานะทางสัิงคม เพื่ศ อายุ ควัามพิื่การ
หร่อทุพื่พื่ลภาพื่ แนวัคิดทางการเม่อง ตั้ลอดจน
สิถืานภาพื่เกี�ยวักับการสิมรสิ นอกจากนี� จะกำาหนด
มาตั้รการป้องกัน และแก้ปัญ่หาเกี�ยวักับการล่วัง
ละเมิดทางเพื่ศ

• การจ่ายค่าตั้อบแทน (Compensation) บริษัทจะจ่าย
ค่าจ้าง ค่าตั้อบแทน และผู้ลประโยชน์ในร้ปแบบ 
ต่ั้างๆ ที�สิอดคลอ้งกับกฎหมาย แรงงาน และตั้รงตั้าม
เวัลาที�กำาหนด และจะไม่หักค่าจ้างพื่นักงาน เว้ันแต่ั้
เป็นการดำาเนินการที�ไม่ขัดต่ั้อกฎหมาย

• ชั�วัโมงการทำางาน (Working Hours) บริษัทจะกำาหนด
ชั�วัโมงการทำางานปกติั้ไม่เกินกว่ัาที�กฎหมายกำาหนด
ไว้ั และจะด้แลให้ชั�วัโมงการทำางานล่วังเวัลาของ
พื่นักงานเป็นไปตั้ามที�กฎหมายกำาหนด

• เสิรีภาพื่ในการสิมาคม และการเจรจาต่ั้อรอง (Freedom 
of Association and Collective Bargaining) บริษัท
จะเคารพื่สิิทธุิพื่นักงานในการสิมาคม หร่อรวัมกลุ่ม
ในร้ปแบบใดๆ ที�ไม่ขัดต่ั้อกฎหมาย รวัมถึืงการ 
เข้าร่วัมในกระบวันการเจรจาต่ั้อรองตั้ามขั�นตั้อน 
ของกฎหมาย

• ควัามปลอดภัย อาชีวัอนามัย สิิ�งแวัดล้อม และ 
สิิ�งอำานวัยควัามสิะดวัก (Occupational Health, Safety, 
Environment and Facilities) บริษัทฯ จะดำาเนินการ 
ส่ิงเสิริม สินับสินุน คงไว้ั และปรับปรุงอย่างต่ั้อเน่�อง 
ให้เกิดสิภาพื่แวัดล้อมในการทำางานที�ปลอดภัย 
ป้องกันมิให้เกิดผู้ลกระทบตั้่อสุิขภาพื่อนามัยของ
พื่นักงานและผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง รวัมทั�งมุ่งเน้นการด้แล
รักษา ป้องกัน ลดผู้ลกระทบด้านสิิ�งแวัดล้อมที�เกิด
จากกิจกรรมของบริษัทฯ และผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง โดยปฏิิบัติั้
ให้สิอดคล้องตั้ามกฎหมาย นอกจากนี� บริษัทฯ จะจัด 
ให้มีห้องนำ�าและห้องสิุขาที�ถ้ืกสุิขลักษณะ นำ�าด่�มที�
สิะอาดถ้ืกสุิขอนามัย ปัจจัยในการปฐมพื่ยาบาลที�
เหมาะสิม สิถืานที�รับประทานอาหารและสิถืานที�
สิำาหรับเก็บรักษาอาหารที�สิะอาดถ้ืกหลักสุิขาภิบาล
อย่างเพีื่ยงพื่อและสิะดวัก

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสิให้มีการแจ้งเบาะแสิเกี�ยวักับการ 
กระทำาใดๆ ที�ละเมิดสิิทธิุมนุษยชนผู่้านช่องทางการ 
รับเร่�องร้องเรียน โดยในป 2563 ไม่มีประเด็นร้องเรียน 
เกี�ยวักับสิิทธิุมนุษยชน

ญ. การดำาเนินการในกรณีมีผูู้แจงเบาะแสและการปกปองผูู้แจงเบาะแส
นโยบายการแจงเบาะแส : คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสิให้ผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยทั�งภายใน และภายนอกองค์กร  
แจ้งเบาะแสิ ข้อร้องเรียน และข้อเสินอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการทำาผิู้ดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงินที�ไม่ถ้ืกต้ั้อง หร่อระบบการควับคุมภายในที�บกพื่ร่อง ผู่้านคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ เพ่ื่�อพิื่จารณา 
ตั้รวัจสิอบหาข้อเท็จจริง รวัมทั�งกำาหนดมาตั้รการคุ้มครองและปกป้องผู้้้แจ้งเบาะแสิ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการส่ิ�อสิารผู่้านทางเว็ับไซต์ั้ของบริษัทฯ ที� www.leaseit.co.th เพ่ื่�อให้ผู้้้ถ่ือหุ้นและผู้้้มีส่ิวัน 
ได้เสีิยมีโอกาสิแสิดงควัามคิดเห็นและร้องเรียนโดยตั้รงต่ั้อคณะกรรมการบริษัทโดยตั้รงผู่้านทางช่องทาง ดังนี�

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ิ ถึืงฝ่่ายนักลงทุนสัิมพัื่นธ์ุ : IR@leaseit.co.th

2. จดหมายทางไปรษณีย์ : เรียน คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
   บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
   1023 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29 ถืนนพื่ระราม 3  
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ในกรณีได้รับควัามไม่เป็นธุรรมหร่อควัามเด่อดร้อนจาก
การกระทำาของบริษัทรวัมถืึงเร่�องที�อาจทำาให้เกิดควัาม
เสีิยหายต่ั้อบริษัท และการร้องเรียนกรณีที�ถ้ืกละเมิด
สิิทธิุ นอกจากนี� พื่นักงานทุกคนมีหน้าที�ต้ั้องรายงาน
เหตุั้การณ์ หร่อพื่ฤติั้กรรมในที�ทำางานที�ไม่ถ้ืกต้ั้องหร่อ
สิงสัิยว่ัาจะไม่ถ้ืกต้ั้อง หร่อละเมิดต่ั้อธุรรมาภิบาลของ
บริษัท กฎระเบียบหร่อกฎหมายใดๆ ต่ั้อผู้้้บังคับบัญ่ชา 
และบริษัทฯ ได้จัดช่องทางสิำาหรับพื่นักงานเพ่ื่�อปรึกษา
หร่อแจ้งเหตุั้โดยตั้รงต่ั้อผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ หาก
พื่บเห็นหร่อสิงสัิยการกระทำาใดๆ ที�ไม่ชอบด้วัยกฎหมาย
หร่อฝ่่าฝื่นต่ั้อหลักในการปฏิิบัติั้ ซึ�งมีหร่ออาจมีผู้ล 
กระทบต่ั้อพื่นักงาน ผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยอ่�นๆ และบริษัทฯ 

กระบวนการดำาเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน :  
ควัามคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั�งที�มาจากผู้้้ถ่ือหุ้น ผู้้้มี 
ส่ิวันได้เสีิย และพื่นักงาน จะมอบหมายให้หน่วัยงาน 
ตั้รวัจสิอบภายในตั้รวัจสิอบข้อเท็จจริง สิรุปรายละเอียด 
ของเหตุั้ดังกล่าวั เพ่ื่�อรายงานต่ั้อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
เพ่ื่�อพิื่จารณาให้ข้อเสินอแนะ และดำาเนินการแก้ไข
เยียวัยา หร่อดำาเนินการทางกฎหมายสิำาหรบัการกระทำา 
ควัามผิู้ดดังกล่าวัต่ั้อไป และแจ้งผู้ลการดำาเนินการต่ั้อ
คณะกรรมการบริษัท ทั�งนี� ข้อม้ลของผู้้้แจ้งเบาะแสิ 
(Whistle Blower) และรายละเอียดอ่�นๆ ที�หน่วัยงาน
ตั้รวัจสิอบภายในไดรั้บจะถ้ืกเกบ็เป็นควัามลบั เพ่ื่�อสิรา้ง
ควัามมั�นใจแก่ผู้้้แจ้งเบาะแสิ หร่อพื่นักงาน

บริษัทฯ ได้กำาหนดการดำาเนินการเม่�อได้รับข้อร้องเรียน 
ดังนี�

1. รับเร่�องร้องเรียน
2. การตั้รวัจสิอบข้อเท็จจริง และสิรุปรายละเอียดของ

เหตุั้ดังกล่าวั

3. รายงานต่ั้อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเพ่ื่�อพิื่จารณา
ให้ข้อเสินอแนะ และดำาเนินการแก้ไขเยียวัยา หร่อ 
ดำาเนินการทางกฎหมายสิำาหรับการกระทำาควัามผิู้ด

4. แจ้งผู้ลการดำาเนินการต่ั้อคณะกรรมการบริษัท  
พื่ร้อมทั�งแจ้งผู้ลให้กับผู้้้ร้องเรียนทราบ

มาตรการคุมครองผูู้รองเรียนหรือผูู้ท่ีใหความรวมมือ

1. ผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยหร่อผู้้้ที�ให้ควัามร่วัมม่อ 
โดยสุิจริตั้ในทุกขั�นตั้อนของกระบวันการตั้รวัจสิอบ 
และการสิอบสิวัน จะได้ รับการปกป้องหร่อ  
ไม่ตั้อบโต้ั้ผู้้้ร้องเรียน (Non-Retaliation) 

2. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผู้ยข้อม้ลของผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้ที�
เกี�ยวัข้อง โดยจะปกปิดไว้ัเป็นควัามลับ

3. ผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้ที�ได้รับผู้ลกระทบจะได้รับการ
เยียวัยาและบรรเทาตั้ามขั�นตั้อนที�เหมาะสิมของ 
บริษัทฯ  

เพ่ื่�อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำาผิู้ดเร่�อง 
จรรยาบรรณซำ�าอีก บริษัทได้กำาหนดบทลงโทษไว้ัสิำาหรับ
ผู้้้ที�ฝ่่าฝื่นหร่อกระทำาควัามผิู้ดไว้ัอย่างชัดเจน และบริษัทฯ  
จะดำาเนินการเพ่ื่�อให้พื่นักงานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจ 
และนำาไปปฏิิบัติั้ได้ 

ผู้ลการดำาเนินงานในป 2563 ไม่มีการแจ้งเบาะแสิหร่อ
ข้อร้องเรียนที�เกี�ยวัข้องกับการกระทำาผิู้ดกฎหมายหร่อ
จรรยาบรรณ การถ้ืกละเมิดสิิทธิุ รายงานทางการเงินที� 
ไม่ถ้ืกต้ั้อง การทุจริตั้และการคอร์รปัชั�น หร่อระบบควับคุม 
ภายในที�บกพื่ร่องมายังช่องทางดังกล่าวั

ฎ. การเปิดเผู้ยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure of Information and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ควัามสิำาคัญ่ต่ั้อการเปิดเผู้ย
ข้อม้ลอย่างถ้ืกต้ั้อง ครบถ้ืวัน และโปร่งใสิ ทั�งรายงาน
ข้อม้ลทางการเงินและข้อม้ลทั�วัไปตั้ามหลักเกณฑ์์ของ 
ก.ล.ตั้. และ ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ ตั้ลอดจนข้อม้ลที�สิำาคัญ่ที�
มีผู้ลกระทบต่ั้อราคาหลักทรัพื่ย์ของบริษัทซึ�งมีผู้ลกระทบ 
ต่ั้อกระบวันการตัั้ดสิินใจของผู้้้ลงทุนและผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย
ของบริษัทฯ เพ่ื่�อให้ผู้้้ที�เกี�ยวัข้องกับบริษัททั�งหมดได้
รับทราบข้อม้ลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะทำาการ 
เผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลสิารสินเทศของบริษัทรวัมถึืงเอกสิารข่าวั
ของบริษัทฯ ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่ั้อผู้้้ถ่ือหุ้น 
และสิาธุารณชนผู่้านช่องทางและส่ิ�อการเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ล
ของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และเว็ับไซต์ั้ของบริษัทฯ www.
leaseit.co.th โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงข้อม้ล 
ดังกล่าวัให้เป็นปัจจุบันอย่างสิมำ�าเสิมอ นอกจากนี� 

บริษัทฯ ได้จัดประชุมแถืลงข้อม้ลผู้ลการดำาเนินงานให้แก่ 
ผู้้้ถ่ือหุ้น นักลงทุน นักวิัเคราะห์ ผู้้้จัดการกองทุน และผู้้้ที�
สินใจ รวัมถึืงการแถืลงข่าวัต่ั้อส่ิ�อมวัลชน โดยมีผู้้้บริหาร
ของบริษัทฯ เข้าร่วัมประชุมชี�แจงและตั้อบข้อซักถืาม

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติั้นโยบายการรายงานการ
ซ่�อ-ขายหุ้น/ถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทให้ที�ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตั้รการป้องกัน
การใช้ข้อม้ลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที�เกี�ยวัข้องซึ�งรวัมถึืงกรรมการ ผู้้บ้ริหาร พื่นักงาน
และล้กจ้าง รวัมตั้ลอดถึืงค่้สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุ
นิติั้ภาวัะของบุคคลดังกล่าวัที�เกี�ยวัข้องกับข้อม้ล รวัมถึืง 
ได้กำาหนดบทลงโทษเกี�ยวักับการเปิดเผู้ยข้อม้ลของ 
บริษัทฯ หร่อนำาข้อม้ลของบริษัทไปใช้เพ่ื่�อประโยชน์
ส่ิวันตั้น ตั้ามนโยบายการป้องกันการนำาข้อม้ลภายใน

 แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 105



ไปใช้ประโยชน์ รวัมทั�งได้ให้ควัามร้้แก่กรรมการและ 
ผู้้้บริหารของบริษัทเกี�ยวักับภาระหน้าที�ในการรายงาน
การถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ในบริษัทฯ ของตั้นเอง ค่้สิมรสิ 
และบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะ ตั้ลอดจนการรายงาน
การเปลี�ยนแปลงการถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ต่ั้อสิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ 
ตั้ามมาตั้รา 59 และบทกำาหนดโทษตั้ามพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 โดยคณะ
กรรมการ และผู้้้บริหารได้มีการรายงานการซ่�อ-ขาย
หุ้น/ถื่อครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทตั้่อที�ประชุมคณะ
กรรมการบริษัททราบเป็นรายไตั้รมาสิ มาโดยตั้ลอด

คณะกรรมการบริษัทตั้ระหนักถึืงควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อ
รายงานงบการเงินที�มีข้อม้ลถ้ืกต้ั้อง ครบถ้ืวัน เป็นจริง
และสิมเหตุั้สิมผู้ล งบการเงินของบริษัทจัดทำาขึ�นตั้าม
มาตั้รฐานการบัญ่ชีที�รับรองทั�วัไป โดยเล่อกใช้นโยบาย
บัญ่ชีที�เหมาะสิมและถื่อปฏิิบัติั้อย่างสิมำ�าเสิมอ และใช้
ดุลยพิื่นิจอย่างระมัดระวััง รวัมทั�งมีการเปิดเผู้ยข้อม้ล 
อย่างเพีื่ยงพื่อในหมายเหตั้ปุระกอบงบการเงิน นอกจากนี� 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำารงรักษาไว้ัซึ�งระบบ
ควับคุมภายในที�มีประสิิทธิุผู้ล เพ่ื่�อให้มั�นใจได้อย่างมี
เหตุั้ผู้ลว่ัาการบันทึกข้อม้ลทางการบัญ่ชีมีควัามถ้ืกต้ั้อง 
ครบถ้ืวัน และเพีื่ยงพื่อที�จะดำารงรักษาไว้ัซึ�งทรัพื่ย์สิิน 
ทั�งนี� เพ่ื่�อให้ทราบข้อบกพื่ร่องและป้องกันไม่ให้เกิด

การทุจริตั้หร่อการดำาเนินการที�ผิู้ดปกติั้อย่างมีสิาระ
สิำาคัญ่ รวัมถึืงมีการแต่ั้งตัั้�งคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ  
ซึ�งประกอบด้วัยกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหารเพ่ื่�อทำาหน้าที�
ในการตั้รวัจสิอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่ัางกัน 
และระบบควับคุมภายใน โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
จะรายงานตั้รงต่ั้อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี�  
คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำารายงานคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ื่�อให้การรับรอง รวัมถึืงคณะกรรมการบริษัทจะ
เป็นผู้้้พิื่จารณาและอนุมัติั้การทำารายการระหว่ัางกันที�มี
ควัามสิำาคัญ่ ได้แก่ การทำารายการระหว่ัางกันที�มีม้ลค่า
เกิน 10 ล้านบาท และรายการระหวั่างกันที�มีม้ลค่า 
เกินกว่ัาที�ได้อนุมัติั้งบประมาณไว้ั 

ฏิ. มาตรการดำาเนินการกับผูู้ท่ีกระทำา 
ไมเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิิบัติ
ดังกลาว 

บริษัทฯ ได้กำาหนดบทลงโทษตั้ามควัามเหมาะสิมของการ 
กระทำาควัามผู้ดิโดยไม่จำาเป็นต้ั้องลงโทษเรียงลำาดับ ได้แก่  
การตัั้กเต่ั้อนด้วัยวัาจา การตัั้กเต่ั้อนด้วัยลายลักษณ์
อักษร การพัื่กงาน การไม่พิื่จารณาปรับเงินเด่อน  
งดโบนัสิ การปลดออกโดยไม่ได้รับค่าชดเชย และตั้าม
บทลงโทษกฎหมายด้วัย

บริษัทฯ ได้กำาหนดจรรยาบรรณธุุรกิจสิำาหรับ กรรมการ 
ผู้้้บริหาร และพื่นักงานไว้ัเพ่ื่�อเป็นแนวัในการปฏิิบัติั้ให้
สิอดคล้องกับวิัสัิยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ุขององค์กร
เพ่ื่�อนำาไปส่้ิการสิร้างคุณค่าในองค์กร โดยสิรุปดังนี�

1. จรรยาบรรณตั้อ่ผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้้้ถ่ือหุ้น 
ล้กค้า ค่้ค้า เจ้าหนี� ค่้แข่งทางการค้า ชุมชนและสัิงคม 
1.1 ผู้้้ถ่ือหุ้น ดำาเนินการเพ่ื่�อให้ผู้ลประกอบการที�ดี

และได้รับผู้ลตั้อบแทนอย่างเหมาะสิม พื่ร้อมทั�ง 
มีระบบการควับคุมและตั้รวัจสิอบภายใน  
การบริหารควัามเสีิ�ยงที�มีประสิิทธิุภาพื่

1.2 ล้กค้า ให้ล้กค้าได้ รับประโยชน์และควัาม
พึื่งพื่อใจอย่างเหมาะสิม โดยการนำาเสินอ
ผู้ลิตั้ภัณฑ์์และบริการที� ดีอ ย่างมี คุณภาพื่  
ให้บริการด้วัยควัามเป็นธุรรม รวัมทั�งด้แล 
รักษาข้อม้ลต่ั้างๆ ของล้กค้าไว้ัเป็นควัามลับ

จรรยาบรรณธุรกิจ
1.3 ค่้ค้าและค่้แข่งทางการค้า ปฏิิบัติั้ต่ั้อค่้ค้า 

( พัื่นธุมิตั้ร )  และ ค่้แข่งทางการค้าอย่าง 
เป็นธุรรม และรักษาควัามลับภายใต้ั้หลักเกณฑ์์
และกฎหมายที�เกี�ยวัข้อง รวัมทั�งไม่แสิวังหา
ข้อม้ลของพัื่นธุมิตั้รและค่้แข่งทางการค้า อย่าง
ไม่สุิจริตั้และไม่เป็นธุรรม

1.4 เจ้าหนี�และค่้ค้า ยึดมั�นในควัามซ่�อสัิตั้ย์ต่ั้อ
การปฏิิบัติั้ตั้ามเง่�อนไขที�ให้ไว้ัต่ั้อเจ้าหนี�และ
ค่้ค้าทุกประเภท ไม่ว่ัาจะเป็นเร่�องเง่�อนไข 
คำ�าประกัน การบริหารเงินทุน รวัมถึืงการบริหาร
สิภาพื่คล่อง เพ่ื่�อให้บริษัทมีควัามแข็งแกร่ง
และมีควัามพื่ร้อมที�จะชำาระหนี� โดยอย่้ภายใต้ั้ 
เง่�อนไข รวัมทั�งหลักเกณฑ์์และกฎหมายที�
กำาหนด

106  / แบบ 56-1 One Report ป 2563 



นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

1.5 สัิงคมและสิิ�งแวัดล้อม ยึดมั�นในการดำาเนิน
ธุุรกิจอย่างมีควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อสัิงคม และ
ระมัดระวัังในการพิื่จารณาดำาเนินการใดๆ  
ในเร่�องที�กระทบตั้่อควัามร้้สึิกของสิาธุารณชน 
(Public Interest) นอกจากนี� บริษัทจะมุ่ง 
ดำาเนินการ และให้การสินับสินุนกิจกรรมต่ั้างๆ 
ที�เป็นประโยชน์ต่ั้อชุมชนและสัิงคมโดยรวัม 
มุ่งปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายและข้อบังคับเกี�ยวักับ 
สิิ�งแวัดล้อม ด้แลด้านควัามปลอดภัยและ 
สิิ�งแวัดล้อมของบริษัทฯ อย่างมีประสิิทธุิภาพื่ 
เพ่ื่�อไม่ให้มีผู้ลกระทบใดๆ กับชุมชนใกล้เคียง 
และส่ิงเสิริมพื่นักงานให้มีจิตั้สิำานึก และควัาม
รับผิู้ดชอบต่ั้อสิิ�งแวัดล้อม

2. ยึดมั�นในการปฏิิบัตั้ิตั้ามหลักการกำากับด้แลกิจการ 
ที�ดี การประกอบกิจการอย่างมีคุณธุรรม

3. การยึดหลักโปร่งใสิ เป็นธุรรมและตั้รวัจสิอบได้ 

4. การปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  

ทั�งนี� บริษัทฯ เช่�อว่ัาการปฏิิบัติั้ตั้ามหลักจรรยาบรรณ
ธุุรกิจจะช่วัยให้บริษัทเป็นแหล่งเงินทุนทางเล่อก
นอกภาคสิถืาบันการเงินที�สิามารถืสิร้างโอกาสิให้กับ 
ผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ข้าถึืงแหล่ง
เงินทุน สิอดคล้องไปกับพัื่นธุกิจที�บริษัทฯ ได้วัางไว้ั และ
นำาไปส่้ิการที�บริษัทฯ เป็นองค์กรที�สิร้างการเติั้บโตั้ให้
กับทุกคน 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญของนโยบาย แนวปฏิิบัติ
และระบบกำากับดูแลกิจการในรอบปท่ีผู้านมา
ในป 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวันกฎบัตั้รของคณะ
กรรมการตั้รวัจสิอบ และฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน เพ่ื่�อ
ให้มีควัามครอบคลุมมากขึ�น และปรับปรุงเกี�ยวักับ 
ข้อบังคับในการทำางานของบริษัทเพ่ื่�อให้สิอดคล้องกับ
ธุุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ไดเ้ข้าร่วัมประเมนิโครงการสิำารวัจการกำากับด้แล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำาป 2563 (CGR 2020) 
เป็นการสิำารวัจและติั้ดตั้ามพัื่ฒนาการด้านการกำากับด้แล
กิจการของบริษัทจดทะเบยีนในประเทศไทย โดยใช้หลัก
เกณฑ์์ในการประเมินที�พัื่ฒนาจากหลักการกำากับด้แล
กิจการที�ดีของ Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) ผู้ลการประเมินบริษัท 
ได้คะแนนในระดับดีเยี�ยม (Excellent) สัิญ่ลักษณ์ 5 ดาวั 

โครงการประเมินคุณภาพื่การจัดการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น  
ป 2563 (AGM Checklist) บริษัทได้ผู้ลคะแนนในระดับ 
4TIA 99 คะแนน

บริษัทฯ เข้าร่วัมประเมินหุ้นยั�งย่น (Thailand Sustainability  
Investment : THSI) ผู้ลการประเมินบริษัทเป็น 1 ใน 
124 บริษัทที�ผู่้านการคัดเล่อกเข้าอย่้ในรายช่�อหุ้นยั�งย่น
ในป 2563  

ป 2562 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลที�สิามดำาเนินการ
สิำารวัจควัามพึื่งพื่อใจของล้กค้า โดยมีวััตั้ถุืประสิงค์เพ่ื่�อ
เข้าใจควัามพึื่งพื่อใจของล้กค้า เพ่ื่�อวััดระดับเปรียบเทียบ
ประสิิทธิุภาพื่ในปัจจุบันกับค่้แข่งรายสิำาคัญ่ เพ่ื่�อกำาหนด
ควัามต้ั้องการและควัามคาดหวัังของล้กคา้สิำาหรับควัาม
พึื่งพื่อใจและควัามภักดี และเพ่ื่�อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
สิำาหรับการปรับปรุง จำานวันผู้้ต้ั้อบแบบสิอบถืาม 136 ราย 

เป็นล้กค้าปัจจุบันที�ใช้วังเงินอย่้จำานวัน 122 ราย ไม่ได้ใช้
บริการในรอบ 6 เด่อนที�ผู่้านมา 13 ราย และเปิดวังเงิน
แต่ั้ไม่เคยใช้บริการ 1 ราย 

เป้าหมายควัามพื่งึพื่อใจของบริษัทฯ จะต้ั้องไม่น้อยกว่ัา 
80% หร่อในระดับพึื่งพื่อใจมาก 

ผู้ลการสิำารวัจควัามพึื่งพื่อใจในการให้บริการโดยรวัม 
ของบริษัทฯ อย่้ในระดบัพึื่งพื่อใจมาก หร่อคดิเป็น 82%

บริษัทฯ ได้ให้ควัามสิำาคัญ่ในเรี�องการเปิดเผู้ยข้อม้ล 
ที�สิำาคัญ่ ได้แก่ กลยุทธ์ุการดำาเนินธุุรกิจ และตัั้วัชี�วััด 
ผู้ลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั�งที�เป็นข้อม้ลทางการเงิน  
และที�ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่ิวันแบ่งทางการตั้ลาด ระดับ
ควัามพึื่งพื่อใจของล้กค้า ซึ�งได้เปิดเผู้ยให้แก่นักลงทุน 
และผู้้้ที�สินใจในข้อม้ลของบริษัทฯ 

สิำาหรับป 2561 ทางหน่วัยงาน Factoring Chain 
International (FCI) ได้เปิดเผู้ยว่ัาข้อม้ลการรับซ่�อล้กหนี�
การค้าของประเทศไทย ดังนี�

จำานวันบริษัทฯ ที�ให้ข้อม้ล : 6 บริษัท
ปริมาณการให้สิินเช่�อรวัม :  
5,877 millions of EUR  
คิดเป็นเงินไทยประมาณ 216,722.60 ล้านบาท  
(อัตั้ราแลกเปลี�ยน 36.8764 บาทต่ั้อ EUR)
อัตั้ราการเติั้บโตั้เฉลี�ย : 5%

ซึ�งบริษัทฯ มีปริมาณการให้สิินเช่�อรับซ่�อล้กหนี�การค้า
รวัมในป 2562 จำานวัน 7,199.22 ล้านบาท หร่อคิดเป็น 
ส่ิวันแบ่งการตั้ลาด 3.32% โดยประมาณ
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ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

-

ผูู้ชวยกรรมการผูู้จัดการ
ฝ่่ายขายและการตลาด

นายณัฏิฐวัฒน ศรีลาโพธิ�

ผูู้จัดการท่ัวไป
ฝ่่ายขายและการตลาด

นางรุงนภา โอกาศ

ผูู้ชวยกรรมการผูู้จัดการ
ฝ่่ายปฏิิบัติการ

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

ผูู้จัดการทั่วไป
ฝ่่ายบริหารจัดการท่ัวไป

นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ

ผูู้ชวยกรรมการผูู้จัดการ
ฝ่่ายสนับสนุน

นางสาวปิยนันท มงคล

ผูู้จัดการทั่วไป
ฝ่่ายพัฒนาความยังยืน

นางสาวเปมิกา ปฏิิรูปวาที

รักษาการผูู้อำานวยการ
ฝ่่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวปิยนันท มงคล

เลขานุการบริษัท

นางสาวปาริฉัตร เหลาธีระศิริวงศ
กรรมการบริหารอาวุโส

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูู้จัดการ

นางชลธิชา ศุภลักษณเมธา
รองกรรมการผูู้จัดการ

โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอย ผูู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 07

โครงสรางการกำากับดูแลกิจการ 

ณ วัันที� 4 มกราคม 2564 บริษัทมีโครงสิร้างดังนี� 

(1) บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
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นางชลธิชา ศุภลักษณเมธา
กรรมการผูู้จัดการ

นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ
กรรมการผูู้จัดการ

นางสาวดวงกมล กรมาทิตยสุข
ผูู้จัดการอาวุโสฝ่่ายควบคุมสินเช่ือและนิติกรรมสัญญา

นางสาวดวงกมล กรมาทิตยสุข
ผูู้จัดการอาวุโสฝ่่ายควบคุมสินเช่ือและนิติกรรมสัญญา

นางสาววลินดา หลวงหม่ืน
ผูู้ชวยผูู้จัดการฝ่่ายพัฒนาธุรกิจ

(2) บริษัท ลิท เซอรวิส แมเนจเมนท จำากัด

(3) บริษัท ยูไลท ดิจิตอล จำากัด

โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ
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1. พื่ลตั้ำารวัจเอก เจตั้น์ มงคลหัตั้ถีื ประธุานกรรมการ และกรรมการอิสิระ
2. นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ และกรรมการอิสิระ
3. นายสุิทัศน์ ขันเจริญ่สุิข กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
4. รศ.ดร.สุิดา สุิวัรรณาภิรมย์ กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
5. นางวัสิรา โชติั้ธุรรมรัตั้น์ กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
6. นางสิาวัปาริฉัตั้ร เหล่าธีุระศิริวังศ์ กรรมการบริหารอาวุัโสิ (1) 

7. นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้ กรรมการ (1) และกรรมการผู้้้จัดการ 
8. นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ กรรมการ (1) และผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ

ตำาแหนงช่ือ - นามสกุล

คณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�และควัาม 
รับผิู้ดชอบระหว่ัางคณะกรรมการและฝ่่ายบริหาร โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิิบัติั้หน้าที�ด้วัยควัามซ่�อสัิตั้ย์
สุิจริตั้และระมัดระวัังรักษาผู้ลประโยชน์ของบริษัท โดย
บริษัทฯ ได้กำาหนดอำานาจอนุมัติั้ของคณะกรรมการใน
เร่�องที�สิำาคัญ่ต่ั้างๆ เอาไว้ัอย่างชัดเจน เช่น การกำาหนด 
เป้าหมาย แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัทฯ การพิื่จารณาทบทวัน  
ตั้รวัจสิอบ และอนุมัติั้แผู้นการขยายธุุรกิจ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่่ ตั้ลอดจนการเข้าร่วัมลงทุนกับ 
ผู้้้ประกอบการรายอ่�นๆ ที�เสินอโดยฝ่่ายบริหาร เป็นตั้น้  

โครงสิร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วัย  
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี�ค่อ
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ โดยที�คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ 
ยังได้ปฏิิบัติั้หน้าที�แทนคณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดค่าตั้อบแทน คณะกรรมการกำากับด้แล และ
คณะกรรมการบริหารควัามเสีิ�ยงอีกด้วัย และผู้้้บริหาร 
ของบริษัทฯ มีคุณสิมบัติั้ครบถื้วันตั้ามมาตั้รา 68  
แห่งพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้บริษัทมหาชนจำากัด พื่.ศ. 2535 
และตั้ามประกาศคณะกรรมการตั้ลาดทุนที�เกี�ยวัข้อง 
ทั�งนี� รายละเอียดโครงสิร้างการจัดการของบริษัท มีดังนี�

ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วัยกรรมการจำานวัน 8 คน ดังนี�

หมายเหตุ :  นางดวังพื่ร สุิจริตั้านุวััตั้ ประธุานกรรมการ กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ ถึืงแก่กรรมเม่�อวัันที� 8 มิถุืนายน 
2563

  นายประกอบ วิัศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ ถึืงแก่กรรมเม่�อวัันที� 14 ตุั้ลาคม 2563 
  พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์ มงคลหัตั้ถีื ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นประธุานกรรมการตัั้�งแต่ั้วัันที� 22 มิถุืนายน 2563 และลาออกจากการ

เป็นกรรมการตั้รวัจสิอบตัั้�งแต่ั้วัันที� 1 กรกฎาคม 2563
  นางวัสิรา โชติั้ธุรรมรัตั้น์ ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบตัั้�งแต่ั้วัันที� 1 กรกฎาคม 2563 
  นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 ธัุนวัาคม 2563 
 (1) กรรมการผู้้มี้อำานาจลงนามผู้้กพื่นับริษัทโดยกำาหนดใหก้รรมการผู้้มี้อำานาจลงนามผู้้กพื่นับริษัท 2 คน ลงลายม่อช่�อร่วัม

กันและประทับตั้ราสิำาคัญ่ของบริษัท 
  โดยมีนางสิาวัปิยนันท์ มงคล เป็นเลขานุการบริษัท

ขอมูลเก่ียวกับกรรมการ
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โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทต้ั้องประกอบไปด้วัยกรรมการ 
อย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ัากึ�งหนึ�ง
ของจำานวันกรรมการทั�งหมดนั�น ต้ั้องมีถิื�นที�อย่้ใน 
ราชอาณาจักร ณ วัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 คณะกรรมการ 
บริษัทประกอบด้วัยคณะกรรมการอิสิระจำานวัน 5 คน 
(มากกว่ัา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั�งหมด โดยคิด
เป็นร้อยละ 62.5) กรรมการที�เป็นผู้้้บริหารจำานวัน 3 คน 
(สัิดส่ิวันของกรรมการที�ไม่ใช่ผู้้้บริหารต่ั้อกรรมการ 
ทั�งหมดคิดเป็นร้อยละ 62.5) โดยคณะกรรมการบริษัท  
เป็นผู้้้แต่ั้งตัั้�งประธุานกรรมการ และรองประธุานกรรมการ 
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธุานกรรมการจะทำา
หน้าที�เป็นประธุานในที�ประชุม เว้ันแต่ั้กรณีที�ประธุาน
กรรมการขาดควัามเป็นอิสิระหร่อมีควัามขัดแย้งทาง 
ผู้ลประโยชน์ในวัาระที�พิื่จารณาให้กรรมการอิสิระท่าน
อ่�นเป็นประธุานในที�ประชุมในการพิื่จารณาดังกล่าวั

รายละเอียดขอบเขตอำานาจหนาท่ีของประธาน
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท    
• บทบาทหนาท่ีประธานกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท ขอ 27 กำาหนดวา “ในการเรียก
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธุานกรรมการ หร่อผู้้้ซึ�ง 
ได้รับมอบหมาย จัดส่ิงหนังส่ิอนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่ัา 7 วัันก่อนวัันประชุม เว้ันแต่ั้ในกรณีจำาเป็น
รีบด่วัน เพ่ื่�อรักษาสิิทธิุหร่อประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิัธีุอ่�น และกำาหนดวัันนัดประชุม
เร็วักว่ัานั�นก็ได้ ในกรณีที�กรรมการตัั้�งแต่ั้สิองคนขึ�นไป
ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธุาน
กรรมการกำาหนดวัันนัดประชุมภายในสิิบสีิ� (14) วััน 
นับแต่ั้วัันที�ได้รับการร้องขอเช่นว่ัานั�น”   

และเพ่ื่�อให้การแบ่งแยกอำานาจหนา้ที�ในเร่�องการกำาหนด
นโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ 
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำาหนดให้
ประธุานกรรมการ และกรรมการผู้้้จัดการ เป็นคนละ
บุคคลกัน

บทบาทหนาท่ีของประธานกรรมการ มีดังน้ี  

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธุาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม 
ผู้้้ถ่ือหุ้น ตั้ลอดจนมีบทบาทในการกำาหนดระเบียบ 
วัาระการประชุมร่วัมกับกรรมการผู้้้จัดการ

2. มีบทบาทในการควับคุมการประชุมให้มีประสิิทธิุภาพื่ 
เป็นไปตั้ามระเบียบข้อบังคับบริษัท สินับสินุนและ
เปิดโอกาสิให้กรรมการแสิดงควัามเห็นอย่างเป็น
อิสิระ 

3. สินับสินุนและสิง่เสิริมใหค้ณะกรรมการบริษัท ปฏิิบัติั้
หน้าที�อย่างเต็ั้มควัามสิามารถื ตั้ามขอบเขตั้อำานาจ
หน้าที� ควัามรับผิู้ดชอบและตั้ามหลักการกำากับด้แล
กิจการที�ดี 

4. ด้แล ติั้ดตั้าม การบริหารงานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอ่�นๆ ให้บรรลุตั้าม
วััตั้ถุืประสิงค์ที�กำาหนดไว้ั

5. เป็นผู้้้ลงคะแนนชี�ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีการลงคะแนนเสีิยง และคะแนนเสีิยง 
ทั�งสิองฝ่่ายเท่ากัน

บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที�และควัาม 
รับผิู้ดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตั้าม
กฎหมาย วััตั้ถุืประสิงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ตั้ลอดจนมติั้ของที�ประชุมผู้้้ ถ่ือ หุ้นที�ชอบด้วัย
กฎหมายด้วัยควัามซ่�อสัิตั้ย์สุิจริตั้และระมัดระวัังรักษา 
ผู้ลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีการทำางบแสิดงฐานะทางการเงินและงบกำาไร
ขาดทุนของบริษัทฯ ณ วัันสิิ�นสุิดรอบระยะเวัลาบัญ่ชี
ของบริษัทฯ ซึ�งผู้้้สิอบบัญ่ชีตั้รวัจสิอบแล้วั และ 
นำาเสินอต่ั้อที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นเพ่ื่�อพิื่จารณาและอนุมัติั้

3. กำาหนดเป้าหมาย แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการ
ดำาเนินธุุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควับคุม
กำากับด้แล (Monitoring and Supervision) การบริหาร
และการจัดการของฝ่่ายบริหารให้เป็นไปตั้ามนโยบาย  
แผู้นงาน และงบประมาณที�กำาหนดไว้ัอย่างมี
ประสิิทธิุภาพื่และประสิิทธิุผู้ล 

4. พิื่จารณาทบทวัน ตั้รวัจสิอบ และอนุมัติั้แผู้นการ
ขยายธุุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่่ ตั้ลอดจนการ
เข้าร่วัมลงทุนกับผู้้้ประกอบการรายอ่�นๆ ที�เสินอโดย
ฝ่่ายบริหาร 

5. พิื่จารณากำาหนดนโยบายด้านการบริหารควัามเสีิ�ยง 
(Risk Management) ให้ครอบคลุมทั�งองค์กร และ
กำากับด้แลให้มีระบบหร่อกระบวันการในการบริหาร
จัดการควัามเสีิ�ยงโดยมีมาตั้รการรองรับและวิัธีุ
ควับคุมเพ่ื่�อลดผู้ลกระทบตั้อ่ธุุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
เหมาะสิม
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ช่ือ - นามสกุล ตำาแหนง วันท่ีดำารง
ตำาแหนงคร้ังแรก

1. นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ 2 ธัุนวัาคม 2563 1 เด่อน
2. นายสุิทัศน์ ขันเจริญ่สุิข กรรมการตั้รวัจสิอบ 29 เมษายน 2556 7 ป 8 เด่อน
3. รศ.ดร.สุิดา สุิวัรรณาภิรมย์ กรรมการตั้รวัจสิอบ 14 ตุั้ลาคม 2559 4 ป 3 เด่อน
4. นางวัสิรา โชติั้ธุรรมรัตั้น์ กรรมการตั้รวัจสิอบ 1 กรกฎาคม 2563 6 เด่อน

จำานวนปท่ีดำารง
ตำาแหนง

6. พิื่จารณากำาหนดโครงสิร้างการบริหารงาน มีอำานาจ
ในการแต่ั้งตัั้�ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ 
ผู้้้จัดการ และคณะอนกุรรมการอ่�นตั้ามควัามเหมาะสิม 
เช่น คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ คณะกรรมการสิรรหา 
คณะกรรมการพิื่จารณาค่าตั้อบแทน เป็นต้ั้น รวัมถึืง
การกำาหนดขอบเขตั้อำานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้้้จัดการ และคณะอนุกรรมการ 
ชุดต่ั้างๆ ที�แต่ั้งตัั้�ง

 ทั�งนี� การมอบอำานาจตั้ามขอบเขตั้อำานาจหน้าที� 
ที�กำาหนดนั�นต้ั้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ 
ที�ทำาให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้้้จัดการ 
และคณะอนุกรรมการชุดต่ั้างๆ ดังกล่าวัสิามารถื
พิื่จารณาและอนุมัติั้รายการที�อาจมีควัามขัดแย้งมี
ส่ิวันได้เสีิยหร่อมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์อ่�นใด 
ทำากับบริษัทหร่อบริษัทย่อย (ถ้ืามี) ยกเว้ันเป็นการ
อนุมัติั้รายการที�เป็นไปตั้ามนโยบายและหลกัเกณฑ์์ที� 
คณะกรรมการพิื่จารณาและอนุมัติั้ไว้ัแล้วั

7. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ�ง
หร่อหลายคนหร่อบุคคลอ่�นใดปฏิิบัติั้การอย่างหนึ�ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอย่้ภายใต้ั้การ
ควับคุมของคณะกรรมการ หร่ออาจมอบอำานาจ
เพ่ื่�อให้บุคคลดังกล่าวัมีอำานาจตั้ามที�คณะกรรมการ
เห็นสิมควัรและภายในระยะเวัลาที�คณะกรรมการ
เห็นสิมควัร ซึ�งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิื่กถือน 
เปลี�ยนแปลงหร่อแก้ไขการมอบอำานาจนั�นๆ ได้เม่�อ
เห็นสิมควัร

 ทั�งนี� การมอบอำานาจนั�นต้ั้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำานาจที�ทำาให้บุคคลดังกล่าวัสิามารถืพื่ิจารณา
และอนุมัติั้รายการที�ตั้นหร่อบุคคลที�อาจมีควัาม 
ขัดแย้ง มีส่ิวันได้เสีิย หร่ออาจมีควัามขัดแย้งทาง 
ผู้ลประโยชน์ในลักษณะอ่�นใดที�จะทำาขึ�นกับบริษัท 
หร่อบริษัทย่อย (ถ้ืามี) ตั้ามที�นิยามไว้ัในประกาศคณะ
กรรมการกำากับตั้ลาดทุน และ/หร่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทย และ/หร่อประกาศอ่�นใดของ 
หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้อง เว้ันแต่ั้เป็นการอนุมัติั้รายการ
ที�เป็นไปตั้ามนโยบายและหลักเกณฑ์์ที�คณะกรรมการ
พิื่จารณาและอนุมัติั้ไว้ัแล้วั

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่ั้งตัั้�งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ 
ชุดปัจจุบันมีวัาระการดำารงตั้ำาแหน่ง 3 ป ประกอบด้วัยกรรมการอิสิระ จำานวัน 4 คน ดังนี�

หมายเหตุ :  นางดวังพื่ร สุิจริตั้านุวััตั้ ประธุานกรรมการ กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ ถึืงแก่กรรมเม่�อวัันที� 8 มิถุืนายน 
2563

  นายประกอบ วิัศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ ถึืงแก่กรรมเม่�อวัันที� 14 ตุั้ลาคม 2563
  พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์ มงคลหัตั้ถีื ประธุานกรรมการ และกรรมการอิสิระ ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบ 

เม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563 

  โดยมีนางสิาวัวิัชุดา แก้วัไทรเทียน ผู้้้ช่วัยผู้้้จัดการฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในทำาหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ

ขอมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดยอย

112  / แบบ 56-1 One Report ป 2563 



โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบเป็นกรรมการที�มีควัามร้้
และประสิบการณ์ที�เพีื่ยงพื่อที�จะสิามารถืทำาหน้าที� 
ในการสิอบทานควัามน่าเช่�อถ่ือของงบการเงินได้ โดย 
นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ  
มีประสิบการณ์จากสิถืาบันการเงินหลายแห่ง นางวัสิรา 
โชติั้ธุรรมรัตั้น์ กรรมการตั้รวัจสิอบ จบการศึกษาระดับ
ปริญ่ญ่าตั้รสีิาขาบญั่ชี และปริญ่ญ่าโทสิาขาบริหารธุุรกิจ  
ซึ�งเป็นผู้้้มีประสิบการณ์ด้านบัญ่ชี 

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบต้ั้องประชุมร่วัมกันอย่างน้อย
ปละ 4 ครั�ง โดยในการประชุมแต่ั้ละครั�งคณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบสิามารถืเชิญ่ฝ่่ายบริหารเข้าประชุมชี�แจงใน
ประเดน็ที�เกี�ยวัข้อง โดยในป 2563 มีการประชุมจำานวัน 
7 ครั�ง

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้รับมอบหมายให้ปฏิิบัติั้
หน้าที�คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทน 
คณะกรรมการกำากับด้แล และคณะกรรมการบริหาร
ควัามเสีิ�ยงด้วัย

ขอบเขตอำานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สิอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง 
ถ้ืกต้ั้องและเพีื่ยงพื่อตั้ามมาตั้รฐาน

2. สิอบทานให้บริษัทมีระบบการควับคุมภายใน (Internal 
Control) และการตั้รวัจสิอบภายใน (Internal Audit) ที�
เหมาะสิมและมีประสิิทธิุผู้ล และพิื่จารณาควัามเป็น 
อิสิระของหน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายใน ตั้ลอดจน 
ให้ควัามเห็นชอบในการพิื่จารณาแต่ั้งตัั้�ง โยกย้าย  
เลิกจ้างหัวัหน้าหน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายใน หร่อ 
ผู้้้ตั้รวัจสิอบภายใน หร่อหน่วัยงานอ่�นใดที�รับผิู้ดชอบ
เกี�ยวักับการตั้รวัจสิอบภายใน

3. สิอบทานให้บริษัทปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายว่ัาด้วัย
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนดของ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และกฎหมายที�เกี�ยวัข้องกับธุุรกิจ
ของบริษัทฯ

4. พิื่จารณา คัดเล่อก เสินอแต่ั้งตัั้�งบุคคลซึ�งมีควัามเป็น
อิสิระเพ่ื่�อทำาหน้าที�เป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ และ
เสินอค่าตั้อบแทนของบุคคลดังกล่าวั และเสินอ 
เลิกจ้างผู้้้สิอบบัญ่ชีภายนอก รวัมทั�งเข้าร่วัมประชุม
กับผู้้้สิอบบัญ่ชีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้าร่วัมประชุม
ด้วัยอย่างน้อยปละ 1 ครั�ง

5. พิื่จารณารายการที�เกี�ยวัโยงกัน หร่อรายการที�อาจมี
ควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ให้เป็นไปตั้ามกฎหมาย 
และข้อกำาหนดของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ทั�งนี� เพ่ื่�อให้มั�นใจ
ว่ัารายการดังกล่าวัสิมเหตุั้สิมผู้ลและเป็นประโยชน์ 
ส้ิงสุิดต่ั้อบริษัทฯ

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบโดยเปิดเผู้ย
ไว้ัในรายงานประจำาปของบริษัทฯ ซึ�งรายงานดังกล่าวั 
ต้ั้องลงนามโดยประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบและ
ต้ั้องประกอบด้วัยข้อม้ลอย่างน้อยดังต่ั้อไปนี�

(ก)  ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามถ้ืกต้ั้อง ครบถ้ืวัน เป็นที�
เช่�อถ่ือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข)  ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามเพีื่ยงพื่อของระบบ
ควับคุมภายในของบริษัทฯ 

(ค)  ควัามเห็นเกี�ยวักับการปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายวั่า
ด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนด
ของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ หร่อกฎหมายที�เกี�ยวัข้อง
กับธุุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามเหมาะสิมของผู้้ส้ิอบบัญ่ชี
(จ)  ควัามเห็นเกี�ยวักับรายการที�อาจมีควัามขัดแย้ง

ทางผู้ลประโยชน์
(ฉ) จำานวันการประชุมคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ  

และการเข้าร่วัมประชุมของกรรมการตั้รวัจสิอบ
แต่ั้ละท่าน

(ช) ควัามเห็นหร่อข้อสัิงเกตั้โดยรวัม ที�คณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบได้รับจากการปฏิิบัติั้หน้าที�ตั้ามกฎบัตั้ร 
(charter)

(ซ) รายการอ่�นที�เห็นว่ัาผู้้้ถ่ือหุ้นและผู้้้ลงทุนทั�วัไปควัร
ทราบภายใต้ั้ขอบเขตั้หน้าที�และควัามรับผิู้ดชอบที�
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิิบัติั้การอ่�นใดตั้ามที�คณะกรรมการของบริษัท 
มอบหมาย  
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1. นางสิาวัปาริฉัตั้ร เหล่าธีุระศิริวังศ์ กรรมการบริหารอาวุัโสิ
2. นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้ กรรมการบริหาร
3. นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ กรรมการบริหาร
4. นางรุ่งนภา โอกาศ กรรมการบริหาร

ตำาแหนงช่ือ-นามสกุล 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบปฏิิบัติั้หน้าที�คณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดค่าตั้อบแทน คณะกรรมการกำากับด้แล และคณะ
กรรมการบริหารควัามเสีิ�ยงด้วัยโดยมีขอบเขตั้อำานาจ
หน้าที� ดังนี� 

ขอบเขตอำานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

1. ให้คำาแนะนำาเกี�ยวักับผู้้้มีคุณสิมบัติั้ที�จะได้รับการ
เล่อกตัั้�งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

2. ให้คำาแนะนำาเกี�ยวักับผู้้้มีคุณสิมบัติั้ที�จะได้รับการ
เล่อกตัั้�งให้เป็นกรรมการผู้้้จัดการ 

3. พิื่จารณาโครงสิร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ โดยพิื่จารณาจากควัามตั้้องการใน
ปัจจุบันและการพัื่ฒนาในอนาคตั้ของบริษัทฯ และให ้
คำาแนะนำาต่ั้อคณะกรรมการเกี�ยวักับการปรับเปลี�ยน
ตั้ามควัามจำาเป็น

4. ให้ควัามสิำาคัญ่กับการประเมินผู้ลงานของตั้นเอง 
ของคณะกรรมการ และใหข้้อเสินอแนะการปรบัปรุง 
แก้ไขตั้ามที�เห็นว่ัาจำาเป็น

5. ตั้รวัจสิอบเพ่ื่�อให้แน่ใจว่ัาได้มีการดำาเนินการตั้ามขั�น
ตั้อนเพ่ื่�อให้ผู้้้ถ่ือหุ้นได้มีโอกาสิเสินอช่�อผู้้้มีคุณสิมบัติั้
เพ่ื่�อดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการ

6. ในการประเมินผู้้้มีคุณสิมบัติั้เพ่ื่�อดำารงตั้ำาแหน่ง 
คณะกรรมการทกุครั�ง จะตั้อ้งพิื่จารณาวัา่มีคุณสิมบติัั้
ประสิบการณ์ และควัามสิามารถืที�จำาเป็นหร่อไม่

7. พิื่จารณาควัามจำาเป็นในการเปลี�ยนแปลงคณะ
กรรมการตั้ามวัาระ

8. ชี�แจงเหตุั้ผู้ลในการให้คำาแนะนำาของตั้น และ
แจ้งแถืลงการณ์ออกเสีิยงคัดค้าน (หากมี) ไว้ัใน 
คำาแนะนำาดังกล่าวัข้างต้ั้น

9. ดำาเนินการให้บริษัทปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายและกฎ
ระเบียบที�เกี�ยวัข้องกับการแต่ั้งตัั้�งและคุณสิมบัติั้ของ
คณะกรรมการ

10. กำา หนดหลั ก เ กณ ฑ์์ ในกา ร รั บ ช่ วั ง ตั้ำา แห น่ ง 
คณะกรรมการ และการแต่ั้งตัั้�ง ผู้้้บริหารหลัก  
ตั้ามที�เห็นสิมควัร

11. จัดให้มีการเปิดเผู้ยข้อม้ลเกี�ยวักับการดำาเนินกิจการ
ต่ั้างๆ ของคณะกรรมการสิรรหาตั้ามควัามสิมควัร

12. จัดให้มีการประเมนิผู้ลงาน หนา้ที� และควัามสิามารถื
ในการปฏิิบัติั้หน้าที�ของตั้นปละหนึ�งครั�ง

 

คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำานวัน 4 คน ประกอบด้วัย 

โดยมีนางสิาวัปิยนันท์ มงคล เลขานุการบริษัทและผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายพัื่ฒนาควัามยั�งย่น  
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอำานาจหนาท่ีคณะกรรมการบริหาร มีดังน้ี 

1. พิื่จารณาตัั้ดสิินใจในงานบริหารเร่�องสิำาคัญ่ๆ ตั้ามที�กรรมการผู้้้จัดการเป็นผู้้้นำาเสินอ 
2. อนุมัติั้สิินเช่�อทุกประเภทในวังเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท (สีิ�สิิบล้านบาทถ้ืวัน) ซึ�งจะนำาเสินอให้คณะกรรมการ

ทราบทุกครั�ง

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ

ขอบเขตอำานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกำาหนด 
คาตอบแทน มีดังน้ี
1. สิอบทานและอนุมัติั้ค่าตั้อบแทนของกรรมการ 

ผู้้้จัดการ และผู้้้บริหารระดับส้ิง
2. สิอบทานควัามเหมาะสิมของนโยบายกำาหนดค่า

ตั้อบแทน
3. สิอบทานเพ่ื่�อให้มั�นใจว่ัาการเปิดเผู้ยค่าตั้อบแทน

ทุกประเภทเป็นไปตั้ามข้อกำาหนดของกฎหมายที�
เกี�ยวัข้อง

4. รายงานต่ั้อคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวักับค่า
ตั้อบแทนของกรรมการผู้้้จัดการ (รวัมถึืงค่าจ้าง  
เงินจ้งใจ ค่าตั้อบแทนในร้ปหุ้น และสิิทธิุในการได้รับ 
เงินเกษียณอายุหร่อเงินชดเชย) ทั�งนี� ตั้ามนโยบาย
กำาหนดค่าตั้อบแทน และพิื่จารณาว่ัาองค์ประกอบ
ของค่าตั้อบแทนใดต้ั้องได้ รับการอนุมัติั้จาก 
ผู้้้ถ่ือหุ้นหร่อไม่

5. สิอบทานสิิทธิุตั้ามสัิญ่ญ่าที�กรรมการผู้้้จัดการจะได้
รับจากการยกเลิกสัิญ่ญ่าจ้าง และเงินที�จ่ายหร่อ
เสินอว่ัาจะจ่าย เพ่ื่�อพิื่จารณาว่ัาสิมเหตุั้สิมผู้ลกับ
สิถืานการณ์หร่อไม่

6. เสินอรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตั้อบแทนต่ั้อคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำาหนด
ค่าตั้อบแทนและข้อเสินอแนะที� เหมาะสิมต่ั้อ 
คณะกรรมการบริษัท

7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่า
ตั้อบแทนไว้ัในรายงานประจำาปของบริษัทฯ โดย 
เปิดเผู้ยโครงสิร้างการปฏิิบัติั้หน้าที�ของคณะกรรมการ 
กำาหนดค่าตั้อบแทน

8. จัดให้มีการประเมินผู้ลงาน หน้าที� และควัาม
สิามารถืในการปฏิิบัติั้หน้าที�ปละหนึ�งครั�ง

ขอบเขตอำานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการ มีดังน้ี 
1. กำากับด้แลให้บริษัทปฏิิบัติั้ตั้ามหลักการอันเป็น

ที�ยอมรับทั�วัไปสิำาหรับการกำากับด้แลและการ
ควับคุมกิจการอย่างมีประสิิทธุิภาพื่ และดำารงไว้ั 
ซึ�งวััฒนธุรรมองค์กรที�เอ่�อต่ั้อการกำากับด้แลกิจการ
ที�ดี กำาหนดและดำารงไว้ัซึ�งนโยบายและกระบวันการ
กำากับด้แลกิจการที�เหมาะสิม

2. ดำาเนินการให้มีการบังคับใช้และปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบาย
และกระบวันการต่ั้างๆ เกี�ยวักับกำากับด้แลกิจการ
ที�คณะกรรมการได้อนุมัติั้ เพ่ื่�อให้มีการกำากับด้แล
กิจการในบริษัทฯ 

3. กำากับด้แลให้กรรมการผู้้้จัดการประเมินผู้ลการบังคับ
ใช้และปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบายและกระบวันการต่ั้างๆ 
เกี�ยวักับกำากับด้แลกิจการ และรายงานตั้่อคณะ
กรรมการอย่างน้อยปละหนึ�งครั�ง

4. ตั้รวัจสิอบและรายงานต่ั้อคณะกรรมการในเร่�อง
สิำาคัญ่ต่ั้างๆ ผู้ลการตั้รวัจสิอบ และคำาแนะนำา 
เกี�ยวักับการกำากับด้แลกิจการ

5. ชี�แจงเหตุั้ผู้ลในการให้คำาแนะนำาของตั้น และ
แจ้งแถืลงการณ์ออกเสีิยงคัดค้าน (หากมี) ไว้ัใน 
คำาแนะนำาดังกล่าวั

6. ดำาเนินการให้บริษัทปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมาย และกฎ
ระเบียบที�เกี�ยวัข้องกับการกำากับด้แลกิจการที�ดี

7. จัดให้มีการเปิดเผู้ยข้อม้ลอย่างเหมาะสิม เกี�ยวักับ
การดำาเนินกิจกรรมต่ั้างๆ ของตั้น และหลักปฏิิบัติั้
เกี�ยวักับการกำากับด้แลกิจการของบริษัท

8. จัดให้มีการประเมนิผู้ลงาน หนา้ที� และควัามสิามารถื
ในการปฏิิบัติั้หน้าที�ของตั้นปละหนึ�งครั�ง

9. ปฏิิบัติั้การอ่�นใดตั้ามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง มีดังน้ี
1. กำาหนดและทบทวัน นโยบาย กรอบการบริหารควัาม

เสีิ�ยงองค์กร
2. กำากับด้แลและสินับสินุนให้มีการดำาเนินงานด้าน

การบริหารควัามเสีิ�ยงองค์กร สิอดคล้องกับกลยุทธ์ุ
และเป้าหมายทางธุุรกิจ รวัมถึืงสิภาวัการณ์ที�
เปลี�ยนแปลงไป

3. ให้ข้อเสินอแนะแนวัทาง ติั้ดตั้าม และประเมินผู้ล 
การบริหารควัามเสีิ�ยงต่ั้อคณะกรรมการบริหารควัาม
เสีิ�ยงและควับคุมภายใน (Risk Management and 
Internal Control Committee : RMCC)

4. พิื่จารณารายงานผู้ลการบริหารควัามเสีิ�ยงองค์กร 
และให้ข้อคิดเห็นในควัามเสีิ�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น 
รวัมทั�งแนวัทางการกำาหนดมาตั้รการควับคุม หร่อ
บรรเทา (Mitigation Plan) และการพัื่ฒนาระบบ 
การจัดการบริหารควัามเสีิ�ยงองค์กรให้แก่ RMCC 
เพ่ื่�อให้มีประสิิทธิุภาพื่อย่างต่ั้อเนี�อง

5. รายงานผู้ลการบริหารควัามเ สีิ�ยงองค์กรให้ 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที�มีปัจจัย 
หร่อเหตุั้การณ์สิำาคัญ่ ซึ�งอาจมีผู้ลกระทบต่ั้อบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสิำาคัญ่ ต้ั้องรายงานต่ั้อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพ่ื่�อทราบและพิื่จารณาโดยเร็วัที�สุิด

6. จัดให้มีการประเมนิผู้ลงาน หนา้ที� และควัามสิามารถื
ในการปฏิิบัติั้หน้าที�ของตั้นปละหนึ�งครั�ง
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1. นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้ กรรมการผู้้้จัดการ
2. นางสิาวัปาริฉัตั้ร เหล่าธีุระศิริวังศ์ กรรมการบริหารอาวุัโสิ
3. นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ – ฝ่่ายสินับสินุน  

และกรรมการผู้้้จัดการบริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด (บริษัทย่อย)
4. นางชลธิุชา ศุภลักษณ์เมธุา (1) ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน และกรรมการผู้้้จัดการ 

บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด (บริษัทย่อย) 
5. นางรุ่งนภา โอกาศ ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ - ฝ่่ายปฏิิบัติั้การ
6. นางสิาวัปิยนันท์ มงคล เลขานุการบริษัทและผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายพัื่ฒนาควัามยั�งย่น
7. นางสิาวัประภาพื่รรณ รักธุรรม ผู้้้จัดการทั�วัไปแผู้นกบริหารจัดการทั�วัไป
8. นายณัฏิฐวััฒน์ ศรีลาโพื่ธิุ� ผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายขายและการตั้ลาด
9. นางสิาวัวิัภาจรี ธุน้เศรษฐ์ ผู้้้จัดการอาวุัโสิฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

ตำาแหนงรายช่ือผูู้บริหาร

ป 2563 บริษัทฯ มีผู้้้บริหารจำานวันทั�งสิิ�น 9 คน ประกอบด้วัย

หมายเหตุ : (1) นางชลธิุชา ศุภลักษณ์เมธุา ได้รับการแต่ั้งตัั้�งให้ดำารงตั้ำาแหน่งรองกรรมการผู้้้จัดการ มีผู้ลตัั้�งแต่ั้วัันที� 4 มกราคม 2564 
เป็นต้ั้นไป

    และนางสิาวัเปมิกา ปฏิิร้ปวัาที ได้รับแต่ั้งตัั้�งให้ดำารงตั้ำาแหน่งรักษาการผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน มีผู้ลตัั้�งแต่ั้
วัันที� 4 มกราคม 2564 เป็นต้ั้นไป

นโยบายจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูู้บริหาร
คาตอบแทนกรรมการและผูู้บริหาร
คาตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ที�ประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นครั�งที� 7/2563 มีมติั้อนุมัติั้ค่าตั้อบแทนกรรมการประจำาป 2563 
ดังรายละเอียดต่ั้อไปนี�

(1) ค่าตั้อบแทนรายเด่อน
 ให้กรรมการแต่ั้ละท่านได้รับค่าตั้อบแทนรายเด่อนตั้ามตั้ำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 

ชุดย่อย ไม่รวัมกรรมการที�ทำาหน้าที�บริหารซึ�งได้รับค่าตั้อบแทนรายเด่อนในฐานะฝ่่ายบริหารแล้วั ดังนี�
 ประธุานกรรมการบริษัท เด่อนละ 140,000 บาท
 กรรมการ เด่อนละ 40,000 บาท
 ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ เด่อนละ 35,000 บาท
 กรรมการตั้รวัจสิอบ เด่อนละ 10,000 บาท
(2) ค่าพื่าหนะกรรมการ ค่อ ค่าพื่าหนะในการเดินทางมาประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการตั้รวัจสิอบ  

จ่ายเฉพื่าะครั�งที�มาประชุม ในกรณีที�คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตั้รวัจสิอบประชุมในวัันเดียวักัน 
ให้จ่ายค่าเดินทางเข้าร่วัมประชุมเพีื่ยงครั�งเดียวั โดยจ่าย 5,000 บาท/คน/ครั�ง

(3) ค่าตั้อบแทนพิื่เศษ (โบนัสิ) กรรมการจากผู้ลการดำาเนินงาน ขึ�นอย่้กับผู้ลประกอบการและมติั้ที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น
คาตอบแทนอ่ืนๆ – ไม่มี – 

ขอมูลเก่ียวกับผูู้บริหาร

116  / แบบ 56-1 One Report ป 2563 



จำานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ 
จำานวนการประชุมรวม 

ป 2563
คาตอบแทน
กรรมการ

คณะกรรมการ
ชุดยอย

คาพาหนะ
กรรมการ

1. นางดวังพื่ร สุิจริตั้านุวััตั้ (1) 6/6 700,000.00 50,000.00 20,000.00 770,000.00
2. พื่ลตั้ำารวัจเอก เจตั้น์ มงคลหัตั้ถีื (2) 16/16 1,080,000.00 60,000.00 70,000.00 1,210,000.00
3. นายประกอบ วิัศิษฐ์กิจการ (3) 9/9 360,000.00 315,000.00 45,000.00 720,000.00
4. นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ (4) 1/1 40,000.00 35,000.00 5,000.00 80,000.00
5. นายสุิทัศน์ ขันเจริญ่สุิข 15/16 480,000.00 120,000.00 65,000.00 665,000.00
6. รศ.ดร.สุิดา สุิวัรรณาภิรมย์ 16/16 480,000.00 120,000.00 70,000.00 670,000.00
7. นางวัสิรา โชติั้ธุรรมรัตั้น์ (5) 7/7 240,000.00 60,000.00 20,000.00 320,000.00
8. นางสิาวัปาริฉัตั้ร เหล่าธีุระศิริวังศ์* 16/16 - - - -
9. นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้* 16/16 - - - -
10. นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ* 16/16 - - - -
รวม 4,435,000.00

รวมรายช่ือคณะกรรมการ

โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ

คาตอบแทนคณะกรรมการ ป 2563 (ไมรวมคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ)
(หน่วัย : บาท)

หมายเหตุ : (1) เสีิยชีวิัตั้เม่�อวัันที� 8 มิถุืนายน 2563
 (2) ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นประธุานกรรมการเม่�อวัันที� 22 มิถุืนายน 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบ  

เม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563
 (3) เสีิยชีวิัตั้เม่�อวัันที� 14 ตุั้ลาคม 2563
 (4) ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการอิสิระและประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 2 ธัุนวัาคม 2563
 (5) ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการอิสิระและกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563
  นางสิาวัปาริฉัตั้ร เหลา่ธีุระศิริวังศ ์นายสิมพื่ล เอกธุรีจิตั้ต์ั้ และนางสิาวัสิิตั้าพื่ชัร์ นิโรจน์ธุนรัฐ รับค่าตั้อบแทนรายเด่อน

ในฐานะฝ่่ายบริหารแล้วั 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 2/2563 เม่�อวัันที� 25 กุมภาพัื่นธ์ุ 2563 และที�ประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นครั�งที� 
7/2563 ในวัันที� 7 สิิงหาคม 2563 ได้มีมติั้อนุมัติั้เห็นชอบให้เสินอจ่ายค่าตั้อบแทนพิื่เศษ (โบนัสิ) ให้กรรมการ (ยกเว้ัน
กรรมการที�เป็นผู้้้บริหาร) เป็นจำานวันเงนิ 750,000 บาท จากผู้ลการดำาเนินงานป 2562 โดยคา่ตั้อบแทนพื่เิศษ (โบนสัิ)  
ของกรรมการดังกล่าวัไม่รวัมอย่้ในค่าตั้อบแทนรายเด่อน

คาตอบแทนผูู้บริหาร
บริษัทฯ มีการกำาหนดค่าตั้อบแทนผู้้้บริหารในลักษณะที�เปรียบเทียบได้กับอุตั้สิาหกรรม ประสิบการณ์ ภาระหน้าที� 
ขอบเขตั้บทบาทและควัามรับผิู้ดชอบ ดังนี�
(1) ค่าตั้อบแทนที�เป็นตัั้วัเงิน
 ค่าตั้อบแทนผู้้้บริหาร
 ในป 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตั้อบแทนประกอบด้วัย เงินเด่อนและโบนัสิให้กับผู้้้บริหารรวัมทั�งสิิ�น 18.62 ล้าน

บาท
(2) ค่าตั้อบแทนอ่�น
 ค่าตั้อบแทนอ่�นของผู้้้บริหาร

• เงินกองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่ 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่ให้แก่ผู้้้บริหารและพื่นักงาน โดยบริษัทฯ ได้สิมทบในอัตั้ราส่ิวัน 

ร้อยละ 5 ของเงินเด่อน โดยในป 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสิมทบกองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่สิำาหรับผู้้้บริหาร 
รวัมทั�งสิิ�น 0.63 ล้านบาท

• บริษัทฯ จ่ายค่าตั้อบแทนอ่�นๆ ให้แก่ผู้้้บริหาร เช่น ค่าเบี�ยประชุม ประกันสัิงคม สิวััสิดิการอ่�นๆ ค่าคอมมิชชั�น 
และเงินสิมทบโครงการ EJIP รวัมทั�งสิิ�น 1.63 ล้านบาท มีผู้้้บริหารเข้าร่วัมโครงการ EJIP 6 ราย
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บริษัท ป 2563
จำานวนพนักงาน (คน) 

ป 2562
จำานวนพนักงาน (คน) 

1. ฝ่่ายขายและการตั้ลาด 18 18
2. ฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน 8 7
3. ฝ่่ายธุุรการ 3 5
4. ฝ่่ายปฏิิบัติั้การ 22 19
5. ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน 2 2
6. ฝ่่ายพัื่ฒนาธุุรกิจ 3 3
7. ฝ่่ายเทคโนโลยีสิารสินเทศ 4 4
8. ฝ่่ายกฎหมายและติั้ดตั้ามหนี� 3 -
9. เลขานุการ 1 1

10. ฝ่่ายเครดิตั้และนิติั้กรรมสัิญ่ญ่า  
(บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเม้นจ์ จำากัด)

9 10

รวม 73 69

มี/ไมมีกองทุน
สำารองเล้ียงชีพ

จำานวนพนักงานท่ีเขารวม
กองทุนสำารองเล้ียงชีพ

บริษัท ลีซ อิท จำากัด 
(มหาชน)

มี 39 54.17%

บริษัทย่อย มี 6 60%

สัดสวนพนักงานท่ีเขารวมกองทุน
สำารองเล้ียงชีพ/พนักงานท้ังหมด (%)บริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพื่นักงานทั�งหมด 82 คน โดยในป 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผู้ลตั้อบแทนให้แก่พื่นักงานจำานวันทั�งสิิ�น 
70.12 ล้านบาท ซึ�งผู้ลตั้อบแทน ได้แก่ เงินเด่อน เงินช่วัยเหล่อค่าครองชีพื่ เงินโบนัสิ เงินคอมมิชชั�น เงินช่วัยเหล่อพิื่เศษ  
เงินสิมทบโครงการ EJIP เงินประกันสัิงคม และเงินสิมทบกองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่

ข้อม้ลพื่นักงานที�เข้าร่วัมกองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่ ในป 2563 ดังนี�

ขอมูลเก่ียวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
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จำานวนเงิน 

1. ค่าตั้อบแทนจากการสิอบบัญ่ชี (audit fee) 2,330,000
2. ค่าบริการอ่�นๆ ที�นอกเหน่อจากงานสิอบบัญ่ชี* (non-audit fee) 215,628

รวม 2,545,628

โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ

1. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติั้แต่ั้งตัั้�งให้ นางสิาวัปิยนันท์ มงคล ผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายพัื่ฒนาควัามยั�งย่น ดำารงตั้ำาแหน่ง
เป็นเลขานุการบริษัทตัั้�งแต่ั้วัันที� 30 เมษายน 2562 โดยคุณสิมบัติั้และหน้าที�ควัามรับผิู้ดชอบของเลขานุการบริษัท
ปรากฏิอย่้ในเอกสิารแนบ 1 

2. เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้มีมติั้แต่ั้งตัั้�งให้ นางสิาวัวิัชุดา แก้วัไทรเทียน ผู้้้ช่วัยผู้้้จัดการฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน ดำารง
ตั้ำาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 8 พื่ฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเกี�ยวักับหัวัหน้างาน
ตั้รวัจสิอบภายใน ปรากฏิอย่้ในเอกสิารแนบ 3 

3. หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
ในส่ิวันของงานด้านนักลงทุนสัิมพัื่นธ์ุบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่ วัยงานนักลงทุนสัิมพัื่นธ์ุเพ่ื่�อทำาหน้าที�ในการติั้ดต่ั้อและ
ให้ข้อม้ลต่ั้างๆ แก่ผู้้้ถ่ือหุ้น นักวิัเคราะห์ รวัมถึืงหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้อง ซึ�งข้อม้ลดังกล่าวัต้ั้องเป็นข้อม้ลที�ถ้ืกต้ั้อง  
ครบถ้ืวัน ตั้รงต่ั้อควัามเป็นจริงและทั�วัถึืง ทั�งนี� ผู้้้สินใจสิามารถืติั้ดต่ั้อขอข้อม้ลบริษัทฯ จากหน่วัยงานนักลงทุนสัิมพัื่นธ์ุ
ได้ที�หมายเลขโทรศัพื่ท์ +662 163 4260 ต่ั้อ 701 หร่อทางอีเมล์ IR@leaseit.co.th บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการ
ผู้้้จัดการ และ/หร่อ ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงินเป็นผู้้้รับผิู้ดชอบโดยตั้รง 

4. คาตอบแทนผูู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบของบริษัทฯ เป็นผู้้้มีหน้าที�ในการคัดเล่อกผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ เพ่ื่�อเสินอต่ั้อที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น 
พิื่จารณาแต่ั้งตัั้�ง ภายใต้ั้หลักเกณฑ์์ของสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ซึ�งต้ั้องพิื่จารณา 
ทบทวันถึืงคุณสิมบัติั้ของผู้้้สิอบบัญ่ชี ผู้ลการปฏิิบัติั้หน้าที� และค่าตั้อบแทนของผู้้้สิอบบัญ่ชีอย่างสิมำ�าเสิมอ

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบดำาเนินการทบทวันหลักเกณฑ์์ข้างต้ั้น และพิื่จารณาให้เสินอช่�อ นางสิาวัสิมใจ คุณปสุิตั้  
ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4499 นางสิาวัศิริวัรรณ สุิรเทพิื่นทร์ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4604 นางสิาวั 
รัชดา ยงสิวััสิดิ�วัาณิชย์ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4951 บริษัท สิำานักงานอีวัาย จำากัด เป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัท
และบริษัทย่อยประจำาป 2563 ต่ั้อที�ประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้น ครั�งที� 7/2563 เพ่ื่�ออนุมัติั้ โดยที�ประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้น  
ครั�งที� 7/2563 ได้อนุมัติั้ตั้ามที�เสินอ

ค่าตั้อบแทนที�บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท สิำานักงานอีวัาย จำากัด ในป 2563 มีดังนี�
(หน่วัย : บาท)

ขอมูลสำาคัญอ่ืนๆ

หมายเหตุ : * ค่าบริการอ่�นๆ ที�นอกเหน่อจากงานสิอบบัญ่ชี ประกอบด้วัย ค่าจ้างบริการที�ปรึกษา TFRS9 ค่าเดินทางและ 
  ค่าเอกสิารจำานวัน 215,628 บาท
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญ
ดานการกำากับดูแลกิจการ08

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิิบัติั้หน้าที�ด้วัยควัามซ่�อสัิตั้ย์
สุิจริตั้และระมัดระวัังรักษาผู้ลประโยชน์ของบริษัท โดย
บริษัทฯ ได้กำาหนดอำานาจอนุมัติั้ของคณะกรรมการใน
เร่�องที�สิำาคัญ่ต่ั้างๆ เอาไว้ัอย่างชัดเจน เช่น การกำาหนด 
เป้าหมาย แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัทฯ การพื่จิารณาทบทวัน ตั้รวัจสิอบ 
และอนุมัติั้แผู้นการขยายธุุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่่ 
ตั้ลอดจนการเข้าร่วัมลงทุนกับผู้้้ประกอบการรายอ่�นๆ 
ที�เสินอโดยฝ่่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายจากผู้้้ถ่ือหุ้น 
ในการกำากับด้แลกิจการให้เป็นไปตั้ามวััตั้ถุืประสิงค์ของ 
บริษัทฯ ภายใต้ั้ขอบเขตั้ที�กำาหนดไว้ัในข้อบังคับบริษัทฯ  
และมติั้ที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นด้วัยควัามซ่�อสัิตั้ย์สุิจริตั้และ 

สรุปผู้ลการปฏิิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการในรอบปท่ีผู้านมา
เป็นกลาง เพ่ื่�อให้เป็นไปตั้ามกฎหมายและระเบยีบต่ั้างๆ 
ที�เกี�ยวัข้องอย่างเหมาะสิม โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ�งหร่อหลายคน หร่อบุคคลอ่�นใดปฏิิบัติั้
การอย่างใดอย่างหนึ�งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการ
มอบอำานาจนั�นจะต้ั้องอย่้ภายใต้ั้ขอบเขตั้แห่งอำานาจ
ของคณะกรรมการและมีการกำาหนดขอบเขตั้อำานาจ
หน้าที�ของผู้้้รับมอบอำานาจไว้ัอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�ในการกำากับด้แลให้ฝ่่าย
จัดการปฏิิบัติั้งานให้เป็นไปตั้ามเป้าหมาย กลยุทธ์ุและ
แผู้นงานที�ได้รับการอนุมัติั้จากคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ื่�อให้เกิดประโยชน์ส้ิงสุิดต่ั้อบริษัทฯ และผู้้้มีส่ิวันได้
เสีิยทั�งหมด 

1. การสรรหา พัฒนาและประเมินผู้ลการปฏิิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ในการแต่ั้งตัั้�งกรรมการ คณะกรรมการตั้รวัจสิอบซึ�งได้
รับมอบหมายให้ทำาหน้าที�คณะกรรมการสิรรหาด้วัยซึ�ง
เป็นกรรมการอิสิระทั�งคณะ มีหน้าที�รับผิู้ดชอบในการ
พิื่จารณาคัดเล่อกและกลั�นกรองบุคคลที�มีคุณสิมบัติั้
เหมาะสิมตั้ามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้้้เสินอช่�อ
ผู้้้ที�มีคุณสิมบัติั้เหมาะสิม เพ่ื่�อให้ได้กรรมการที�มีควัาม
หลากหลายโดยพิื่จารณาจากโครงสิร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสินอควัามเห็น
ต่ั้อคณะกรรมการบริษัทเพ่ื่�อขอควัามเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท จากนั�นจะนำาเสินอรายช่�อกรรมการ 
ดังกล่าวัต่ั้อที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นเป็นผู้้้เล่อกตัั้�งกรรมการตั้าม
หลักเกณฑ์์ต่ั้อไป

หลักเกณฑ์์ในการคัดเล่อกบุคคลที�จะเข้าดำารงตั้ำาแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ 
ซึ�งทำาหน้าที�แทนคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด 
ค่าตั้อบแทน เป็นผู้้้ทำาการสิรรหา โดยสิรรหาบุคคลที�มี
คุณวุัฒิ ควัามร้้ ควัามสิามารถื และประสิบการณ์ อันจะ 
เป็นประโยชน์ต่ั้อการดำาเนินธุุรกิจ และมีคุณสิมบัติั้
ไม่ขัดต่ั้อกฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด พื่.ศ. 2535 

และประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และประกาศของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทยที�เกี�ยวัข้องกำาหนด เสินอต่ั้อกรรมการ
บริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก็เสินอต่ั้อ 
ผู้้้ถ่ือหุ้นพิื่จารณา ในป 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสิให้ 
ผู้้้ถ่ือหุ้นรายย่อยเสินอวัาระการประชุม และเสินอช่�อ 
บุคคลเพ่ื่�อเข้ารับการคัดเล่อกเป็นกรรมการบริษัท 
สิำาหรับการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำาป 2563 ครั�งที� 1 
ในระหว่ัางวัันที� 19 พื่ฤศจิกายน – 31 ธัุนวัาคม 2562 
และครั�งที� 2 ระหวั่างวัันที� 21 พื่ฤษภาคม 2563 –  
20 มิถุืนายน 2563 เม่�อครบกำาหนดระยะเวัลาให้สิิทธิุ
ดังกล่าวั ไม่ปรากฏิผู้้้ถ่ือหุ้นรายใดเสินอเพิื่�มวัาระการ
ประชุมหร่อเสินอช่�อบุคคลเพ่ื่�อเข้ารับการคัดเล่อกเป็น
กรรมการบริษัท สิำาหรับการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำา
ป 2563 แต่ั้อย่างใด 
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รายช่ือคณะกรรมการ ตำาแหนง จำานวนเงิน
1. นางดวังพื่ร สุิจริตั้านุวััตั้ ประธุานกรรมการ/กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ 250,000 บาท
2. นายประกอบ วิัศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ 125,000 บาท
3. พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์ มงคลหัตั้ถีื    รองประธุานกรรมการ/กรรมการอิสิระ  

และกรรมการตั้รวัจสิอบ
125,000 บาท

4. นายสุิทัศน์ ขันเจริญ่สุิข กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ 125,000 บาท
5. รศ.ดร.สุิดา สุิวัรรณาภิรมย์ กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ 125,000 บาท
รวมท้ังส้ิน 750,000 บาท

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ

องคประกอบและการแตงต้ังกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วัมกันพิื่จารณาเบ่�องต้ั้นถึืง
คุณสิมบัติั้ของบุคคลที�จะมาดำารงตั้ำาแหน่งเป็นกรรมการ
อิสิระ โดยพิื่จารณาจากคุณสิมบัติั้และลักษณะต้ั้องห้าม
ของกรรมการตั้ามพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้มหาชนจำากัด กฎหมาย
ว่ัาด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ประกาศของ 
คณะกรรมการกำากับตั้ลาดทนุ รวัมถึืงประกาศ ข้อบังคับ 
และ/หร่อระเบียบที�เกี�ยวัข้อง นอกจากนี� คณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะพิื่จารณาคัดเล่อกกรรมการอิสิระจากผู้้้ทรง
คุณวุัฒิ ประสิบการณ์การทำางาน และควัามเหมาะสิม
ด้านอ่�นๆ ประกอบกัน จากนั�นจะนำาเสินอต่ั้อที�ประชุม
ผู้้้ถ่ือหุ้นเพ่ื่�อพิื่จารณาแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ต่ั้อไป ทั�งนี� บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่ั้งตัั้�งกรรมการ
อิสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวันกรรมการทั�งหมด 
และต้ั้องมีจำานวันไม่น้อยกว่ัา 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถ่ือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวันหุ้นที�มีสิิทธิุออก

เสีิยงทั�งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วัม หร่อนิติั้บุคคลของบุคคลที�อาจมีควัาม
ขัดแย้ง โดยนับรวัมหุ้นที�ถ่ือโดยผู้้้ที�เกี�ยวัข้องด้วัย

2. ไม่เป็นหร่อเคยเป็นกรรมการที�มีส่ิวันร่วัมบริหารงาน 
ล้กจ้าง พื่นักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเด่อนประจำา หร่อ 
ผู้้้มีอำานาจควับคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วัม บริษัทย่อยลำาดับเดียวักัน หร่อนิติั้บุคคล
ที�อาจมีควัามขัดแย้ง เว้ันแต่ั้จะได้พ้ื่นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวัมาแล้วัไม่น้อยกว่ัา 2 ป ก่อนวัันที�
ย่�นคำาขออนุญ่าตั้ต่ั้อ ก.ล.ตั้.

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีควัามสัิมพัื่นธ์ุทางสิายโลหิตั้ หร่อ
โดยการจดทะเบียนตั้ามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็น
บิดามารดา ค่้สิมรสิ พีื่�น้อง และบุตั้ร รวัมทั�งค่้สิมรสิ
ของบุตั้ร ของผู้้้บริหาร ผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ ผู้้้มีอำานาจ
ควับคุม หร่อบุคคลที�จะได้รับการเสินอให้เป็น 
ผู้้้บริหารหร่อผู้้้มีอำานาจควับคุมของบริษัทฯ หร่อ
บริษัทย่อย

ในการลงคะแนนเสีิยงเล่อกตัั้�งกรรมการ บริษัทฯ ให้ผู้้้ถ่ือหุ้นใช้บัตั้รลงคะแนนเล่อกตัั้�งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
ให้ผู้้้ถ่ือหุ้นลงคะแนนเสิียงทั�งหมดที�ตั้นมีอย่้เล่อกบุคคลที�ได้รับการเสินอช่�อเป็นกรรมการทีละคน ผู้ลการลงคะแนน 
จะต้ั้องได้รับคะแนนเสีิยงข้างมากของคะแนนเสีิยงทั�งหมดของผู้้้ถ่ือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิิทธิุออกเสีิยง

ในป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทน ได้พิื่จารณาเสินอให้
ที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นพิื่จารณาจ่ายค่าตั้อบแทนคณะกรรมการ และค่าตั้อบแทนพิื่เศษ (โบนัสิ) กรรมการ ในการประชุม
สิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นครั�งที� 7/2563 วัันที� 9 สิิงหาคม 2563 โดยมติั้ที�ประชุมอนุมัติั้ตั้ามที�เสินอ 
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4. ไม่มีหร่อเคยมีควัามสิัมพัื่นธ์ุทางธุุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย บริษัทร่วัม หร่อนิติั้บุคคล
ที�อาจมีควัามขัดแย้ง ในลักษณะที�อาจเป็นการ 
ขัดขวัางการใช้วิัจารณญ่าณอย่างอิสิระของตั้น รวัมทั�ง 
ไม่เป็นหร่อเคยเป็นผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ กรรมการ 
ซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสิระ หร่อผู้้้บริหาร ของผู้้้ที�มีควัาม
สัิมพัื่นธ์ุทางธุุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วัม หร่อนิติั้บุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง เว้ันแต่ั้
จะได้พ้ื่นจากการมีลักษณะดังกล่าวัมาแล้วัไม่น้อยกว่ัา 
2 ป ก่อนวัันที�ย่�นคำาขออนุญ่าตั้ต่ั้อ ก.ล.ตั้.

5. ไ ม่ เ ป็นห ร่อเคยเ ป็น ผู้้้สิอบบัญ่ชีของบ ริ ษัทฯ  
บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย บริษัทร่วัม หร่อนิติั้บุคคล
ที�อาจมีควัามขัดแย้ง และไม่เป็นผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ 
กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสิระ ผู้้้บริหาร หร่อ 
หุ้นส่ิวันผู้้้จัดการของสิำานักงานสิอบบัญ่ชี ซึ�งมี 
ผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วัม หร่อนิติั้บุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง 
สัิงกัดอย่้ เว้ันแต่ั้จะได้พ้ื่นจากการมีลักษณะดังกล่าวั
มาแล้วัไม่น้อยกว่ัา 2 ป ก่อนวัันที�ย่�นคำาขออนุญ่าตั้
ต่ั้อสิำานักงาน

6. ไม่เป็นหร่อเคยเป็นผู้้้ให้บริการทางวิัชาชีพื่ใดๆ ซึ�ง
รวัมถึืงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหร่อ
ที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่ัา  
2 ล้านบาทต่ั้อป จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วัม หร่อนิติั้บุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง 
ทั�งนี� ในกรณีที�ผู้้้ให้บริการทางวิัชาชีพื่เป็นนิติั้บุคคล  
ให้รวัมถึืงการเป็นผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ กรรมการซึ�งไม่ใช่
กรรมการอิสิระ ผู้้้บริหาร หร่อหุ้นส่ิวันผู้้้จดัการของผู้้้
ให้บริการทางวิัชาชีพื่นั�นด้วัย เว้ันแต่ั้จะได้พ้ื่นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวัมาแล้วัไม่น้อยกว่ัา 2 ป ก่อนวััน 
ย่�นขออนุญ่าตั้ต่ั้อสิำานักงาน ไม่เป็นกรรมการที�
ได้รับการแต่ั้งตัั้�งขึ�นเพ่ื่�อเป็นตัั้วัแทนของกรรมการ 
ของบริษัทฯ ผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ หร่อผู้้้ถ่ือหุ้นซึ�งเป็น 
ผู้้้ที�เกี�ยวัข้องกับผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ของบริษัทฯ 

7. ไม่มีลักษณะอ่�นใดที�ทำาให้ไม่สิามารถืให้ควัามเห็น
อย่างเป็นอิสิระเกี�ยวักับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้้้แต่ั้งตัั้�งคณะกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบซึ�งประกอบด้วัยกรรมการตั้รวัจสิอบอย่างน้อย 
3 ท่าน

โดยแต่ั้งตัั้�งจากกรรมการอิสิระที�มีคุณสิมบัตั้ิตั้ามที�
กฎหมายว่ัาด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์  
รวัมถึืงประกาศข้อบังคับ และ/หร่อระเบียบข้อบังคับ
ของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยกำาหนด นอกจาก
นี�กรรมการอิสิระที�ดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการตั้รวัจสิอบ 
ต้ั้องมีคุณสิมบัติั้เพิื่�มเติั้ม ดังนี�

(1) ไม่ เ ป็นกรรมการที� ไ ด้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ ให้ตัั้ดสิินใจในการดำาเนินกิจการของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย บริษัทร่วัม บริษัทย่อย 
ลำาดับเดียวักัน หร่อนิติั้บุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง 

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย หร่อ
บริษัทย่อยลำา ดับเดียวักันเฉพื่าะที� เ ป็นบริษัท 
จดทะเบียน

(3) มีควัามร้้และประสิบการณ์เพีื่ยงพื่อที�จะสิามารถื
ทำาหน้าที�ในฐานะกรรมการตั้รวัจสิอบ ทั�งนี� ต้ั้องมี
กรรมการตั้รวัจสิอบอย่างน้อยหนึ�งคนที�มีควัามร้้และ
ประสิบการณ์เพีื่ยงพื่อที�จะสิามารถืทำาหน้าที�ในการ
สิอบทานควัามน่าเช่�อถ่ือของงบการเงินได้

ทั�งนี� กรรมการตั้รวัจสิอบแต่ั้ละท่านจะมีวัาระการดำารง
ตั้ำาแหน่งคราวัละ 3 ป

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดโครงสิร้างของคณะ
กรรมการให้ประกอบด้วัย กรรมการที�มีคุณสิมบัตั้ิ
หลากหลายโดยเป็นบุคคลที�มีควัามร้้ ควัามสิามารถื  
มีประสิบการณ์ มีคุณธุรรมและจริยธุรรม ได้รับควัาม
เช่�อถ่ือเป็นที�ยอมรับโดยทั�วัไป มีควัามหลากหลายของ
ทักษะ ประกอบด้วัยทักษะด้านต่ั้างๆ เช่น ด้านการ
บัญ่ชีการเงิน การบริหารภาวัะอุตั้สิาหกรรม ด้านกลยุทธ์ุ  
การกำากับด้แลกิจการ ด้านกฎหมาย และด้านการจัดการ

การคัดเล่อกบุคคลที�จะแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
จะกระทำาผู่้านการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น โดยคณะกรรมการ 
สิรรหาบริษัทฯ จะเป็น ผู้้้ พิื่จารณาคัดเ ล่อกจาก
ประสิบการณ์ ควัามร้้ ควัามสิามารถื และคุณสิมบัติั้
ตั้ามที�กฎหมายกำาหนด เสินอวัาระกรรมการบริษัทเพ่ื่�อ
พิื่จารณาและนำาเสินอ จากนั�นที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นจะทำาการ
คัดเล่อกกรรมการตั้ามหลักเกณฑ์์และวิัธีุการที�กำาหนดไว้ั
ในข้อบังคับของบริษัทฯ
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ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ

กรรมการ
อิสระ/

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
อิสระ/

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
อิสระ/

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร
อาวุโส

กรรมการ/ 
กรรมการ 

ผูู้จัดการ

กรรมการ/
ผูู้ชวยกรรมการ

ผูู้จัดการ

ด้านตั้รวัจสิอบบัญ่ชี (CPA)
ด้านบัญ่ชี
ด้านการเงิน
ด้านตั้รวัจสิอบ
ด้านการระดมทุน
ด้านธุรรมาภิบาล
ด้านการจัดการ
ด้านภาวัะอุตั้สิาหกรรม 

ด้านสิินเช่�อ
ด้านเทคโนโลยี
ด้านกฎหมาย
ด้านบริหารวิักฤตั้
ด้านนโยบาย
ด้านควัามเสีิ�ยง
ด้านกลยุทธ์ุ
ด้านการตั้ลาด
ด้านกระบวันการราชการ

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ

สรุปความเช่ียวชาญและประสบการณคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix)

การสรรหาผูู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบาย และแผู้นการ 
ส่ิบทอดตั้ำาแหน่งผู้้้บริหารส้ิงสุิดขององค์กร และผู้้้บริหาร
ระดับส้ิงประกอบด้วัย ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ และ 
ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน โดยมีการกำาหนด
แนวัทางการดำาเนินการไว้ัอย่างชัดเจน โดยคณะ
กรรมการของบรษัิทฯ มีหน้าที�พิื่จารณาคัดเล่อก ติั้ดตั้าม
การดำาเนินการตั้ามแผู้นการส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง และการ
พิื่จารณาคัดเล่อกกรรมการผู้้้จัดการ และกรรมการ 
ผู้้้จัดการมีหน้าที�พิื่จารณาคัดเล่อก ติั้ดตั้ามการดำาเนิน
การตั้ามแผู้นการส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง และการพิื่จารณา
คัดเล่อกผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ และผู้้้อำานวัยการฝ่่าย
บัญ่ชีและการเงิน

เม่�อผู้้้ส่ิบทอดตั้ำาแหน่งมีคุณสิมบัติั้ครบตั้ามตั้ำาแหน่งที�
มีหน้าที�รับผิู้ดชอบส้ิงขึ�นและมีตั้ำาแหน่งงานว่ัางลงหร่อ
มีตั้ำาแหน่งงานใหม่ที�ส้ิงขึ�น ให้นำาเสินอการปรับเล่�อนขั�น 
เล่�อนตั้ำาแหน่งและรกัษาการ (Promotion & Acting) ตั้าม
นโยบายของบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการและผูู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่ิงเสิริมและอำานวัย
ควัามสิะดวักให้มีการฝึ่กอบรมและให้ควัามร้้แก่ผู้้้ที�
เกี�ยวัข้องในระบบการกำากับด้แลกิจการของบริษัทฯ  
ซึ�งรวัมถึืง กรรมการ กรรมการตั้รวัจสิอบ ผู้้้บริหาร และ 
เลขานุการบริษัท เพ่ื่�อให้มีการปรับปรุงการปฏิิบัติั้งาน
อย่างต่ั้อเน่�อง ได้แก่ หลักส้ิตั้รของสิมาคมส่ิงเสิริม
สิถืาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association : IOD) รวัมถึืงหลักส้ิตั้รที�มีควัามสิำาคัญ่
ต่ั้อการพัื่ฒนาบริษัทที�จัดโดยตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และสิภาวิัชาชีพื่การบัญ่ชี
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สิำาหรับในป 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝ่กอบรมแก่
กรรมการและผู้้้บริหาร ดังนี�ค่อ

1. รศ.ดร.สุิดา สุิวัรรณาภิรมย์  ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช
บัญ่ญั่ติั้คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล (PDPA)

2. นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้ ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช
บัญ่ญั่ติั้คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล (PDPA)

3. นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ ควัามร้้เกี�ยวักับ 
พื่ระราชบัญ่ญั่ติั้คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล (PDPA) 

4. นางชลธุิชา ศุภลัษณ์เมธุา ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช
บัญ่ญั่ติั้คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล (PDPA) โครงการ
อบรม เสิวันาทิศทางมาตั้รฐานการรายงานทางการ
เงินของไทย (TFRSs / TFRS for NPAEs), ก้าวัทัน
กับการจัดทำาบัญ่ชี สิำาหรับผู้้้ทำาบัญ่ชี ตั้ามหลักเกณฑ์์
ทางบัญ่ชี  

5. นางสิาวัปิยนันท์ มงคล ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช
บัญ่ญั่ติั้คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล (PDPA), หลักส้ิตั้ร
การประเมินผู้ลและการจัดการข้อม้ลด้านควัาม
ยั�งย่น, การจัดการขยะอย่างยั�งย่น, Storytelling for 
Sustainability เร่�องเล่าควัามยั�งย่นของบริษัทและ
แบรนด์, รายงานด้านควัามยั�งย่นไม่ยากอย่างที�คิด, 
โครงการส่ิงเสิริมคุณภาพื่การรายงานควัามยั�งย่น
สิำาหรับบริษัทจดทะเบียน 2563

6. นางสิาวัประภาพื่รรณ รักธุรรม ควัามร้้เกี�ยวักับ 
พื่ระราชบัญ่ญั่ติั้คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล (PDPA), 
Self Coaching for Success

7. นายณัฏิฐวััฒน์ ศรีลาโพื่ธิุ� ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช
บัญ่ญั่ติั้คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล (PDPA),

8. นางสิาวัวัิภาจรี ธุน้เศรษฐ์ ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช 
บัญ่ญั่ติั้คุ้มครองข้อม้ลส่ิวันบุคคล (PDPA) 

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้
งานของคณะกรรมการบริษัททั�งคณะ (Evaluation on 
the Performance of the Board of Directors) และการ
ประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้งานของกรรมการเป็นรายบุคคล 
(Director Self-Assessment) เป็นประจำาทุกป เพ่ื่�อเปิด
โอกาสิให้กรรมการแต่ั้ละท่านแสิดงควัามคิดเห็นต่ั้อผู้ล
การปฏิิบัติั้งานของคณะกรรมการทั�งคณะโดยรวัม ทั�งนี� 
เพ่ื่�อช่วัยให้ได้มีการพิื่จารณาทบทวันผู้ลงาน ปัญ่หา และ
อุปสิรรคต่ั้างๆ ในการปฏิิบัติั้งานในระหวั่างปที�ผู่้านมา 
ผู้ลการประเมินเป็นดังนี�

การประเมินตั้นเองของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั�ง
คณะ) มีหัวัข้อหลักในการประเมิน ได้แก่ (1) โครงสิร้าง
และคุณสิมบัติั้กรรมการ (2) บทบาท หน้าที�และควัามรับ
ผิู้ดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ 
(4) การทำาหน้าที�ของกรรมการ (5) ควัามสัิมพัื่นธ์ุกับฝ่่าย
จัดการ และ (6) การพัื่ฒนาตั้นเองของกรรมการและ
การพัื่ฒนาผู้้้บริหาร สิรุปผู้ลการประเมินคณะกรรมการ 
บริษัท (แบบทั�งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี�ย รอยละ 
92.86

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้งานของกรรมการรายบุคคล 
(ตั้นเอง) มีหัวัข้อหลักในการประเมิน ได้แก่ (1) โครงสิร้าง
และคุณสิมบัติั้กรรมการ (2) การประชุมของคณะ
กรรมการ (3) บทบาทหน้าที� และควัามรับผิู้ดชอบของ
คณะกรรมการ สิรุปผู้ลการประเมินของกรรมการราย
บุคคล (ตั้นเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี�ย รอยละ 95.74

ประเมินตั้นเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 
มีหัวัข้อหลักในการประเมิน ได้แก่ (1) โครงสิร้าง 
และคุณสิมบัติั้ของคณะกรรมการมีควัามเหมาะสิม 
ทำาให้การทำางานของคณะกรรมการมีประสิิทธิุภาพื่  
(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำาเนินการ เพ่ื่�อให้ 
คณะกรรมการปฏิิบัติั้หน้าที�ในการประชุมได้อย่างมี
ประสิิทธิุภาพื่ (3) บทบาท หน้าที� และควัามรับผิู้ดชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ควัามสิำาคัญ่ ใช้เวัลา 
ในการพิื่จารณา ทบทวันอย่างเพีื่ยงพื่อ สิรุปผู้ลการ
ประเมินตั้นเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 
มีค่าระดับคะแนนเฉลี�ย รอยละ 87.67

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการ โดยไม่มีกรรมการที�เป็นผู้้้บริหารและฝ่่าย
บริหารเข้าร่วัมประชุม อย่างน้อยปละ 1 ครั�ง เพ่ื่�อให้
กรรมการได้พิื่จารณาและทบทวันการปฏิิบัติั้งานของ
คณะกรรมการ ฝ่่ายบรหิาร และบรษัิทฯ  รวัมถืงึพิื่จารณา
และอภิปรายประเด็นต่ั้างๆ เกี�ยวักับการบริหารจัดการ 
หร่ออย่้ในควัามสินใจของคณะกรรมการ โดยมีการ
แจ้งผู้ลการประชุมให้กรรมการผู้้้จัดการรับทราบ เพ่ื่�อ
พิื่จารณาและปรับปรุงต่ั้อไป ในป 2563 นี� กรรมการอิสิระ 
ได้ประชุมร่วัมกันโดยไม่มีฝ่่ายบริหารในเร่�องเกี�ยวักับ
นโยบายสิินเช่�อ การวัิเคราะห์สิินเช่�อ การตั้ิดตั้ามและ
ประเมินผู้ลการดำาเนินงาน โครงสิร้างองค์กร การพัื่ฒนา
บุคลากร และการนำาระบบอิเล็กทรอนิกส์ิมาใช้ในการ
ปฎิบัติั้งาน

124  / แบบ 56-1 One Report ป 2563 



ช่ือ – นามสกุล
จำานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมสามัญ
ผูู้ถือหุนประจำาป

การประชุมโดยไมมี
ฝ่่ายบริหาร

1. นางดวังพื่ร สุิจริตั้านุวััตั้ (1) 6/6 3/3
2.  พื่ลตั้ำารวัจเอก เจตั้น์ มงคลหัตั้ถีื (2) 16/16 4/4 1/1 1/1
3.  นายประกอบ วิัศิษฐ์กิจการ (3) 9/9 5/5 1/1
4.  นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ (4) 1/1 - 1/1
5.  นายสุิทัศน์ ขันเจริญ่สุิข 15/16 7/7 1/1 1/1
6.  รศ.ดร.สุิดา สุิวัรรณาภิรมย์ 16/16 7/7 1/1 1/1
7.  นางวัสิรา โชติั้ธุรรมรัตั้น์ (5) 7/7 3/3 1/1 1/1
8.  นางสิาวัปาริฉัตั้ร เหล่าธีุระศิริวังศ์* 16/16 1/1
9.  นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้* 16/16 1/1
10.  นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ* 16/16 1/1

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้งานของกรรมการผู้้้จัดการ (CEO) ประจำาป มีหัวัข้อหลักในการประเมินได้แก่ (1) ควัามเป็น
ผู้้้นำา (2) การกำาหนดกลยุทธ์ุ (3) การปฏิิบัติั้ตั้ามกลยุทธ์ุ (4) การวัางแผู้นและผู้ลปฏิิบัติั้ทางการเงิน (5) ควัามสัิมพัื่นธ์ุ
กับคณะกรรมการ (6) ควัามสัิมพัื่นธ์ุกับภายนอก (7) การบริหารงานและควัามสัิมพัื่นธ์ุกับบุคลากร (8) การส่ิบทอด
ตั้ำาแหน่ง (9) ควัามร้้ด้านผู้ลิตั้ภัณฑ์์และบริการ (10) คุณลักษณะส่ิวันตัั้วั (11) ผู้ลการดำาเนินงานด้านควัามยั�งย่น สิรุป
ผู้ลการประเมินมีค่าระดับคะแนนเฉลี�ย รอยละ 81.16

2. การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
รายละเอียดการเข้าร่วัมประชุมของกรรมการในป 2563 มีดังนี�

หมายเหตุ : (1) เสีิยชีวิัตั้เม่�อวัันที� 8 มิถุืนายน 2563
 (2) ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นประธุานกรรมการเม่�อวัันที� 22 มิถุืนายน 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบ 

เม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563
 (3) เสีิยชีวิัตั้เม่�อวัันที� 14 ตุั้ลาคม 2563
 (4) ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 2 ธัุนวัาคม 2563
 (5) ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้ั้องประชุมอย่างน้อย 3 เด่อนต่ั้อครั�ง และอาจมีการประชุมพิื่เศษ 
เพิื่�มเติั้มตั้ามควัามจำาเป็นและในทางปฏิิบัติั้ในปที�ผู่้านมากรรมการมีการประชุมอย่างน้อยเด่อนละ 1 ครั�งโดยบริษัท
จะแจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วังหน้าทุกป เพ่ื่�อให้กรรมการสิามารถืจัดเวัลาและ
เข้าร่วัมประชุมได้อย่างพื่ร้อมเพื่รียงกัน โดยการประชุมแต่ั้ละครั�งได้มีการกำาหนดวัาระในการประชุมอย่างชัดเจน
และมีการส่ิงหนังส่ิอเชิญ่ประชุมและเอกสิารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 5 วัันทำาการ 
เพ่ื่�อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวัลาศึกษาข้อม้ลอย่างเพีื่ยงพื่อก่อนเข้าร่วัมประชุม โดยมีผู้้้บริหารระดับส้ิงเข้าร่วัม 
การประชุมเพ่ื่�อชี�แจงรายละเอียด และตั้อบข้อซักถืามของคณะกรรมการบริษัท ทั�งนี� ประธุานกรรมการเปิดโอกาสิ
ให้กรรมการทุกท่านได้แสิดงควัามคิดเห็นอย่างเปิดเผู้ยก่อนการลงมตั้ิ และสิรุปมติั้ของที�ประชุมในแต่ั้ละวัาระการ
ประชุม นอกจากนี� บริษัทฯ มีนโยบายในการลงมตั้ิในที�ประชุมคณะกรรมการ ให้ต้ั้องมีจำานวันองค์ประชุมขั�นตั้ำ�า  
ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติั้ ต้ั้องมีกรรมการอย่้ไม่น้อยกว่ัา 2 ใน 3 ของจำานวันกรรมการทั�งหมด รวัมทั�ง
ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที�ผู่้านการรับรองจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ พื่ร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้้้ที�เกี�ยวัข้องตั้รวัจสิอบได้
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ตำาแหนง คาตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน) คาพาหนะกรรมการ* (บาท/เดือน)
ประธุานกรรมการ 140,000 5,000
กรรมการ  40,000 5,000

ตำาแหนง คาตอบแทนกรรมการชุดยอย (บาท/เดือน) คาพาหนะกรรมการ* (บาท/เดือน)
ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการตั้รวัจสิอบ

35,000  
 10,000

5,000  
5,000

กรรมการตั้รวัจสิอบ   40,000 5,000หมายเหตุ : * ค่าพื่าหนะกรรมการ ค่อ ค่าพื่าหนะในการเดินทางมาประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการตั้รวัจสิอบ จ่ายเฉพื่าะครั�ง
ที�มาประชุม ในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตั้รวัจสิอบประชุมในวัันเดียวักันให้จ่ายค่าพื่าหนะกรรมการ
เพีื่ยงครั�งเดียวั 

ในการพื่จิารณาคา่ตั้อบแทนของกรรมการผู้้จั้ดการ คณะกรรมการกำาหนดคา่ตั้อบแทนจะพื่จิารณาจากผู้ลการดำาเนิน
งานของกรรมการผู้้้จัดการในปที�ผู่้านมา โดยประเมินตั้ามดัชนีชี�วััด (Key Performance Indications) ที�กำาหนดไว้ั  
ซึ�งในแต่ั้ละหมวัดจะมีการให้นำ�าหนักที�แตั้กต่ั้างกัน นอกจากนี� ในป 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการให้สิิทธิุแก่ผู้้้บริหาร 
ในการซ่�อหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ซึ�งถ่ือเป็นค่าตั้อบแทนที�จะจ้งใจในระยะยาวั (Long-term Incentive) ที�มีควัาม
สิอดคล้องกับผู้ลงานของบริษัทฯ และผู้ลประโยชน์ที�สิร้างให้กับผู้้้ถ่ือหุ้น

3. การกำากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ ได้พิื่จารณาส่ิงกรรมการจำานวัน 1 คน และผู้้้บริหารจำานวัน 3 คน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่  
บริษัท ลิท เซอร์วิัสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด และ บริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด โดยกรรมการและผู้้้บริหารดังกล่าวัได้ผู่้าน
การอนมัุติั้จากคณะกรรมการ ทั�งนี� หากกรรมการและผู้้บ้ริหารรายดงักล่าวัพ้ื่นสิภาพื่การเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย 
คณะกรรมการบริษัทจะพิื่จารณาส่ิงคนเข้าไปด้แลผู้ลประโยชน์เป็นครั�งๆ ไป และบริษัทได้กำาหนดนโยบายการทำา
ธุุรกรรมที�สิำาคัญ่ เช่น การทำารายการที�เกี�ยวัโยงกัน 

คาตอบแทนกรรมการและผูู้บริหาร
บริษัทฯ มีการกำาหนดค่าตั้อบแทนกรรมการและผู้้้บริหารในระดับที�เหมาะสิมและเป็นอัตั้ราที�เพีื่ยงพื่อสิำาหรับการ
รักษากรรมการและผู้้้บริหารที�มีคุณภาพื่ไว้ัโดยไม่มีการจ่ายค่าตั้อบแทนที�มากเกินควัร และอย้่ในระดับที�สิามารถื
เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตั้สิาหกรรมเดยีวักัน โดยปจัจัยที�จะนำามาพิื่จารณาประกอบดว้ัย ประสิบการณ ์ภาระ
หน้าที� ขอบเขตั้ บทบาทและควัามรับผิู้ดชอบ ทั�งนี� การจ่ายค่าตั้อบแทนของกรรมการจะต้ั้องผู่้านการพิื่จารณาอนุมัติั้
จากที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นของบริษัทฯ ในส่ิวันของค่าตั้อบแทนของผู้้้บริหาร และจะเป็นไปตั้ามหลักการและนโยบายที�
คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดไว้ั ซึ�งจะพิื่จารณาจากภาระหน้าที�และควัามรับผิู้ดชอบ ผู้ลการปฏิิบัติั้งานของผู้้้บริหาร
แต่ั้ละท่าน ประกอบกับผู้ลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ในการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำาป 2563 ที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นมีมติั้อนุมัติั้ค่าตั้อบแทนกรรมการบริษัท และ 
กรรมการตั้รวัจสิอบ ซึ�งประกอบด้วัยค่าตั้อบแทนรายเด่อน และค่าพื่าหนะมาประชุม มีรายละเอียดดังนี�
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ

4. การติดตามใหมีการปฏิิบัติตามนโยบายและแนวปฏิิบัติ 
ในการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ในเร่�องการกำากับด้แลกิจการ 
ที�ดี โดยได้กำาหนดนโยบายและแนวัปฏิิบัติั้ที�เกี�ยวัข้องไว้ัใน
นโยบายการกำากับด้แลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณ 
ธุุรกิจ พื่ร้อมทั�งส่ิงเสิริมให้เกิดการปฏิิบัติั้อย่างแท้จริง
เพ่ื่�อสิร้างควัามเช่�อมั�นต่ั้อผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยทุกกลุ่ม

ในรอบปที�ผู่้านมาบริษัทได้มีการติั้ดตั้ามเพ่ื่�อให้เกิดการ
ปฏิิบัติั้ตั้ามการกำากับด้แลกิจการที�ดีครอบคลุมเร่�อง  
1) การด้แลพื่นักงานและการไม่เล่อกปฏิิบัติั้ 2) การต่ั้อต้ั้าน 
การแข่งขันที�ไม่เป็นธุรรม 3) การด้แลสิิ�งแวัดล้อม  
สุิขอนามัยและควัามปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษา
ควัามปลอดภัยของข้อม้ลสิารสินเทศ ซึ�งผู้ลการติั้ดตั้าม
พื่บว่ัาบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตั้ามแนวัทางของแต่ั้ละ
ประเด็นได้อย่างครบถ้ืวันแล้วั

(1) การปองกันความขัดแยงทางผู้ลประโยชน
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายว่ัาด้วัยคณะกรรมการ ผู้้้บริหาร 
และพื่นักงานจะต้ั้องปฏิิบัติั้หน้าที�เพ่ื่�อผู้ลประโยชน์
ส้ิงสุิดของบริษัท กรณีที�มีบุคคลใดมีส่ิวันได้เสีิยหร่อ 
มีส่ิวันเกี�ยวัข้องในรายการที�พิื่จารณา บุคคลดังกล่าวัจะ
ต้ั้องแจ้งให้หน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายใน ที�ด้แลในเร่�อง
ดังกล่าวัทราบและไม่ร่วัมพิื่จารณาในการทำาธุุรกรรม
ดังกล่าวั

นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผู้ลประโยชน

บริษัทฯ มีการกำาหนดมาตั้รการป้องกันควัามขัดแย้งทาง
ผู้ลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ�นจากการทำารายการระหว่ัางกัน 
ของบริษัท และบุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง ว่ัาผู้้้มี 
ส่ิวันได้เสีิยในเร่�องใดจะไม่สิามารถืเข้ามามีส่ิวันใน
การอนุมัติั้รายการดังกล่าวั โดยคณะกรรมการบริษัท 
จะต้ั้องด้แลให้บริษัทปฏิิบัติั้ให้เป็นไปตั้ามกฎหมายว่ัาด้วัย 
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
คำาสัิ�ง หร่อขอ้กำาหนดของคณะกรรมการกำากับตั้ลาดทนุ 
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยที�เกี�ยวัข้อง 
รวัมถึืงการปฏิิบัติั้ให้เป็นไปตั้ามข้อกำาหนดเกี�ยวักับการ 
เปิดเผู้ยข้อม้ลการทำารายการที�เกี�ยวัโยงกัน และการได้มา
หร่อจำาหน่ายไปซึ�งทรัพื่ย์สิินที�สิำาคัญ่ของบริษัท รวัมทั�ง
ปฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้รฐานบัญ่ชีที�กำาหนดโดยสิมาคมนักบัญ่ชี
โดยเคร่งครัด 

นอกจากนี� บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ หร่อ
ผู้้้สิอบบัญ่ชี หร่อผู้้เ้ชี�ยวัชาญ่อิสิระ แลว้ัแต่ั้กรณ ีพิื่จารณา
ตั้รวัจสิอบและให้ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามสิมเหตุั้สิมผู้ล 
ของการทำารายการระหว่ัางกัน และจะทำาการเปิดเผู้ย
รายการระหว่ัางกันดังกล่าวัไว้ัในหมายเหตัุ้ประกอบ 
งบการเงินที�ได้รับการตั้รวัจสิอบหร่อสิอบทานโดย 
ผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฎอย่้ใน ส่ิวัน
ที� 2 การกำากับด้แลกิจการ บทที� 9 การควับคุมภายใน
และรายการระหว่ัางกัน

(2) การใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีการด้แลเร่�องการใช้ข้อม้ลภายในใหเ้ป็นไปตั้าม
กฎหมายและตั้ามหลักการกำากับด้แลกิจการที�ดี โดยได้ 
กำาหนดไว้ัเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสิรุปนโยบายสิำาคัญ่ 
ดังนี�
1. บริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการ ผู้้้บริหาร และพื่นกังาน

ลงนามรบัทราบถืงึประกาศที�เกี�ยวัข้องของสิำานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ตั้. ที�กำาหนดให้กรรมการ และ 
ผู้้้บริหารมีหน้าที�รายงานการเปลี�ยนแปลงการ 
ถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ ต่ั้อสิำานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ตั้. ตั้ามมาตั้รา 59 แห่งพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้หลักทรัพื่ย์ 
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 ภายใน 3 วััน 
ทำาการนับจากวัันที�มีการเปลี�ยนแปลงการถ่ือครอง
หลักทรัพื่ย์ และให้แจ้งเลขานุการบริษัทรับทราบ
เพ่ื่�อจัดทำาบันทึกการเปลี�ยนแปลงและสิรุปจำานวัน
หลักทรัพื่ย์ของกรรมการและผู้้้บริหารเป็นรายบุคคล 
เพ่ื่�อนำาเสินอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบใน
การประชุมครั�งถัืดไป นอกจากนั�น ยังได้แจ้งบท
ลงโทษหากมีการฝ่่าฝื่นหร่อไม่ปฏิิบัติั้ตั้ามข้อกำาหนด 
ดังกล่าวัด้วัย

2. บริษัทฯ มีข้อกำาหนดห้ามนำาข้อม้ลงบการเงิน หร่อ
ข้อม้ลอ่�นที�มีผู้ลกระทบต่ั้อราคาหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ  
ที�ทราบเปิดเผู้ยแก่บุคคลภายนอกหร่อผู้้้ที�มิได้มีส่ิวัน
เกี�ยวัข้อง และห้ามทำาการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ในช่วัง  
1 เด่อนก่อนที�ข้อม้ลงบการเงินหร่อข้อม้ลอ่�นที�มี 
ผู้ลกระทบต่ั้อราคาหลักทรัพื่ย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัท
จะเผู้ยแพื่ร่ต่ั้อสิาธุารณชน การไม่ปฏิิบัติั้ตั้ามข้อ
กำาหนดดังกล่าวัถ่ือเป็นการกระทำาผิู้ดวิันัยจะได้รับ
โทษตัั้�งแต่ั้การตัั้กเต่ั้อน การตัั้ดค่าจ้าง การพัื่กงาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึืงการเลิกจ้าง
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ทั� ง นี�  แนวัทางดังกล่าวัได้ผู่้านการเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริษัทแล้วั ในปที� ผู่้านมาไม่พื่บว่ัา
กรรมการและผู้้้บริหารมีการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ในช่วังที�
บริษัทกำาหนดให้งดการซ่�อขาย 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน

• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน และล้กจ้างของ 
บริษัทฯ นำาควัามลับและ/หร่อข้อม้ลภายในของบริษัทฯ  
ไปเปิดเผู้ยหร่อแสิวังหาผู้ลประโยชน์แก่ตั้นเองหร่อ
เพ่ื่�อประโยชน์แก่บุคคลอ่�นใดไม่ว่ัาโดยทางตั้รงหร่อ
ทางอ้อม และไม่ว่ัาจะได้รับผู้ลประโยชน์ตั้อบแทน
หร่อไม่ก็ตั้าม

• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน และล้กจ้าง
ของบริษัทฯ รวัมถึืงค่้สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุ
นิติั้ภาวัะของบุคคลดังกล่าวั ใช้ข้อม้ลภายในของ 
บริษัทฯ ที�มีหร่ออาจมีผู้ลกระทบต่ั้อการเปลี�ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ซึ�งยังมิได้เปิดเผู้ยต่ั้อ
สิาธุารณชน เพ่ื่�อทำาการซ่�อ ขาย เสินอซ่�อ เสินอขาย หร่อ
ชักชวันให้บุคคลอ่�นซ่�อ ขาย เสินอซ่�อหร่อเสินอขาย 
หลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ไม่ว่ัาทางตั้รงหร่อทางอ้อม 
ก่อนที�ข้อม้ลนั�นจะได้มีการเปิดเผู้ยต่ั้อสิาธุารณชน 
ไม่ว่ัาการกระทำาดังกล่าวัจะกระทำาเพ่ื่�อประโยชน์ต่ั้อ
ตั้นเองหร่อผู้้้อ่�น หร่อเพ่ื่�อให้ผู้้้อ่�นกระทำาดังกล่าวัโดย
ตั้นได้รับประโยชน์ตั้อบแทน ผู้้้ใดฝ่่าฝื่นจะถ้ืกลงโทษ
ตั้ามมาตั้รการทางวิันัยของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ ได้ดำาเนินการแจ้งให้ผู้้้บริหารเข้าใจและ 
รับทราบภาระหน้าที�ในการรายงานการถ่ือครอง 
หลักทรัพื่ย์ในบริษัทของตั้นเอง ค่้สิมรสิ และบุตั้ร
ที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะ ตั้ลอดจนการรายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ต่ั้อสิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ 
ตั้ามมาตั้รา 59 และบทกำาหนดโทษตั้ามพื่ระราช
บัญ่ญั่ติั้หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535

• บริษัทฯ ได้กำาหนดมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน 
และล้กจ้างของบริษัทฯ รวัมถึืงค่้สิมรสิและบุตั้รที�ยัง 
ไม่บรรลุนิติั้ภาวัะของบุคคลดังกล่าวั ซ่�อขาย 
หลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในช่วังระยะเวัลา 1 เด่อน 
ก่อนการเปิดเผู้ยงบการเงินให้แก่สิาธุารณชนทราบ

ทั�งนี� บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน 
และล้กจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี�ยวักับข้อกำาหนดข้างต้ั้น

(3) การตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน (Anticorruption)
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและกระบวันการเพ่ื่�อต่ั้อต้ั้าน
การทุจริตั้คอร์รัปชั�น โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบกำากับด้แลระบบควับคมุภายใน 
และผู้้้บริหารมีหน้าที�สิร้างควัามตั้ระหนักและสิ่�อสิาร 
การปฏิิบัติั้หน้าที�โดยสุิจริตั้กับพื่นักงานทุกคน 

ก) การตอตานทุจริตและการจายสินบน

คณะกรรมการบริษัทมีควัามมุ่งมั�นที�จะปฏิิเสิธุการ 
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นและการติั้ดสิินบนทุกร้ปแบบและ 
ทุกระดับ ไม่ว่ัาจะเป็นธุุรกรรมที�เกี�ยวัข้องกับภาครัฐหร่อ
ภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้ออกนโยบายการต่ั้อต้ั้านการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นในป 2558 และจัดทำาเป็นเอกสิารแนวั
การปฏิิบัติั้เกี�ยวักับการกำากับด้แลและควับคุมด้แลเพ่ื่�อ
ป้องกันและติั้ดตั้ามควัามเสีิ�ยงจากการทุจริตั้คอร์รัปชั�น 
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน และบุคคลอ่�นใด 
ที�กระทำาการในนามของบริษัทฯ กระทำาการซึ�งเป็นการ
ให้หร่อรับของกำานัลที�เป็นเงิน หร่อสิิ�งตั้อบแทนอ่�นใด 
อันมิชอบด้วัยกฎหมายหร่อไม่เหมาะสิม เพ่ื่�อให้ได้มา 
ซึ�งควัามได้เปรียบทางธุุรกิจ หร่อควัามสิัมพัื่นธ์ุกับค่้ค้า 
ในป 2558 บริษัทฯ ได้สิมัครเข้าร่วัมเป็นสิมาชิกเคร่อข่าย 
หุ้นส่ิวันตั้้านทุจริตั้เพ่ื่�อประเทศไทย (PACT Network) 
เพ่ื่�อแสิดงควัามมุ่งมั�นที�จะต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น 

ในป 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วัยงานซึ�งไม่มีส่ิวัน
ประสิานงานกับล้กค้าทำาการสิอบทานกลับไปยังล้กค้า
ทุกรายที�เปิดวังเงินใหม่ เพ่ื่�อเก็บรวับรวัมข้อม้ลเกี�ยวักับ 
การทุจริตั้และการจ่ายสิินบน สิรุปผู้ลการดำาเนินกิจกรรม
ดังกล่าวั ไม่พื่บการทุจริตั้การเรียกรับ หร่อจ่ายสิินบน
กับล้กค้า

ในป 2560 บริษัทฯ ได้ร่วัมประกาศเจตั้นารมณ์เป็น 
แนวัร่วัมปฏิิบัติั้ของภาคเอกชนไทยในการต่ั้อต้ั้านการ
ทุจริตั้ (Collective Action Coalition) ในวัันที� 9 มิถุืนายน 
2560 โดยบริษัทจะจัดให้มี 

• การประเมินควัามเสีิ�ยงที�เกี�ยวัข้องกับการทุจริตั้
ภายในบริษัท รวัมถึืงการนำานโยบายการต่ั้อต้ั้าน 
การทุจริตั้และแผู้นการกำากับการปฏิิบัติั้งานไปปฏิิบัติั้  
และจัดให้มีค่้ม่อ/แนวัทางในการดำาเนินธุุรกิจแก ่
ผู้้้บริหารและพื่นักงาน

• เปิดเผู้ยและแลกเปลี�ยนนโยบายภายใน ประสิบการณ์ 
แนวัปฏิิบัติั้ที� ดีและแนวัทางควัามสิำาเร็จในการ
สินับสินุนให้เกิดการทำารายการทางธุุรกิจอย่างมี
คุณธุรรม ถ้ืกต้ั้องและโปร่งใสิในประเทศไทย

• ร่วัมม่อกับบริษัทในอุตั้สิาหกรรมเดียวักัน ค่้ค้า และ
ผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยกลุ่มอ่�นๆ โดยการสิร้างแนวัร่วัมปฏิิบัติั้ 
และการเข้าร่วัมในกิจกรรมต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิิบัติเก่ียวกับการไมลวงละเมิด
ทรัพยสินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�

บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและแนวัปฏิิบัติั้เกี�ยวักับ 
การไม่ล่วังละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าหร่อลิขสิิทธิุ�  
ดังต่ั้อไปนี�

• พื่นักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้ั้องให้ควัามเคารพื่ และ
ไม่ล่วังละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น หากพื่บ
การกระทำาที�เป็นหร่ออาจเป็นการละเมิดทรัพื่ย์สิิน
ทางปัญ่ญ่าให้แจ้งข้อม้ลดังกล่าวัให้ผู้้้บังคับบัญ่ชา
รับทราบ

• ตั้รวัจสิอบข้อม้ลอันเป็นสิิทธิุของบุคคคลภายนอก  
ที�ได้รับมาหร่อจะนำามาใช้ภายในบริษัทฯ เพ่ื่�อลดโอกาสิ 
ที�จะเกิดกรณีละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น

• พื่นักงานมีหน้าที�รายงานต่ั้อผู้้้บังคับบัญ่ชาเม่�อพื่บ
การกระทำาผิู้ดที�เห็นว่ัาเป็นการละเมิดสิิทธิุ อาจนำา
ไปส่้ิการละเมิดสิิทธิุ หร่อการกระทำาที�อาจก่อให้เกิด
ข้อพิื่พื่าทเกี�ยวักับทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า

• ในการทำางาน พื่นักงานต้ั้องด้แลรักษางาน ข้อม้ล ส้ิตั้ร 
สิถิืติั้ โปรแกรม วิัธีุการ กระบวันการ และข้อเท็จจริง 
ต่ั้างๆ ที�เป็นทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของบริษัทไม่ให้ถ้ืก
ล่วังละเมิด และไม่เปิดเผู้ยให้กับผู้้้ใด เว้ันแต่ั้ได้รับ
อนุญ่าตั้จากทางบริษัท

ข้อพึื่งระวััง

1) การทำาซำ�า ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ิ 
ข้อม้ลอิเล็กทรอนิกส์ิ หร่อเทคโนโลยีสิารสินเทศ
ต่ั้างๆ โดยไม่มีเหตุั้อันควัร

2) การใช้ข้อม้ลที�เป็นควัามลับ หร่อเป็นสิิทธิุ�ของผู้้้อ่�น
โดยไม่ได้รับอนุญ่าตั้จากเจ้าของ

3) การตัั้ดสิินใจที�เกี�ยวัข้องกับการได้มาซึ�งทรัพื่ย์สิินทาง
ปัญ่ญ่า ใช้ประโยชน์จากทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า รักษา
สิิทธิุ� และคุ้มครองสิิทธิุ�ในทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของ
บริษัท โดยไม่มีควัามเข้าใจที�ชัดเจนและถ้ืกต้ั้อง

แนวทางในการติดตามประเมินผู้ลการปฏิิบัติตาม
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และ
กระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทุจริต 
คอรรัปช่ัน

ผู้้้บริหารของบริษัทจัดให้มีระบบการควับคุมภายในที�
เหมาะสิมขึ�นเพ่ื่�อประสิิทธิุภาพื่ในการปฏิิบัติั้งานและ
ลดควัามเสีิ�ยงจากลักษณะธุุรกิจ ซึ�งการควับคุมภายใน
ดังกล่าวั จะทำาการควับคุมทั�งในด้านการป้องกัน 
(Preventive Control) และการตั้รวัจสิอบ (Detective 
Control) ซึ�งเป็นเคร่�องม่อที�ช่วัยในการลดโอกาสิ  
และแรงจ้งใจในการกระทำามิชอบและการทุจริตั้ให ้
น้อยลง  โดยใช้หลักเกณฑ์์การแบ่งแยกหน้าที� การแบ่ง
แยกหน้าที�การทำางานระหว่ัางพื่นักงาน รวัมถึืงจัดทำา
กระบวันการติั้ดตั้ามประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบาย
การต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น ให้ผู้้้บริหารสิามารถื
ได้รับรายงานและรับทราบถึืงสิาเหตุั้ของข้อบกพื่ร่อง
หร่อสิถืานการณ์ที�ไม่ชอบมาพื่ากลได้ทันท่วังที รวัมทั�ง
สิามารถืปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะ
สิมในการประเมินผู้ลระบบการควับคุมภายในดังกล่าวั
และให้ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในส่ิวันหนึ�งของกระบวันการ
ติั้ดตั้ามและประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบายการ 
ต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นโดยรวัมทุกสิิ�นป และกำาหนด 
ให้มีการประเมนิควัามเสีิ�ยงเกี�ยวักับการทจุริตั้คอรรั์ปชั�น
เป็นประจำาทุกป และรายงานผู้ลการประเมินควัามเสีิ�ยง 
ต่ั้อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั�งนี� กรรมการ ผู้้้บริหาร  
และพื่นักงานทุกคนมีหน้าที�รายงานการพื่บเห็นการ
ฝ่่าฝื่นนโยบายการตั้่อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นดังกล่าวั 
โดยบริษัทฯ มีมาตั้รการให้ควัามคุ้มครองแก่ผู้้แ้จ้งเบาะแสิ
อย่างเหมาะสิม ทั�งนี� บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึ่กอบรมเพ่ื่�อ
สิร้างควัามตั้ระหนักถึืงควัามสิำาคัญ่และเข้าใจนโยบาย
และมาตั้รการต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น รวัมทั�ง 
วิัธีุการประเมินควัามเสีิ�ยงจากการทุจริตั้คอร์รัปชั�นด้วัย 

(4) การแจงเบาะแส การดำาเนินการในกรณีมีผู้้้แจ้งเบาะแสิและการปกป้องผู้้้แจ้งเบาะแสิ
ในกรณีได้รับควัามไม่เป็นธุรรมหร่อควัามเด่อดร้อนจากการกระทำาของบริษัทฯ รวัมถึืงเร่�องที�อาจทำาให้เกิดควัาม 
เสีิยหายต่ั้อบริษัทฯ และการร้องเรียนกรณีที�ถ้ืกละเมิดสิิทธิุ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการส่ิ�อสิารผู่้านทางเว็ับไซต์ั้ 
ของบริษัทฯ ที� www.leaseit.co.th เพ่ื่�อให้ผู้้้ถ่ือหุ้นและผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยมีโอกาสิแสิดงควัามคิดเห็นและร้องเรียนโดยตั้รง
ต่ั้อคณะกรรมการบริษัทโดยตั้รงผู่้านทางช่องทาง ดังนี�

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ิ ถึืงฝ่่ายนักลงทุนสัิมพัื่นธ์ุ : IR@leaseit.co.th
2. จดหมายทางไปรษณีย์ : เรียน คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
    บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) 1023 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29
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1. นายประกอบ วิัศิษฐ์กิจการ (1) 5/5
2. นางดวังพื่ร สุิจริตั้านุวััตั้ (2) 3/3
3. พื่ลตั้ำารวัจเอก เจตั้น์ มงคลหัตั้ถีื (3) 4/4
4. นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ (4) 0/0

(ได้รบัการแต่ั้งตัั้�งเป็นประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบตัั้�งแต่ั้วัันที� 2 ธุนัวัาคม 2563)
5. นายสุิทัศน์ ขันเจริญ่สุิข 7/7
6. รศ.ดร.สุิดา สุิวัรรณาภิรมย์ 7/7
7. นางวัสิรา โชติั้ธุรรมรัตั้น์ (5) 3/3

จำานวนคร้ังท่ีประชุม/จำานวนคร้ังท่ีประชุมท้ังปช่ือ – นามสกุล

2. ผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบประกอบดว้ัยกรรมการอิสิระทั�งหมดจำานวัน 4 ท่าน ได้ทำาหน้าที�รับผิู้ดชอบในการสิอบทาน
กระบวันการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควับคุมภายใน และระบบการตั้รวัจสิอบภายใน การปฏิิบัติั้
ตั้ามกฎหมายที�เกี�ยวัข้องกับธุุรกิจของบริษัทฯ พิื่จารณาและคัดเล่อกผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ และสิอบทานรายการที�
เกี�ยวัโยงกัน ธุุรกรรมของผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย หร่อรายการที�อาจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ เป็นต้ั้น ซึ�งได้กล่าวัถึืง
บทบาท หน้าที�และควัามรับผิู้ดชอบไว้ัในส่ิวันของโครงสิร้างการจัดการ

อนึ�ง ในการปฏิิบัติั้หน้าที�ของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเกี�ยวักับการพิื่จารณาและคัดเล่อกผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ 
นั�น คณะกรรมการตั้รวัจสิอบจะพิื่จารณาคัดเล่อกผู้้้สิอบบัญ่ชีตั้ามเกณฑ์์การประเมินผู้ลของบริษัทซึ�งประกอบด้วัย
ประสิบการณ์ ผู้ลการดำาเนินงาน ควัามร้้ควัามเข้าใจในธุุรกิจการให้สิินเช่�อ ธุุรกิจการเงิน และควัามเชี�ยวัชาญ่ในการ
สิอบบัญ่ชี รวัมถึืงควัามเป็นอิสิระในการดำาเนินงานของผู้้้สิอบบัญ่ชีในปที�ผู่้านมา เพ่ื่�อนำาเสินอต่ั้อคณะกรรมการบริษัท 

รายงานผู้ลการปฏิิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในรอบปท่ีผู้านมา

หมายเหตุ : (1) เสีิยชีวิัตั้เม่�อวัันที� 14 ตุั้ลาคม 2563
 (2) เสีิยชีวิัตั้เม่�อวัันที� 8 มิถุืนายน 2563
 (3) ได้รับการแต่ั้งตัั้�งเป็นประธุานกรรมการบริษัทเม่�อวัันที� 22 มิถุืนายน 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบ

เม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563 
 (4) ได้รับการแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 2 ธัุนวัาคม 2563
 (5) ได้รับการแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563

1. จำานวนคร้ังการประชุมและการเขารวมประชุมรายบุคคล
ในป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้มีการประชุมเป็นจำานวัน 7 ครั�ง ดังนี�

นอกจากนี� พื่นักงานทุกคนมีหน้าที�ต้ั้องรายงานเหตุั้การณ์ หร่อพื่ฤติั้กรรมในที�ทำางานที�ไม่ถ้ืกต้ั้องหร่อสิงสัิยว่ัาจะ 
ไม่ถ้ืกต้ั้อง หร่อละเมิดต่ั้อธุรรมาภิบาลของบริษัทฯ กฎระเบียบหร่อกฎหมายใดๆ ต่ั้อผู้้้บังคับบัญ่ชา และบริษัทฯ ได้
จัดช่องทางสิำาหรับพื่นักงานเพ่ื่�อปรึกษาหร่อแจ้งเหตุั้โดยตั้รงต่ั้อผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ หากพื่บเห็นหร่อสิงสัิยการ 
กระทำาใดๆ ที�ไม่ชอบด้วัยกฎหมายหร่อฝ่่าฝื่นต่ั้อหลักในการปฏิิบัติั้ ซึ�งมีหร่ออาจมีผู้ลกระทบต่ั้อพื่นักงาน ผู้้้มีส่ิวัน
ได้เสีิยอ่�นๆ และบริษัทฯ 

ผู้ลการดำาเนินงานในป 2563 ไม่มีการแจ้งเบาะแสิหร่อข้อร้องเรียนที�เกี�ยวัข้องกับการกระทำาผิู้ดกฎหมายหร่อจรรยา
บรรณ การถ้ืกละเมิดสิิทธิุ รายงานทางการเงินที�ไม่ถ้ืกต้ั้อง การทุจริตั้และการคอร์รัปชั�น หร่อระบบควับคุมภายในที�
บกพื่ร่องมายังช่องทางดังกล่าวั
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ

และที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นในการพิื่จารณาแต่ั้งตัั้�งผู้้้สิอบบัญ่ชี โดยในการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำาป 2563 ซึ�งจัดขึ�นเม่�อ
วัันที� 7 สิิงหาคม 2563 ได้แต่ั้งตัั้�งให้ นางสิาวัสิมใจ คุณปสุิตั้ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขทะเบียน 4499 หร่อนางสิาวั
รัชดา ยงสิวััสิดิ�วัาณิชย์ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4951 หร่อ นางสิาวัศิริวัรรณ สุิรเทพิื่นทร์ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้
เลขที� 4604 ซึ�งทุกคนเป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีจากบริษัท สิำานักงาน อีวัาย จำากัด เป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ  นอกจากนี� 
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบยังมีหน้าที�ในการพิื่จารณาเสินอแต่ั้งตัั้�ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้้้ตั้รวัจสิอบภายในอีกด้วัย

การประชุมคณะกรรมการตั้รวัจสิอบจะจัดขึ�นในทุกไตั้รมาสิ หร่ออย่างน้อยปละ 4 ครั�ง โดยในป 2563 บริษัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมการตั้รวัจสิอบรวัม 7 ครั�ง โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบจะทำาหน้าที�แทนคณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดค่าตั้อบแทน คณะกรรมการกำากับด้แลกิจการ และคณะกรรมการบริหารควัามเสีิ�ยงด้วัย 

สรุปผู้ลการปฏิิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ 

คณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะกรรมการสิรรหา
และกำาหนดค่าตั้อบแทนโดยได้ทำาหน้าที�รับผิู้ดชอบใน
การพิื่จารณาให้คำาแนะนำาเกี�ยวักับค่าตั้อบแทนสิำาหรับ
ประธุานกรรมการและกรรมการอ่�นๆ เพ่ื่�อพิื่จารณา
อนุมัติั้ค่าตั้อบแทนของกรรมการผู้้้จัดการและพื่ิจารณา
ควัามถ้ืกต้ั้องและเหมาะสิมของนโยบายค่าตั้อบแทน 
เป็นต้ั้น

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะกรรมการสิรรหา 
โดยได้ทำาหน้าที�รับผิู้ดชอบในการพิื่จารณาสิรรหาบุคคล 
เพ่ื่�อเสินอช่�อให้แต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี� 
คณะกรรมการสิรรหายังทำาหน้าที�พิื่จารณาและเสินอช่�อ
บุคคลเพ่ื่�อแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการผู้้้จัดการ ซึ�งเป็นตั้ำาแหน่ง
บริหารที�สิำาคัญ่ของบริษัทในการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้น

ในป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะ
กรรมการสิรรหา และกำาหนดค่าตั้อบแทน มีการประชุม 
จำานวัน 4 ครั�ง

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะกรรมการกำากับ
ด้แลกิจการโดยได้ทำาหน้าที�พัื่ฒนาและส่ิงเสิริมการ
ปฏิิบัตั้ิตั้ามหลักการกำากับด้แลกิจการที�ดี เพ่ื่�อให้เป็น
ไปตั้ามมาตั้รฐานสิากลและเป็นที�ยอมรับของผู้้้ถ่ือหุ้น  
นักลงทุน หน่วัยงานกำากับด้แล และผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยอ่�นๆ

ในป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะ
กรรมการกำากับด้แลกิจการ มีการประชุมจำานวัน 1 ครั�ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะกรรมการบริหาร
ควัามเสีิ�ยงโดยได้ทำาหน้าที�บริหารจัดการควัามเสีิ�ยงด้าน
สิินเช่�อ ด้านควัามผัู้นผู้วันของอัตั้ราดอกเบี�ย ด้านสิภาพื่ 
คล่องทางการเงิน ด้านการตั้ลาดและการแข่งขัน ด้านการ 
ปฏิิบัติั้การ ด้านอัตั้ราแลกเปลี�ยน และด้านอิทธิุพื่ลใน
การบริหารงานของผู้้ถ่้ือหุ้นรายใหญ่่ ที�มีผู้ลต่ั้อการบรรลุ
วััตั้ถุืประสิงค์ขององค์กร ซึ�งครอบคลุมถึืง การบริหาร
ควัามเสีิ�ยงด้านควัามปลอดภัยและสุิขภาพื่อนามัยของ
พื่นักงาน สัิงคม ชุมชน และสิิ�งแวัดล้อมให้เป็นไปตั้าม
มาตั้รฐานสิากล

ในป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะ
กรรมการบริหารควัามเสีิ�ยง มีการประชุมจำานวัน 1 ครั�ง

ผู้ลการปฏิิบัติั้งานของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบซึ�งทำาหน้าที�คณะกรรมการชุดย่อยอ่�น ดังนี�
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การควบคุมภายใน 
และรายการระหวางกัน09

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั�งที� 2/2564 เม่�อวัันที� 24 กุมภาพัื่นธ์ุ 2564 โดยมีกรรมการตั้รวัจสิอบ ซึ�ง
ปฏิิบัติั้หน้าที�คณะกรรมการบริหารควัามเสีิ�ยงร่วัมด้วัยจำานวัน 4 ท่าน เข้าร่วัมประชุมด้วัย คณะกรรมการบริษัทได้
ประเมินควัามเพีื่ยงพื่อของระบบควับคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำาการซักถืามข้อม้ลจากฝ่่ายบริหารแล้วัสิรุปได้ว่ัา
จากการประเมินระบบการควับคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่ั้างๆ 5 ส่ิวัน ประกอบด้วัย
1. องคกรและสภาพแวดลอม  

(Organizational Control and 
Environmental Measures)

บริษัทฯ มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุุรกิจ และจัด
ทำางบประมาณเพ่ื่�อใช้ในการวััดผู้ลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ โดยงบประมาณดังกล่าวัจะผู่้านการพิื่จารณา
จากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี� ทางบริษัทฯ ได้ตัั้�ง 
เป้าหมายให้เหมาะสิมและเป็นไปอย่างมีเหตุั้ผู้ลตั้าม
ภาวัะเศรษฐกิจ ผู้้้บริหารที�รับผิู้ดชอบแต่ั้ละส่ิวันงานของ 
บริษัทฯ ได้มีการทบทวันเป็นระยะๆ ในเร่�องโครงสิร้าง
บริษัทฯ ให้เป็นไปตั้ามลักษณะงานและควัามรับผิู้ดชอบ  
ซึ�งมีการกำาหนดสิายการบังคับบัญ่ชาอย่างชัดเจน เพ่ื่�อให้
ทุกหน่วัยงานสิามารถืดำาเนินงานได้อย่างมีประสิิทธิุภาพื่ 
บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและอำานาจการอนุมัติั้
หร่อการดำาเนินการในเร่�องต่ั้างๆ ตั้ามลำาดับขั�น 
เป็นลายลักษณ์อักษร (Level of Authorization) อีกทั�งมี
ค่้ม่อปฏิิบัติั้งาน (Work Flow) หร่อระเบียบปฏิิบัติั้งาน 
ของแต่ั้ละหน่วัยงาน โดยฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในจะเข้า 
ตั้รวัจสิอบและให้ควัามเหน็เป็นระยะ นอกจากนี� บริษัทฯ  
ยังมีนโยบายและแผู้นการปฏิิบัติั้งานด้วัยควัามเป็นธุรรม
ต่ั้อล้กค้าทุกรายเพ่ื่�อประโยชน์ส้ิงสุิดและเพ่ื่�อรักษาฐาน
ล้กค้าในระยะยาวั

2. การบริหารความเส่ียง  
(Risk Management Measures)

บริษัทฯ มีการวิัเคราะห์ถึืงเหตุั้การณ์ที�อาจจะทำาให้ปัจจัย
ควัามเสีิ�ยงนั�นเกิดขึ�น พื่ร้อมทั�งติั้ดตั้ามเหตุั้การณ์ที�เป็น
สิาเหตั้ขุองปัจจัยควัามเสีิ�ยง พื่ร้อมทั�งหาแนวัทางป้องกัน 
ทั�งนี� เพ่ื่�อลดควัามเสีิ�ยงที�อาจเกิดขึ�น โดยพื่นักงาน 
ทุกคนทราบบทบาทหน้าที�และควัามรับผิู้ดชอบของตั้น
รวัมทั�งควัามเสีิ�ยงและมาตั้รการควับคุมที�อย่้ในควัาม 
รับผิู้ดชอบ ซึ�งมาตั้รการถ้ืกถืา่ยทอดผู้า่นทางขั�นตั้อนการ
ทำางาน ฝึ่กอบรม และนโยบายบริษัทฯ 

3. การควบคุมการปฏิิบัติงานของฝ่่ายบริหาร 
(Management Control Activities)

บริษัทฯ กำาหนดขอบเขตั้อำานาจการอนมัุติั้ไว้ัอย่างชัดเจน 
และมีค่้ม่อการปฏิิบัติั้งาน (Work Flow) และรายละเอยีด
งานของพื่นักงานในแต่ั้ละส่ิวันงานและตั้ำาแหน่งงาน 
(Job Description) อย่างชัดเจน สิำาหรับนโยบายรายการ
ระหว่ัางกัน บริษัทฯ ได้ปฏิิบัติั้ตั้ามหลักการที�ขออนุมัติั้ไว้ั
กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู่้านการพิื่จารณาควัาม
เหมาะสิมของรายการจากคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ  
โดยผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยจะไม่สิามารถืเข้าร่วัมออกเสีิยงในเร่�อง
ดังกล่าวั โดยทางคณะกรรมการจะคำานึงถึืงประโยชน์
ส้ิงสุิดของบริษัทฯ เป็นสิำาคัญ่ และพิื่จารณาเสิม่อนหนึ�งว่ัา 
เป็นรายการที�กระทำากับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 
(Information and Communication 
Measures)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสิารสินเทศที�มีคุณภาพื่และ 
เพีื่ยงพื่อต่ั้อการตั้ดัสิินใจ ทั�งข้อม้ลทางการเงนิและข้อม้ล
อ่�นๆ รวัมไปถึืงระบบการส่ิ�อสิารข้อม้ลไปยังผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง
อย่างเหมาะสิม ตั้ลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญ่ชี 
ที�รับรองทั�วัไปเหมาะสิมกับธุุรกิจ ซึ�งมีการรับรองไว้ัใน
รายงานผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ   

บริษัทฯ มีระบบการควับคุมการเข้าถึืงระบบสิารสินเทศ 
และข้อม้ล การป้องกันการส้ิญ่หาย การเรียกค่นข้อม้ล 
มีการควับคมุการลว่ังละเมดิลิขสิิทธิุ� การทำาซำ�า ดัดแปลง 
แก้ไขข้อม้ลอิเล็กทรอนิกส์ิ หร่อเทคโนโลยีสิารสินเทศ 
การรกัษาข้อม้ลที�เป็นควัามลบัทั�งของบริษัทฯ และล้กคา้ 
เพ่ื่�อให้บริษัทฯ สิามารถืจัดการระบบสิารสินเทศและ
ข้อม้ลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิิทธิุภาพื่ 

การควบคุมภายใน
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การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
บริษัทฯ มีการติั้ดตั้ามผู้ลโดยมีการจัดการประชุมทุก  
3 เด่อน เพ่ื่�อรายงานผู้ลการดำาเนินงานต่ั้อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ รวัมทั�งเหตุั้ผู้ล และแนวัทางปรับปรุงแก้ไข 

คณะกรรมการมีควัามเห็นว่ัา บริษัทฯ มีระบบการควับคุม
ภายในเร่�องการทำาธุุรกรรมกับผู้้้ถ่ือหุ้นใหญ่่ กรรมการ 
ผู้้้บริหาร หร่อผู้้้ที�เกี�ยวัข้องของบุคคลดังกล่าวัอย่าง 
เพีื่ยงพื่อแล้วั สิำาหรับการควับคุมภายในห้วัข้ออ่�น  
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ัาบริษัทฯ มีการควับคุม
ภายในที�เพีื่ยงพื่อและเหมาะสิมแล้วัเช่นกัน

ขอสังเกตของฝ่่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกับ 
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในไดเ้ข้าตั้รวัจสิอบและตั้ดิตั้ามระบบ
การบริหารงานหลักด้านต่ั้างๆ โดยได้ให้ข้อเสินอแนะ
เพ่ื่�อให้ฝ่่ายบริหาร แกไ้ขปรับปรุงเพ่ื่�อเพิื่�มการตั้รวัจสิอบ
และถ่ืวังดุล (Check and Balance) ในการปฏิิบัติั้งานทุกๆ 
ระบบงาน ซึ�งจะเป็นการพัื่ฒนาคุณภาพื่ของระบบการ
ควับคุมภายในอย่างต่ั้อเน่�องและจะส่ิงผู้ลทำาให้บริษัทฯ 
มีระบบการกำากับด้แลกิจการที�ดี โดยแผู้นกตั้รวัจสิอบ
ภายในได้เข้าตั้รวัจสิอบในป 2563 และได้รายงาน 
ผู้ลการตั้รวัจสิอบและผู้ลการตั้ดิตั้ามให้แก่คณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบเรียบร้อยแล้วั ซึ�งผู้ลจากการตั้รวัจสิอบระบบ
ควับคุมภายในของบริษัทฯ มีแนวัทางและการปฏิิบัติั้ที�
เหมาะสิม  

ขอสังเกตของผูู้สอบบัญชีเก่ียวกับ 
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัท สิำานักงาน อี วัาย จำากัด ซึ�งเป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีของ 
บริษัทฯ สิำาหรับปสิิ�นสุิดวัันที� 31 ธัุนวัาคม 2563 ผู้้้สิอบ
บัญ่ชีได้สิอบทานประสิิทธิุภาพื่ระบบการควับคุมทาง
บัญ่ชีของบริษัทฯ เพ่ื่�อประโยชน์ในการกำาหนดขอบเขตั้
การปฏิิบัติั้งานตั้รวัจสิอบให้รัดกุมและเหมาะสิม ซึ�งผู้ล
การตั้รวัจสิอบพื่บวั่าไม่มีข้อบกพื่ร่อง ที�มีนัยสิำาคัญ่ใน
ระบบการควับคุมภายใน

ขอมูลหัวหนางานตรวจสอบภายใน
นางสิาวัวัชุิดา แก้วัไทรเทียน ผู้้้ช่วัยผู้้้จัดการฝ่่ายตั้รวัจสิอบ 
ภายใน ได้รับการแต่ั้งตัั้�งจากที�ประชุมคณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบครั�งที� 5/2562 เม่�อวัันที� 8 พื่ฤศจิกายน 
2562 ให้ดำารงตั้ำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจ
สิอบ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 8 พื่ฤศจิกายน 2563 เป็นต้ั้นไป ได้รับ
การอบรมในหลักส้ิตั้รที�เกี�ยวัข้องกับการปฏิิบัติั้งานด้าน
ตั้รวัจสิอบภายใน ได้แก่ หลักส้ิตั้รวุัฒิบัตั้รผู้้้ตั้รวัจสิอบ
ภายในวิัชาชีพื่ (CPIAT) ของสิมาคมผู้้้ตั้รวัจสิอบภายใน
แห่งประเทศไทย และมีควัามเข้าใจในกิจกรรมและ 
การดำาเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ัามีควัามเหมาะสิมที�
จะปฏิิบัติั้หน้าที�ดังกล่าวัได้อย่างเหมาะสิมเพีื่ยงพื่อ 

ทั�งนี� การพิื่จารณาและอนมัุติั้ แต่ั้งตัั้�ง ถือดถือน โยกยา้ย 
ผู้้้ดำารงตั้ำาแหน่งหัวัหน้าหน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายใน
ของบริษัทจะต้ั้องผู่้านการอนุมัติั้จากคณะกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ โดยคณุสิมบัติั้ของผู้้้ดำารงตั้ำาแหนง่หัวัหน้างาน
ตั้รวัจสิอบภายในปรากฏิในเอกสิารแนบ 3
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ วงเงินท่ีขอ

อนุมัติป 2564
มูลคารายการ (บาท) ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผู้ลของรายการป 2563 ป 2562 ป 2561

วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ
บริษัท เอสิวีั
โอเอ จำากัด 
(มหาชน) 
(“SVOA”) 

เป็นผู้้้ถ่ือหุ้น
ใหญ่่ของบริษัทฯ 
ถ่ือหุ้นร้อยละ 
35.80 ณ วัันที 9 
กรกฎาคม 2563

คาใชจาย :
1. ซ่�อทรัพื่ย์สิิน     

2. ค่าบริการจ่าย
• ค่าใช้จ่ายในการ

ประชุมผู้้้บริหาร 
• ค่าโทรศัพื่ท์
• ค่าบริการงานบริหาร

ด้านงานบุคคล/ไอที/
อาคาร

• ค่าใช้จ่ายอ่�นๆ  
(งานเลี�ยงสัินทนาการ,  
ค่ารับรอง, 
ค่าสิวััสิดิการอ่�นๆ )

ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*
การคำ้าประกัน :
วังเงินคำ�าประกัน
ยอดใช้ไป

2,000,000 2,000,000
-

21,102.42

-
444,696.00 

66,677.35 

74,900

-

20,000,000
74,264.02

6,018.43

93,193.85
339,040.00 

6,243.65 

122,931.47

-

20,000,000
-

8,644.45

106,800.31
233,195.00 

139,084.80 

268,878.95

-

เป็นการซ่�อทรัพื่ย์สิินเพ่ื่�อใช้เป็นสิินทรัพื่ย์ของ 
บริษัทฯ ในด้านราคากำาหนดจากต้ั้นทุนส่ิวัน
เพิื่�มประมาณร้อยละ 1-2 เพ่ื่�อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การดำาเนินงาน

ค่าบริการจ่ายเป็นค่าจ้างระบบทรัพื่ยากรบุคคล
งานบริหารอาคารสิถืานที� และงานบริการด้าน IT 
รวัมถึืงค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุมของ SVOA 
และค่าโทรศพัื่ท์ ซึ�งเป็นรายการที�เป็นประโยชนกั์บ
บริษัทฯ ด้านราคาสิำาหรับค่าจ้างระบบทรัพื่ยากร
บุคคล งานบริหารอาคารสิถืานที�และงานบริการ
ด้าน IT มีควัามสิมเหตุั้สิมผู้ล คุ้มค่ากว่ัาที�บริษัทฯ 
จะลงทุนระบบ และจ้างพื่นักงานเพิื่�มเพ่ื่�อดำาเนิน
การดังกล่าวั ในขณะที�ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้อง
ประชุมเป็นอัตั้ราเดียวักับที� SVOA คิดค่าบริการ 
ในการให้บริษัทในกลุ่มใช้ห้องประชุม และ 
ค่าโทรศัพื่ท์เป็นราคาที�คิดตั้ามการใช้งานจริง

รายการระหวางกัน
1. รายละเอียดรายการระหวางกัน
ข้อม้ลการทำารายการระหว่ัางกันกับบุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง มีรายละเอียดสิรุปได้ ดังนี�
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ วงเงินท่ีขอ

อนุมัติป 2564
มูลคารายการ (บาท) ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผู้ลของรายการป 2563 ป 2562 ป 2561

วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ
บริษัท ไอที ซิตีั้� 
จำากัด (มหาชน) 
(“IT City”)

มีบริษัท เอสิวีัโอเอ 
จำากัด (มหาชน) 
เป็นผู้้้ถ่ือหุ้น 
รายใหญ่่  

คาใชจาย :
1. ซ่�อทรัพื่ย์สิิน

• คอมพิื่วัเตั้อร์และ
อุปกรณ์

• โปรแกรม
คอมพิื่วัเตั้อร์

2. ค่าเช่า 
เคร่�องถ่ืายเอกสิาร

3. ค่าใช้จ่ายอ่�น (ค่าใช้
จ่ายในงานตั้ลาด,  
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตั้ล็ด)

ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

2,000,000 2,000,000

118,108.45

2,516.38

-

2,000,000

358,376.37 

29,703.64

- 

-

2,000,000

78,878.29 

1,333,781.78

45,325.91

-

3,900.17

เป็นการซ่�อทรัพื่ย์สิินเพ่ื่�อใช้เป็นสิินทรัพื่ย์ของ 
บริษัทฯ ซึ�งเป็นรายการตั้ามแนวัการค้าปกตั้ทัิ�วัไป  
ในด้านราคาสิอดคล้องกับราคาตั้ลาด
เป็นค่าเช่าเคร่�องถ่ืายเอกสิารเพ่ื่�อใช้ในงานของ 
บริษัทฯ ในด้านราคาคำานวัณตั้ามการใช้งานจริง 

การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ วงเงินท่ีขอ

อนุมัติป 2564
มูลคารายการ (บาท) ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผู้ลของรายการป 2563 ป 2562 ป 2561

วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ
บริษัท เออาร์
ไอพีื่ จำากัด 
(มหาชน) 
(“ARIP”)

มีผู้้้ถ่ือหุ้นใหญ่่ 
ร่วัมกัน ค่อ   
นายมินทร์  
อิงค์ธุเนศ

คาใชจาย :
1. ค่าส่ิงเสิริมการขาย
• ค่าโฆษณา
• ค่างานTop SME  

Awards27/8 เออาร์
ไอพีื่

• ค่างาน Top Award 
2019/เออาร์ไอพีื่

• ค่า Facebook 
Management

• ค่า Giftset VIP 
Y2020

• The business plus 
Media22/12/20  
เออาร์ไอพีื่

• ค่า AR Group live 
Boardcast BOD2020 
เออาร์ไอพีื่

• ค่าจัดทำาแผู่้นพัื่บ 
Leaseit/เออาร์ไอพีื่

2. ค่าบริการอ่�นๆ
• ค่าอบรม
• ค่าจ้างทำา VDO 

แนะนำาที�ทำางานใหม่
ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

2,000,000 2,000,000

612,328.00

- 

- 

618,339.20 

44,406.07 

84,704.00 

31,764.00 

95,292.00 

-

63,653.18 

409,223.53

2,000,000

434,395.00

238,387.50 

238,387.50 

127,140.06 

54,670.20

- 

-

- 

90,093.00

26,487.50

672,212.00

2,000,000

1,244,033

- 

-

-

-

-

-

-

97,526.25

-

228,980.00

เป็นค่าโฆษณาส่ิ�อนิตั้ยสิารเพ่ื่�อให้บริษัทฯ เป็น
ที�ร้้จักมากยิ�งขึ�น ซึ�งเป็นไปตั้ามแนวัการค้าปกติั้
ทั�วัไป ในด้านราคาสิอดคล้องกับตั้ลาด

เป็นค่าบริการจัดการอบรมสัิมมนาเพ่ื่�อพัื่ฒนา
บุคลากร
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ วงเงินท่ีขอ

อนุมัติป 2564
มูลคารายการ (บาท) ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผู้ลของรายการป 2563 ป 2562 ป 2561

วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ
บริษัท เอสิ พีื่ 
วีั ไอ จำากัด 
(มหาชน) 
(“SPVI”)

มีบริษัท ไอที ซิตีั้� 
จำากัด (มหาชน) 
เป็นผู้้้ถ่ือหุ้น 
รายใหญ่่

บริษัท ไอทีซิตีั้� 
จำากัด (มหาชน) มี 
บริษัท เอสิวีัโอเอ 
จำากัด (มหาชน) 
เป็นผู้้้ถ่ือหุ้น 
รายใหญ่่  

คาใชจาย :
1. ซ่�อทรัพื่ย์สิิน

ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

1,000,000 1,000,000

-

-

10,000,000 
-

-

10,000,000 
76,955.22

-

เป็นการซ่�อทรัพื่ย์สิินเพ่ื่�อใช้เป็นสิินทรัพื่ย์ของ 
บริษัทฯ ซึ�งเป็นรายการตั้ามแนวัการค้าปกติั้ทั�วัไป  
ในด้านราคาสิอดคล้องกับราคาตั้ลาด

การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ วงเงินท่ีขอ

อนุมัติป 2564
มูลคารายการ (บาท) ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผู้ลของรายการป 2563 ป 2562 ป 2561

วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ
บริษัท ดาต้ั้าวััน  
เอเชีย 
(ประเทศไทย) 
จำากัด  
(“Data One”)

มีบริษัท เอสิวีัโอเอ
จำากัด (มหาชน) 
เป็นผู้้้ถ่ือหุ้น 
รายใหญ่่ 

คาใชจาย :
1. ซ่�อสิินค้า
• อุปกรณ์สิำานักงาน
• โปรแกรม

คอมพิื่วัเตั้อร์
2. ค่าเช่าและค่าบริการ 

3. ค่าใช้จ่ายอ่�นๆ 

ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

2,000,000 2,000,000

198,207.36 
- 

381,950.36 

807,458.68 

-

20,000,000

- 
- 

329,407.64

248,416.04 

-

20,000,000

909,580.75 
5,747,893.45 

875,497.81

181,360.67

595,074.44

เป็นการซ่�อทรัพื่ย์สิินเพ่ื่�อใช้เป็นสิินทรัพื่ย์ของ 
บริษัทฯ เป็นรายการตั้ามแนวัการค้าปกติั้ทั�วัไป  
ในด้านราคาสิอดคล้องกับราคาตั้ลาด

เป็นค่าเช่าและค่าบริการที�บริษัทฯ เช่าเพ่ื่�อเป็น
สิำานักงาน ด้านราคาคำานวัณตั้ามพ่ื่�นที�ที�ใช้งาน 
ค่าใช้จ่ายอ่�นๆ  ประกอบด้วัยค่าแม่บ้าน ค่าไฟิฟ้ิา 
ค่าภาษีโรงเร่อน และค่าที�จอดรถื ซึ�งเป็นรายการ
ที�มีควัามจำาเป็นต่ั้อบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาที�
คิดตั้ามการใช้งานจริง 

บริษัท กลุ่ม
แอดวัานซ์ 
รีเสิิร์ช จำากัด  
(ARG)

มีผู้้้ถ่ือหุ้นใหญ่่ 
ร่วัมกัน ค่อ  
นายมินทร์  
อิงค์ธุเนศ

คาใชจาย :
1. ค่าบริการจดทะเบียน

เปลี�ยนแปลงกรรมการ 
และอำานาจกรรมการ

2. ค่าพัื่ฒนาระบบ
ซอฟิท์แวัร์

3. ค่าตั้รวัจสิอบบัญ่ชีและ
ปรึกษากฎหมาย

รายได :
• ขายสิินค้า

ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

15,000,000 15,000,000

- 

-

105,880.00 

1,532,124 

107,000.00

20,000,000

- 

- 

- 

774,100.80 

-

20,000,000

- - 

3,310,937.50 

- 

- 

-

เป็นรายการที�มีควัามจำาเป็นต่ั้อบริษัทฯ ด้าน
ราคาเป็นราคาที�สิอดคล้องกับราคาตั้ลาด 

รายการที�บริษัทฯ ได้พิื่จารณาข้อเสินอการบริการ
ดีแล้วั และพิื่จารณาในด้านราคาสิอดคล้องกับ
ราคาตั้ลาด

รายได้จากการบริการจัดหาสิินค้า คิดส่ิวันต่ั้าง
จากราคาต้ั้นทุนสิินค้า
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ วงเงินท่ีขอ

อนุมัติป 2564
มูลคารายการ (บาท) ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผู้ลของรายการป 2563 ป 2562 ป 2561

วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ วงเงิน มูลคารายการ
บริษัท ทัช  
ปรินท์ติั้�ง  
รีพื่ลับลิค จำากัด

มีผู้้้ถ่ือหุ้นใหญ่่ 
ร่วัมกัน ค่อ SVOA 
และมีกรรมการ
ร่วัมกัน ค่อ  
นายโสิภณ  
อิงค์ธุเนศ  
เป็นค่้สิมรสิของ 
นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ 
นิโรจน์ธุนรัฐ

คาใชจาย :
• ค่าจ้างจัดทำาของขวััญ่ 

ของพื่รีเมี�ยม 

ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

1,000,000 1,000,000
- 

-

1,000,000
- 

-

1,000,000
-

-

เป็นค่าของสิมนาคุณ สิำาหรับล้กค้าตั้ามเทศกาล
ต่ั้างๆ ซึ�งเป็นไปตั้ามแนวัการคา้ปกตั้ทัิ�วัไป ในดา้น
ราคาสิอดคล้องกับราคาตั้ลาด

บริษัท คอร์ 
แอนด์ พีื่ค 
จำากัด

มีผู้้้ถ่ือหุ้นใหญ่่ 
ร่วัมกัน ค่อ   
นายมินทร์  
อิงค์ธุเนศ

คาใชจาย :
• ค่าจ้างจัดทำาของ

สิมนาคุณให้ล้กค้า
ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

1,000,000 1,000,000
- 

-

1,000,000
- 

-

1,000,000
- 

-

การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

*แสิดงยอดเจ้าหนี�คงค้าง ณ วัันสิิ�นงวัด
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• ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผู้ลของรายการ
ระหวางกัน

การทำารายการระหว่ัางกันเป็นควัามจำาเป็นและมีควัาม
สิมเหตั้สุิมผู้ลของการทำารายการเพ่ื่�อก่อใหเ้กิดประโยชน์
ส้ิงสุิดของบริษัทฯ และถ่ือว่ัาเป็นไปตั้ามลักษณะการ
ประกอบธุุรกิจทั�วัไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตั้อบแทน
ในราคาตั้ลาดที�ยุติั้ธุรรม 

• ข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการระหวางกัน
สิำาหรับขั�นตั้อนการอนุมัติั้การทำารายการระหว่ัางกัน  
บริษัทฯ จะปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายว่ัาด้วัยหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสัิ�ง หร่อ
ข้อกำาหนดของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ โดยฝ่่ายบริหารจะ
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ซึ�งเป็นรายการระหว่ัางกัน 
ที�เกิดขึ�นเป็นธุุรกรรมปกติั้ และมีการจัดทำางบประมาณ
รายการระหว่ัางกันแต่ั้ละประเภทที�จัดทำาขึ�นในระยะ
เวัลา 1 ป เพ่ื่�อขออนุมัติั้ต่ั้อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
และคณะกรรมการบริษัทก่อนการดำาเนินการเบิกจ่าย

• แนวโนมการทำารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดว่ัารายการระหว่ัางกันดังกล่าวัจะยังคง 
เกิดขึ�นอย่างต่ั้อเน่�องในอนาคตั้ เน่�องจากรายการ
ระหว่ัางกันของบริษัทฯ และบุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง 
ได้เป็นไปตั้ามลักษณะการประกอบธุุรกิจปกติั้ของ 
บริษัทฯ ทั�งนี� บริษัทฯ ได้แต่ั้งตัั้�งคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ 
ให้เป็นผู้้้ดำาเนินการตั้รวัจสิอบและพื่ิจารณาเปิดเผู้ย
ข้อม้ลของรายการระหวัา่งกันหร่อรายการที�อาจมคีวัาม
ขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ให้มีควัามถ้ืกต้ั้องและครบถ้ืวัน 
ตั้ามกฎหมายวั่าด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำาสัิ�ง หร่อข้อกำาหนดของ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ตั้ลอดจนการปฏิิบัติั้
ตั้ามข้อกำาหนดเกี�ยวักับการเปิดเผู้ยข้อม้ลการทำารายการ
เกี�ยวัโยงและการได้มาหร่อจำาหน่ายทรัพื่ย์สิินและตั้าม
มาตั้รฐานการบัญ่ชีที�กำาหนดโดยสิมาคมนักบัญ่ชีและ 
ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้แห่งประเทศไทย

• นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผู้ลประโยชน
บริษัทฯ มีการกำาหนดมาตั้รการป้องกันควัามขัดแย้งทาง
ผู้ลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ�น จากการทำารายการระหว่ัางกัน 
ของบริษัทฯ และบุคคลอ่�นที�อาจมีควัามขัดแย้งว่ัา  
ผู้้้บริหารและผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยจะไม่สิามารถืเข้ามามีส่ิวัน
ในการอนุมัติั้รายการดังกล่าวั โดยคณะกรรมการบริษัท
จะต้ั้องด้แลให้บริษัทปฏิิบัติั้ให้เป็นไปตั้ามกฎหมายว่ัา
ด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ คำาสัิ�ง หร่อข้อกำาหนดของตั้ลาดหลกัทรัพื่ย์แห่ง 
ประเทศไทย รวัมตั้ลอดถึืงการปฏิิบัติั้ตั้ามข้อกำาหนด
เกี�ยวักับการเปิดเผู้ยข้อม้ลการทำารายการที�เกี�ยวัโยงกัน 
และการได้มาหร่อจำาหน่ายไปซึ�งทรัพื่ย์สิินที�สิำาคัญ่ของ
บริษัท รวัมทั�งปฏิิบัติั้ตั้ามมาตั้รฐานบัญ่ชีที�กำาหนดโดย
สิภาวิัชาชีพื่โดยเคร่งครัด

นอกจากนี� บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ  
หร่อผู้้้สิอบบัญ่ชี หร่อผู้้้เชี�ยวัชาญ่อิสิระ แล้วัแต่ั้กรณี
พิื่จารณาตั้รวัจสิอบและให้ควัามเห็นเกี�ยวักับควัาม
เหมาะสิมของราคา และควัามสิมเหตุั้สิมผู้ลของการ
ทำารายการ และจะทำาการเปิดเผู้ยรายการระหวั่างกัน
ดังกล่าวัไว้ัในหมายเหตุั้ประกอบงบการเงินที�ได้รับการ
ตั้รวัจสิอบหร่อสิอบทานโดยผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัท   
รายละเอียดแสิดงอย่้ในส่ิวันที� 2 การกำากับด้แลกิจการ 
บทที� 9 การควับคุมภายในและรายการระหว่ัางกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตั้รวัจสิอบของบริษัทฯ ได้พิื่จารณาข้อม้ลที�เกี�ยวัข้องกันกับรายการระหวั่างกันและมีควัามเห็นว่ัารายการ
ระหว่ัางกันมีควัามสิมเหตุั้สิมผู้ล และเป็นรายการที�เกิดขึ�นตั้ามราคาตั้ลาดหร่อราคายุติั้ธุรรมและไม่มีควัามแตั้กต่ั้าง
จากการขายหร่อซ่�อกับบุคคลภายนอกอ่�น
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งบการเงิน
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั 

ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส                   
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ลีซ อิท 

จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 

ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                   
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้ 
กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัโดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวประกอบดว้ย มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบัวธีิกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน หลกักำรดงักล่ำวตอ้งอำศยักำรพฒันำ
แบบจ ำลองส ำหรับกำรค ำนวณท่ีมีควำมซบัซอ้น โดยตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรอยำ่งมำกจำกผูบ้ริหำร
ในกำรพฒันำแบบจ ำลองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ดุลยพินิจท่ีส ำคญัของผูบ้ริหำรรวมถึงกำรระบุเง่ือนไขกำรประเมินกำรเพิ่มข้ึนในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของลูกหน้ี
นบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กำรพิจำรณำปรับขอ้มูลท่ีคำดกำรณ์เหตุกำรณ์เศรษฐกิจในอนำคตถ่วง
น ้ำหนกัในแต่ละสถำนกำรณ์ในแบบจ ำลอง และกำรปรับปรุงส่วนเพิ่มจำกกำรบริหำรจดักำรค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเน่ืองจำกขอ้จ ำกดัของแบบจ ำลอง 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีมูลค่ำสุทธิของ
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือรวมจ ำนวน 2,395 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 91 ของยอดสินทรัพยร์วม (เฉพำะกิจกำร: 
2,395 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 91 ของยอดสินทรัพยร์วม) โดยมีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ของลูกหน้ีจ ำนวน 300 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 300 ลำ้นบำท) ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน  

ดว้ยควำมมีสำระส ำคญัและกำรท่ีตอ้งอำศยัดุลพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำร
ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจ ประเมินและทดสอบควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบักำร
ค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี โดยค ำนึงถึงยอดคงเหลือ ควำมซบัซอ้น และ
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของกลุ่มลูกหน้ี ขำ้พเจำ้เปรียบเทียบนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทักบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน พิจำรณำและประเมินควำมสมเหตุสมผลของกำรพฒันำแบบจ ำลอง รวมถึงสุ่มทดสอบควำม
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน ำมำใชพ้ฒันำแบบจ ำลอง ประเมินวิธีกำรค ำนวณและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทั รวมถึงวธีิกำรในกำรปรับปรุงส่วนเพิ่มจำกกำรบริหำร
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จดักำรค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเน่ืองจำกขอ้จ ำกดัของแบบจ ำลอง กำรบนัทึกบญัชีค่ำเผือ่ผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยกำรทดสอบกำรจดักลุ่มลูกหน้ี
ตำมกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตนบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก และทดสอบกำรค ำนวณค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี รวมถึงกำรทดสอบควำมครบถว้นของขอ้มูล
ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  

ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

การรับรู้รายได้ดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.1 โดยในปี 2563 

กลุ่มบริษทัมีรำยไดด้อกเบ้ียจำกกำรใหสิ้นเช่ือรวมจ ำนวน 249 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 63 ของรำยไดร้วม) 
(เฉพำะกิจกำร: 249 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 64 ของรำยไดร้วม) ซ่ึงถือเป็นรำยไดห้ลกัของกิจกำร โดยรำยได้
ดงักล่ำวเกิดจำกกำรใหสิ้นเช่ือกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำย และมีกำรใหสิ้นเช่ือหลำกหลำยประเภท ดงันั้น 

ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียวำ่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่ำท่ีถูกตอ้งตำมท่ีควรจะเป็น
และในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 
ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปล่อยสินเช่ือ กำรรับช ำระเงิน กำรค ำนวณกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ีย โดย
กำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุม ท่ีกลุ่มบริษทั
ออกแบบไว ้และขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตวัอยำ่งสัญญำเงินใหสิ้นเช่ือแต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบกำรบนัทึกรำยกำรเงินให้
สินเช่ือ กำรรับช ำระเงินและกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และสอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยได้
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลำบญัชี และสุ่มตรวจสอบกำรบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรำยไดด้อกเบ้ียซ่ึงถูก
บนัทึกผำ่นสมุดรำยวนัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง           
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 
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ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้             
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น               
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง              
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน           
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง 
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก               
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร               
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
 
ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4604 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภำพนัธ์ 2564 
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บริษทั ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 47,203,037        236,231,093      33,966,250        233,949,416      

เงินลงทนุชัว่คราว 15 -                        730,197,678      -                        730,197,678      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 5,153,365          35,040,791        5,603,340          35,510,240        

ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้ืม - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 816,410,073      877,543,616      816,410,073      877,543,616      

ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 899,537,233      940,335,502      899,537,233      940,335,502      

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 53,422,793        70,001,784        53,422,793        70,001,784        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 83,871,594        95,485,732        83,871,594        95,485,732        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,238,518          8,763,574          3,047,777          8,566,351          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,908,836,613   2,993,599,770   1,895,859,060   2,991,590,319   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 16 75,494,444        46,738,345        75,494,444        46,738,345        

ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้ืม - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 417,649,451      321,727,654      417,649,451      321,727,654      

ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 52,346,270        40,809,987        52,346,270        40,809,987        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 46,513,674        43,802,690        46,513,674        43,802,690        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 19,659,184        19,974,246        19,659,184        19,974,246        

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 17 -                        -                        19,999,970        4,999,970          

ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,141,125          2,141,125          2,141,125          2,141,125          

อุปกรณ์ 18 12,610,320        26,199,313        12,278,359        25,764,652        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 24 20,655,301        -                        18,425,142        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 28,855,712        7,062,668          28,301,728        7,062,668          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20.1 60,022,151        48,689,512        59,934,434        48,643,179        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    735,947,632      557,145,540      752,743,781      561,664,516      

รวมสินทรัพย์ 2,644,784,245   3,550,745,310   2,648,602,841   3,553,254,835   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงิน 21 157,915,380      249,763,180      157,915,380      249,763,180      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,902,323          795,143             2,748,323          901,643             

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        54,000,000        66,000,000        

หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 865,585,585      847,966,955      865,585,585      847,966,955      

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ี
ภายในหน่ึงปี 23 5,306,114          72,591,933        5,306,114          72,591,933        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 24 -                        2,191,170          -                        2,191,170          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 24 5,254,558          -                        4,768,541          -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,599,461        15,032,650        13,566,815        10,091,732        

เงินรับรอคืนใหลู้กหน้ี -                        29,387,341        -                        29,118,320        

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 25 64,766,620        -                        64,450,184        -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32,527,150        70,077,836        31,193,010        68,291,825        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,151,857,191   1,287,806,208   1,199,533,952   1,346,916,758   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 389,738,459      1,100,908,547   389,738,459      1,100,908,547   

หน้ีสินตามสญัญาลูกหน้ีเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 -                        5,306,114          -                        5,306,114          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 24 -                        2,898,179          -                        2,898,179          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 24 11,084,015        -                        9,292,562          -                        

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 26 4,655,293          9,646,452          4,250,389          9,335,893          

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 384,784             -                        319,516             -                        

เงินค ้าประกนัซองประกวดราคารอคืนใหลู้กคา้ -                        11,620,410        -                        11,620,410        

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25 12,113,053        -                        12,113,053        -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 417,975,604      1,130,379,702   415,713,979      1,130,069,143   

รวมหนีสิ้น 1,569,832,795   2,418,185,910   1,615,247,931   2,476,985,901   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงิน

บริษทั ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 27.2 300,000,000      300,000,000      300,000,000      300,000,000      

ทนุจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 221,449,456 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 27 221,449,456      221,449,456      221,449,456      221,449,456      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 27.2 82,317,791        82,317,791        82,317,791        82,317,791        

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 28 392,750,380      392,750,380      392,750,380      392,750,380      

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 29 30,000,000        30,000,000        30,000,000        30,000,000        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 348,433,650      406,041,406      306,837,283      349,751,307      

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,074,951,277   1,132,559,033   1,033,354,910   1,076,268,934   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 173                   367                   -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,074,951,450   1,132,559,400   1,033,354,910   1,076,268,934   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,644,784,245   3,550,745,310   2,648,602,841   3,553,254,835   

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรหรือขำดทุน:

รำยได้
รายไดด้อกเบ้ีย 30 248,732,314       290,929,801       248,732,314       290,929,801         

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 31 118,795,575       141,283,681       61,275,711         55,283,601           

รายไดอ่ื้น 32 28,895,856         24,389,886         78,835,276         39,168,897           

รวมรำยได้ 396,423,745       456,603,368       388,843,301       385,382,299         

ค่ำใช้จ่ำย 

ค่าใชจ่้ายในการบริการ 35,927,535         40,282,116         24,079,925         23,037,071           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 89,625,507         90,441,622         87,373,069         88,210,634           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 14 66,063,411         -                         66,061,674         -                           

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 14 -                         110,521,940       -                         110,521,940         

รวมค่ำใช้จ่ำย 191,616,453       241,245,678       177,514,668       221,769,645         

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 204,807,292       215,357,690       211,328,633       163,612,654         

ตน้ทุนทางการเงิน (86,658,442)       (83,977,953)       (87,297,397)       (84,397,130)          

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 118,148,850       131,379,737       124,031,236       79,215,524           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20.2 (46,907,637)       (28,282,137)       (38,096,397)       (14,621,550)          

ก ำไรส ำหรับปี 71,241,213         103,097,600       85,934,839         64,593,974           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                         (464,664)            -                         (385,769)               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                         92,933               -                         77,154                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (ขำดทุน) -                         (371,731)            -                         (308,615)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 71,241,213         102,725,869       85,934,839         64,285,359           

กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 71,241,107         103,097,280       85,934,839         64,593,974           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 106                    320                    -                         -                           

71,241,213         103,097,600       85,934,839         64,593,974           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 71,241,107         102,725,549       85,934,839         64,285,359           

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 106                    320                    

71,241,213         102,725,869       

ก ำไรต่อหุ้น 34
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.32 0.47 0.39 0.29

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.32 0.43 0.39 0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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งบการเงิน

บริษทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 118,148,850       131,379,737       124,031,236       79,215,524           

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10,915,405         7,643,444           10,220,828         7,539,737             

ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ 14 112,065,274       23,300,305         112,063,537       23,300,305           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี 14 66,063,411         -                         66,061,674         -                           

หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี (โอนกลบั) 14 (112,065,274)     92,721,635         (112,063,537)     92,731,635           

หน้ีสูญไดรั้บคืน 14 -                         (5,500,000)         -                         (5,500,000)            

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 15 -                         (197,678)            -                         (197,678)               

ก าไรจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 15 (1,232,377)         (124,122)            (1,232,377)         (124,122)               

ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 139,122             1,434,837           139,122             1,434,837             

ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรับตามสญัญาลูกหน้ีเช่าการเงินและเช่าซ้ือ (18,934,914)       (30,320,647)       (18,934,914)       (30,320,647)          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,228,913           2,879,741           1,134,568           2,826,258             

รายไดด้อกเบ้ีย (393,878)            (1,540,201)         (383,706)            (1,454,721)            

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 17 -                         -                         (49,999,700)       (14,999,910)          

ตน้ทุนทางการเงิน 86,658,442         83,977,953         87,297,397         84,397,130           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 262,592,974       305,655,004       218,334,128       238,848,348         

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 29,845,141         1,888,830           29,866,352         6,357,158             

   ลูกหน้ีตามสญัญาเงินให้กูย้มื (184,061,394)     (196,488,342)     (184,061,394)     (196,488,342)        

   ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 17,851,552         (87,173)              17,851,552         (87,173)                 

   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 23,685,845         21,320,970         23,685,845         21,320,970           

   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 21,082,452         69,774,077         21,082,452         69,774,077           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,525,056           469,079             5,518,574           74,867                  

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (204,020)            (301,691)            (250,520)            (1,107,962)            

   เงินรับรอคืนให้ลูกคา้ -                         (3,212,730)         -                         (3,399,172)            

   หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (84,401)              -                         (131,816)            -                           

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,289,819)         11,239,555         (1,837,948)         10,995,148           

   เงินค ้าประกนัซองประกวดราคารอคืนให้ลูกคา้ -                         (53,147,400)       -                         (53,147,400)          

   หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 492,643             -                         492,643             -                           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 174,436,029       157,110,179       130,549,868       93,140,519           

   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 393,878             1,540,201           383,706             1,454,721             

   จ่ายดอกเบ้ีย (83,826,939)       (87,787,103)       (84,598,432)       (87,787,103)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (36,748,211)       (53,556,425)       (26,987,315)       (41,310,609)          

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 54,254,757         17,306,852         19,347,827         (34,502,472)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 15 (1,340,000,000)  (1,500,000,000)  (1,340,000,000)  (1,500,000,000)     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 15 2,071,430,055    740,124,122       2,071,430,055    740,124,122         

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัหลกัทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (28,756,099)       54,405,380         (28,756,099)       54,405,380           

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 17 -                         -                         49,999,700         14,999,910           

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (877,201)            (14,325,051)       (847,780)            (13,909,932)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                         6,238,724           -                         6,238,724             

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20,290,724)       (3,713,192)         (19,945,824)       (3,713,192)            

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 -                         -                         (15,000,000)       -                           

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 681,506,031       (717,270,017)     716,880,052       (701,854,988)        

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 7,915,380           (647,006)            7,915,380           (567,756)               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 585,000,000       3,411,433,593    585,000,000       3,411,433,593      

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (684,763,180)     (3,581,870,277)  (684,763,180)     (3,581,870,277)     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         36,000,000         66,000,000           

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         (48,000,000)       -                           

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                         (12,665,000)       -                         (12,665,000)          

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 22 150,000,000       1,263,600,000    150,000,000       1,263,600,000      

เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ 22 (850,000,000)     (150,000,000)     (850,000,000)     (150,000,000)        

เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,924,663)         (4,662,578)         (5,347,164)         (4,662,578)            

เงินสดรับจากสญัญาลูกหน้ีเช่าซ้ือ -                         78,103,698         -                         78,103,698           

เงินสดจ่ายช าระคืนจากสญัญาลูกหน้ีเช่าซ้ือ (73,872,659)       (103,350,795)     (73,872,659)       (103,350,795)        

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 27.1 -                         2,922,200           -                         2,922,200             

เงินปันผลจ่าย (53,143,722)       (72,837,329)       (53,143,422)       (72,837,239)          

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (924,788,844)     830,026,506       (936,211,045)     896,105,846         

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (189,028,056)     130,063,341       (199,983,166)     159,748,386         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 236,231,093       106,167,752       233,949,416       74,211,030           

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 47,203,037         236,231,093       33,966,250         233,959,416         

-                         -                         -                         10,000                  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
   ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                         30,000,000         -                         30,000,000           

   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า -                         9,249,000           -                         9,249,000             

   เจา้หน้ีจากการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 2,311,200           -                         2,097,200           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงิน

บริษทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูมี้
ทุนท่ีออก รวม ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม
จ าหน่ายและ ส่วนเกินมูลค่า ใบส าคญัแสดงสิทธิ จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถื้อหุ้น อ านาจควบคุม ส่วนของ

ช าระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั ท่ีจะซ้ือหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นบริษทั
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 220,718,906         76,473,391           396,403,130         30,000,000           376,153,096         1,099,748,523      137                       1,099,748,660      

ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            -                            103,097,280         103,097,280         320                       103,097,600         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            -                            (371,731)               (371,731)               -                            (371,731)               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            -                            102,725,549         102,725,549         320                       102,725,869         

หุ้นสามญัท่ีออกระหว่างปีจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
   (หมายเหตุ 27.1) 730,550                5,844,400             (3,652,750)            -                            -                            2,922,200             -                            2,922,200             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35) -                            -                            -                            -                            (72,837,239)          (72,837,239)          (90)                        (72,837,329)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 221,449,456         82,317,791           392,750,380         30,000,000           406,041,406         1,132,559,033      367                       1,132,559,400      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 221,449,456         82,317,791           392,750,380         30,000,000           406,041,406         1,132,559,033      367                       1,132,559,400      

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4.1) -                            -                            -                            -                            (75,701,018)          (75,701,018)          -                            (75,701,018)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 221,449,456         82,317,791           392,750,380         30,000,000           330,340,388         1,056,858,015      367                       1,056,858,382      

ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            -                            71,241,107           71,241,107           106                       71,241,213           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            -                            71,241,107           71,241,107           106                       71,241,213           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35) -                            -                            -                            -                            (53,147,845)          (53,147,845)          (300)                      (53,148,145)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 221,449,456         82,317,791           392,750,380         30,000,000           348,433,650         1,074,951,277      173                       1,074,951,450      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
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บริษทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทุนท่ีออกจ าหน่าย ส่วนเกินมูลค่า ใบส าคญัแสดงสิทธิ จดัสรรแลว้ -
และช าระเตม็มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั ท่ีจะซ้ือหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 220,718,906          76,473,391            396,403,130          30,000,000            358,303,187          1,081,898,614        

ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             64,593,974            64,593,974            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             (308,615)                (308,615)                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             64,285,359            64,285,359            

หุ้นสามญัท่ีออกระหวา่งปีจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 27.1) 730,550                 5,844,400              (3,652,750)             -                             -                             2,922,200              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35) -                             -                             -                             -                             (72,837,239)           (72,837,239)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 221,449,456          82,317,791            392,750,380          30,000,000            349,751,307          1,076,268,934        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 221,449,456          82,317,791            392,750,380          30,000,000            349,751,307          1,076,268,934        

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4.1) -                             -                             -                             -                             (75,701,018)           (75,701,018)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 221,449,456          82,317,791            392,750,380          30,000,000            274,050,289          1,000,567,916        

ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             85,934,839            85,934,839            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             85,934,839            85,934,839            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35) -                             -                             -                             -                             (53,147,845)           (53,147,845)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 221,449,456          82,317,791            392,750,380          30,000,000            306,837,283          1,033,354,910        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงิน

1 

บริษัท ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

โดยมีบริษทั เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปของกำรเช่ำซ้ือ กำรเช่ำกำรเงิน กำรให้สินเช่ือโดย
กำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร และกำรใหกู้ย้มืเงิน ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 1023 ชั้น 29 อำคำร เอม็เอส สยำม ทำวเวอร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัได้กลบัมำแพร่ระบำดอีกระลอก       

ยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทติดตำมควำมคืบหน้ำของ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือ
สถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) 

ดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน ฉบบั ไดแ้ก่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบบัท่ี กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลกักำรเก่ียวกบั
วิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรกำรรับรู้ผลขำดทุน
ดำ้นเครดิต กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้ง
รอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรทัว่ไปในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือ และใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี มกรำคม 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ท ำให้กำรแสดงรำยกำรของปี ไม่สำมำรถ
เปรียบเทียบกบังบกำรเงินของปี ได้

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้

2 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

   2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ     

บริษทั ลิท เซอร์วสิ 
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรขอ้มูลและกำรวเิครำะห์ขอ้มูล
สินเช่ือตลอดจนบริหำรโครงกำรสินเช่ือ 

ไทย 100 100 

บริษทั ยไูลท ์ดิจิตอล 
จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรในกำรซ้ือขำยแบบผอ่นช ำระ
ผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (จดทะเบียน
จดัตั้งวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563) 

ไทย 100 - 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดร้ับ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัย่อย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัย่อยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยมีรอบระยะเวลำบญัชีและใชน้โยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัที่มีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่         

ก)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  
ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   
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งบการเงิน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ                   

ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลกักำรเก่ียวกบั
วิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรกำรรับรู้ผลขำดทุน
ดำ้นเครดิต กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้ง
รอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรทัว่ไปในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือ และใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ท ำให้กำรแสดงรำยกำรของปี 2562 ไม่สำมำรถ
เปรียบเทียบกบังบกำรเงินของปี 2563 ได ้

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบัติคร้ังแรกปรับปรุงกับงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน             
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับกจิกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับกิจกำรท่ี
ให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับกิจกำรท่ีให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่ำนั้น ซ่ึงรวมถึงสถำนกำรณ์ COVID-19 ภำวะ
เศรษฐกิจ สงครำมกำรค้ำ และภยัแล้ง และให้เป็นทำงเลือกกับทุกกิจกำรท่ีให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ี                 
ตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีตำมแนวทำงในหนังสือเวียนของธนำคำรแห่งประเทศไทย                      
ท่ี ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 เร่ือง แนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ี                               
ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เร่ือง มำตรกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีเพิ่มเติมในช่วงสถำนกำรณ์              
กำรระบำดของ COVID-19 หรือมำตรกำรอ่ืนใดตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึง 
ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบั และ
กิจกำรท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่ำซ้ือ ธุรกิจเช่ำ
ซ้ือรถจกัรยำนยนต ์และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจกำรท่ีให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีตำมมำตรกำรของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตำมมำตรกำร
ผอ่นปรนชัว่ครำวทุกขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ี 
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งบการเงิน

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส ำหรับกิจกำรท่ีให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่ำวระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

หรือจนกวำ่ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะมีกำรเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตำมกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

โดยให้ถือปฏิบติักบัลูกหน้ีธุรกิจขนำดใหญ่ ลูกหน้ีขนำดกลำงและขนำดยอ่ม และลูกหน้ีรำยยอ่ย ซ่ึงยงัคงมี
ศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจหรือสำมำรถช ำระหน้ีได้ในอนำคต และได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยมีแนวทำงพิจำรณำ ดงัน้ี 

- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภำพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

- ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภำพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เวน้แต่กิจกำรสำมำรถพิสูจน์ไดว้่ำลูกหน้ี
ด้อยคุณภำพท่ีเกิดข้ึนก่อน 1 มกรำคม 2562 เป็นลูกหน้ีด้อยคุณภำพท่ีได้รับผลกระทบจำกภำวะ
เศรษฐกิจ 

กลุ่มบริษัทเป็นกิจกำรท่ีให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบตำมแนวทำงของธนำคำรแห่ง               

ประเทศไทย จึงถือปฏิบติัดงัน้ี 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภำพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง
ดำ้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หำกวิเครำะห์ฐำนะและกิจกำรของลูกหน้ีแลว้เห็นว่ำ
ลูกหน้ีสำมำรถปฏิบติัตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีได ้โดยไม่ตอ้งรอติดตำมผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไขกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี และใหถื้อวำ่กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำวเป็นกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนัโดยไม่ถือวำ่เป็นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ ทั้งน้ี หำก
เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีตำมแนวทำงในหนังสือเวียนของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ี               

ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 ใหค้งกำรจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตำมเดิมก่อนเขำ้มำตรกำร 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภำพ (NPL) เป็นชั้น Performing ได ้หำกลูกหน้ีสำมำรถช ำระเงินตำมสัญญำ
ปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลำ 3 เดือนหรือ 3 งวดกำรช ำระเงินแลว้แต่ระยะเวลำใด
จะนำนกวำ่ 

- น ำแนวทำงกำรพิจำรณำกำรเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยตำมเอกสำรแนบของหนังสือเวียนฉบบัดังกล่ำว มำใช้เป็นแนวทำงเบ้ืองต้นในกำร
พิจำรณำเปล่ียนกำรจดัชั้นเป็น Stage 2 ได ้

- ค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกยอดสินเช่ือคงคำ้งเฉพำะส่วนของวงเงินท่ีเบิกใช้
แลว้ 

- พิจำรณำน ้ำหนกัของขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตท่ีเกิดจำกภำวะวกิฤตชัว่ครำว เป็นน ้ำหนกัท่ี
นอ้ยกวำ่ขอ้มูลท่ีสะทอ้นควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีจำกประสบกำรณ์ในอดีต ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
ใชว้ธีิกำรทัว่ไปในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  
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บริษทัฯมีมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีและบรรเทำควำมเดือดร้อนเป็นกำรเร่งด่วน ซ่ึงมีผลตั้งแต่                      

วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มำตรกำรดงักล่ำวมีรำยละเอียดและข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ
กรรมกำรผูจ้ดักำรบริษทัฯซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มำตรกำรส ำหรับลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภำพ 

สินเช่ือระยะสั้ น ได้แก่ สินเช่ือตำมสัญญำเงินให้กู ้ยืม (Loan) และสินเช่ือจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

(Factoring) สำมำรถขอพกัช ำระเงินต้นให้คงจ่ำยเฉพำะดอกเบ้ีย รวมถึงพิจำรณำปรับอตัรำดอกเบ้ียให้
ลูกหน้ีแต่ละรำยตำมสถำนกำรณ์  

ลูกหน้ีสินเช่ือระยะยำว ไดแ้ก่ สินเช่ือตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (Financial lease) และสินเช่ือตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

(Hire-purchase) โดยสำมำรถขอพกัช ำระค่ำงวด ให้คงจ่ำยช ำระดอกเบ้ียของค่ำงวดท่ีคำ้งช ำระในอัตรำ
ดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯ ก ำหนด  

มำตรกำรส ำหรับลูกคำ้ท่ีดอ้ยคุณภำพ 

ลูกหน้ีสำมำรถขอพกัช ำระค่ำงวดหรือปรับลดค่ำงวดท่ีตอ้งช ำระตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี  

มำตรกำรเหล่ำน้ีบริษทัฯเนน้ใหค้วำมช่วยเหลือในวงกวำ้งแก่ลูกหน้ีเป็นกำรทัว่ไป ซ่ึงเนน้ใหค้วำมช่วยเหลือ
ก่อนท่ีลูกหน้ีจะไม่มีควำมสำมำรถช ำระหน้ีไดใ้นอนำคต อนัจะเป็นผลเสียต่อกำรขอให้บริกำรสินเช่ืออ่ืนๆ 

ในอนำคต   

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือก
เพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตำมมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี ท่ีจะไม่ต้องน ำข้อมูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking 

information) มำใชว้ดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ธีิกำรอยำ่ง
ง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
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งบการเงิน

ในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพยจ์ำก
ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แลว้ ดงันั้น ในกำร
จดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำม
มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีส ำหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติั
ในช่วงท่ีผำ่นมำ โดยไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข)   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั                   
วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ 
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบจำก  

 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

มำตรฐำน 

กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชัว่ครำว 730,198 (730,198) - - 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื – ส่วนท่ีถึง 

   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 877,543 (94,838) - 782,705 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - ส่วนท่ีถึง 

   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 940,335 (13,920) - 926,415 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - ส่วนท่ีถึง 

   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 70,002 (214) - 69,788 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - ส่วนท่ีถึง 

   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 95,486 630 - 96,116 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 730,198 - 730,198 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื – สุทธิจำก 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 321,728 (6,912) - 314,816 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 40,810 15,805 - 56,615 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิจำก 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 43,803 1,064 - 44,867 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ – สุทธิจำก 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 19,974 3,759 - 23,733 

อุปกรณ์ 26,199 - (8,433) 17,766 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 24,868 24,868 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 48,689 18,925 - 67,614 
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งบการเงิน

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบจำก  

 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

มำตรฐำน 

กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,191 - (2,191) - 

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี - - 4,814 4,814 

เงินรับรอคืนใหลู้กหน้ี 29,387 (29,387) - - 

หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 64,851 - 64,851 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 70,078 (35,464) - 34,614 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,898 - (2,898) - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ – สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 16,325 16,325 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 385 385 

เงินค ้ำประกนัซองประกวดรำคำรอคืนให้
ลูกคำ้ 

11,620 (11,620) - - 

หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 11,620 - 11,620 

     

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 406,042 (75,701) - 330,341 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  

 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน 

กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ 

ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน 

กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน          
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชัว่ครำว 730,198 (730,198) - - 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื – ส่วนท่ีถึง 

   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 877,543 (94,838) - 782,705 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - ส่วนท่ีถึง 

   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 940,335 (13,920) - 926,415 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - ส่วนท่ีถึง 

   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 70,002 (214) - 69,788 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - ส่วนท่ีถึง 

   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 95,486 630 - 96,116 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 730,198 - 730,198 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื – สุทธิจำก 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 321,728 (6,912) - 314,816 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 40,810 15,805 - 56,615 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิจำก 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 43,803 1,064 - 44,867 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ – สุทธิจำก 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 19,974 3,759 - 23,733 

อุปกรณ์ 25,765 - (8,433) 17,332 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 22,080 22,080 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 48,643 18,925 - 67,568 

     

  

164  / แบบ 56-1 One Report ป 2563 



งบการเงิน

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  

 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน 

กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ 

ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน 

กำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน              
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,191 - (2,191) - 

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี - - 4,369 4,369 

เงินรับรอคืนใหลู้กหน้ี 29,118 (29,118) - - 

หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 64,582 - 64,582 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 68,292 (35,464) - 32,828 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,898 - (2,898) - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ – สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 14,047 14,047 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 320 320 

เงินค ้ำประกนัซองประกวดรำคำรอคืนให้
ลูกคำ้ 11,620 (11,620) - - 

หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 11,620 - 11,620 

     

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 349,752 (75,701) - 274,051 
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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รำยละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม
และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

กำรรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อลูกหน้ีตำม                               

สัญญำเงินใหกู้ย้มื 101,750 

กำรโอนกลบัค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อ                                             

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1,885) 

กำรโอนกลบัค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อ                                     

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (850) 

กำรโอนกลบัค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อ                                        

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (4,389) 

กำรรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (หมำยเหตุ 14) 94,626 

หกั: ผลกระทบภำษีเงินได ้ (18,925) 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 75,701 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ และมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ี
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม 

แสดงไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำตำม 

หลกักำร 

บญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 236,231 - 236,231 236,231 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 35,041 - 35,041 35,041 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื 1,097,521 - 1,097,521 1,097,521 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 983,030 - 983,030 983,030 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 114,655 - 114,655 114,655 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 119,849 - 119,849 119,849 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 730,198 730,198 - 730,198 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 46,738 - 46,738 46,738 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,363,263 730,198 2,633,065 3,363,263 

 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำตำม 

หลกักำร 

บญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 233,949 - 233,949 233,949 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 35,510 - 35,510 35,510 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื 1,097,521 - 1,097,521 1,097,521 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 983,030 - 983,030 983,030 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 114,655 - 114,655 114,655 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 119,849 - 119,849 119,849 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 730,198 730,198 - 730,198 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 46,738 - 46,738 46,738 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,361,450 730,198 2,631,252 3,361,450 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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4.2 สัญญำเช่ำ 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับำท) 

  

งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 15,186 12,800 

บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ  11,451 9,509 

หกั: สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (8,141) (6,951) 

หกั: อ่ืน ๆ (139) (115) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (2,307) (1,916) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 16,050 13,327 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 5,089 5,089 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 21,139 18,416 

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 5.25 5.25 

   

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำหมุนเวียน 4,814 4,369 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 16,325 14,047 

 21,139 18,416 
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5.  นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยได้ดอกเบีย้  
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเงินให้กูย้ืม สัญญำกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือ
รับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้
ของลูกหน้ีดงักล่ำวมำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้ในกรณีลูกหน้ีท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตใน
ภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของลูกหน้ีนั้น (มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเงินให้กูย้ืม กำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือรับรู้ตำม
เกณฑ์คงคำ้งดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเวน้ในกรณีท่ีลูกหน้ีคำ้งช ำระเกิน
กวำ่ 90 วนัจะรับรู้เม่ือไดรั้บช ำระ 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรให้บริกำรเสร็จส้ินหรือรับรู้ตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ  

ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้สินเช่ือโดยตรงรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ตลอดระยะเวลำของสัญญำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงจำกกำรให้สินเช่ือ 
ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใหสิ้นเช่ือ เช่น ค่ำนำยหนำ้ จะปันส่วนทยอยรับรู้ตำมวธีิอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
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5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร 

เบิกใช ้

5.3 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

 ลูกหน้ีประกอบดว้ย ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ี
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะได้รับ 

รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้(รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้) แสดงเป็นรำยกำร
หกัจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงรอตดับญัชีจะแสดง
เป็นรำยกำรหกัจำกรำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ 

5.4 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้จำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง และลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือ 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทหน้ีอนัไดแ้ก่ 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและ     

เช่ำซ้ือ รวมถึงภำระผูกพนัสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน ซ่ึงวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ตำมวิธีกำร
ทัว่ไป (General Approach) โดยกลุ่มบริษทัพิจำรณำจดัสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็น 3 ชั้นตำมกำรเปล่ียนแปลง
ในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของลูกหน้ีดงักล่ำว ดงัน้ี 

ชั้นท่ี 1 : สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Performing) 

ส ำหรับฐำนะควำมเส่ียงดำ้นเครดิตซ่ึงไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงนบัตั้งแต่รับรู้รำยกำร
เม่ือเร่ิมแรกและเป็นฐำนะควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีไม่ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตตั้งแต่เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผือ่
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนใน 

12 เดือนขำ้งหน้ำ ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีระยะเวลำคงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดือน กลุ่มบริษทัจะใช้
ควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบติัผดิสัญญำท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลำคงเหลือ 

ชั้นท่ี 2 : สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Under-Performing) 

ส ำหรับฐำนะควำมเส่ียงดำ้นเครดิตซ่ึงมีกำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตนบัตั้งแต่รับรู้
รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุคำดไวข้องสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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ชั้นท่ี 3 : สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Non-Performing) 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินถูกประเมินวำ่ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเม่ือเหตุกำรณ์หน่ึงหรือหลำยเหตุกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิด
ผลเสียหำยต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเกิดข้ึน ส ำหรับสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนด้วย
จ ำนวนเงินเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุคำดไวข้องสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินว่ำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของลูกหน้ีตำม
สัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือเพิ่มข้ึน
อยำ่งมีนยัส ำคญันบัแต่กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบควำมเส่ียงของกำรผิดสัญญำท่ี
จะเกิดข้ึน ณ วนัท่ีรำยงำน กบัควำมเส่ียงของกำรผิดสัญญำท่ีจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก      

ในกำรประเมินดงักล่ำว กลุ่มบริษทัใช้เกณฑ์เชิงปริมำณและคุณภำพภำยในของกลุ่มบริษทั และขอ้มูล
คำดกำรณ์เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินกำรลดลงของคุณภำพดำ้นเครดิตของลูกหน้ีดงักล่ำว เช่น  

- กำรคำ้งช ำระเกินก ำหนด  

- กำรปฎิบติัตำมเง่ือนไขตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีหรือตำมกำรพิจำรณำในชั้นศำล 

- ลูกหน้ีท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียงสูงและผูบ้ริหำรใหค้วำมระมดัระวงัเป็นพิเศษ  

กลุ่มบริษทัประเมินควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัจำกวนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกเป็น
รำยสัญญำ หรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์ส ำหรับกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำแบบกลุ่มสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใช้
เกณฑ์ของผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงิน และควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีมีร่วมกนั เช่น ลกัษณะกำรผ่อนช ำระและ
ระยะเวลำในกำรช ำระหน้ีตำมสัญญำส ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ประเภทของกิจกำรคู่คำ้อนัเป็น
แหล่งเงินไดส้ ำหรับลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ควำมเส่ียงของสัญญำส ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและเช่ำซ้ือ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถือว่ำมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงหรือหลำย
เหตุกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดผลกระทบต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของคู่สัญญำ โดยหลกัฐำนท่ีแสดง
วำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงินมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตรวมถึงกำรคำ้งช ำระเกินกวำ่ก ำหนด  หรือมีขอ้บ่งช้ีวำ่ลูกหน้ี
ก ำลงัประสบปัญหำทำงกำรเงินอย่ำงมีนัยส ำคญั กำรฝ่ำฝืนสัญญำ อีกทั้งสถำนะทำงกฎหมำย โดยกลุ่ม
บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยระยะเวลำคำ้งช ำระท่ีเกินก ำหนดไวด้งัน้ี 

- ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้ืมคำ้งช ำระเกินกวำ่ 90 วนั หรือเช็คลงวนัท่ีล่วงหนำ้เลยก ำหนดเกินกวำ่ 60 

วนั 

- ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องคำ้งช ำระเกินกวำ่ 90 วนัส ำหรับคู่คำ้ภำคเอกชน หรือกำรคำ้งช ำระ
เกินกวำ่ 120 วนัส ำหรับคู่คำ้ภำครัฐ 

- ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือคำ้งช ำระเกินกวำ่ 90 วนั 
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กลุ่มบริษทัพิจำรณำผลขำดทุนจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปรับปรุงด้วยขอ้มูลท่ีสังเกตได้ในปัจจุบนั            

และพิจำรณำปรับข้อมูลท่ีคำดกำรณ์เหตุกำรณ์เศรษฐกิจในอนำคตและควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนัก                        

ในแต่ละสถำนกำรณ์มำใชใ้นกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดย
กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงำนภำครัฐ ปรับด้วย
มุมมองภำยในของกลุ่มบริษทั และกำรให้น ้ ำหนกัสถำนกำรณ์พื้นฐำน (Base scenario) สถำนกำรณ์ขำข้ึน 

(Best scenario) และสถำนกำรณ์ขำลง (Worst scenario) ท่ีแตกต่ำงกนัเพื่อสะทอ้นค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนท่ีเป็นกลำง 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับภำระผูกพนัของสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงินจะพิจำรณำ
จำกจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บกำรค ้ำประกนัสุทธิดว้ยจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำก
ลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำร
รับซ้ือสิทธิเรียกร้องในอตัรำร้อยละของยอดลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระ โดยค ำนึงถึงจ ำนวนเดือนคงคำ้งของลูกหน้ี
เป็นเกณฑ ์ประกอบกบัประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและเช่ำกำรเงินในอตัรำร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระสุทธิจำกรำยไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรำยได ้โดยค ำนึงถึงจ ำนวนเดือนคงคำ้งของลูกหน้ีเป็น
เกณฑ ์ประกอบกบัประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน 

นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัไดพ้ิจำรณำกนัส ำรองเพิ่มเติมโดยค ำนึงถึงผลสูญเสียท่ีอำจเกิดข้ึนเพิ่มเติมดว้ย 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

5.5 ทรัพย์สินรอกำรขำย 

 ทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็นสินทรัพยท่ี์ยดึมำจำกลูกหน้ี ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
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5.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

5.7 อุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงส ำนกังำนเช่ำ -  5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน -  5 ปี 

คอมพิวเตอร์ -  3 ปี 

อุปกรณ์ส ำนกังำน -  5 ปี 

ยำนพำหนะ -  10 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)  

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 
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5.9 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยกุำร
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

อำคำรส ำนกังำน  6 ปี 

ยำนพำหนะ  10 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บั
ผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 
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5.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำน
ของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

5.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

5.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพร่วมกบักลุ่มบริษทัของบริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์อง
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน                   

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน                    
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  
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 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลด
ขนำดโครงกำร หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ                

ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.14 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไป
ไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้
หกัภำษี 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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5.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่
วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบุไว้
เท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินคือเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคำ้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำ
ยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 

และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

โดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำร
ตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดั
จ ำหน่ำยตำมวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินก็ต่อเม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้ นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

หน้ีสินทำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชีเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มี
กำรยกเลิกภำระผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธี
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน โดยมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีให้รับรู้กำรด้อยค่ำตำมโมเดลผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 

(Expected Credit Loss Model) และส่วนเพิ่มจำกกำรบริหำรจดักำรเน่ืองจำกโมเดลไม่รองรับ (Management 

Overlay) กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดบั 

และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ี
แตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั ตำมรำยละเอียดท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.1 และ 5.4  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ี
ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึง
ไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

5.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน 

แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่ง
ผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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งบการเงิน

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี ้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้                  
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เง่ือนไขกำรประเมินกำรเพิ่มข้ึนของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต กำรพฒันำ
แบบจ ำลองท่ีสลับซับซ้อนและกำรใช้ชุดขอ้มูลสมมติฐำนหลำยชุด เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำน
เครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำร
ผดิสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนำคต ซ่ึงกำรประมำณกำรน้ีมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจ ำนวนมำก ดงันั้น ผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้

สัญญำเช่ำ 

 การก าหนดอายสัุญญาเช่าทีม่ีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 

 ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษทัมีควำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดย
ค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่ม
บริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

 การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 
 กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้ืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกล้เคียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจท่ีคล้ำยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไร
ทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญัในระหวำ่งปีระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี
หน่วย พนับำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)

เงินปันผลรับ
เงินท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้แทนบริษทัยอ่ย
ค่ำคอมมิชชัน่จ่ำยแทนบริษทัยอ่ย
ดอกเบ้ียจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่
ค่ำบริกำรจ่ำย
ซ้ืออุปกรณ์
เงินปันผลจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
รำยไดอ่ื้น
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย
ซ้ืออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี ธนัวำคม และ มีดงัน้ี
หน่วย พนับำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมำยเหตุ
บริษทัยอ่ย
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
รวมลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
รวมลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะและอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย

ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต 

สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งน้ี 

กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณอำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว

เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้น ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรคำ้ระหวำ่งกนั ดงัน้ี  

1. ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเรียกเก็บตำมรำคำท่ีตกลงกนั 

2. ซ้ือขำยอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไปตำมรำคำตลำด 

3. เงินปันผลรับจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือประกำศจ่ำย 

4. เงินกูย้มืระหวำ่งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.5 ต่อปี 
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 รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญัในระหวำ่งปีระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

 (ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)     

เงินปันผลรับ - - 50,000 15,000 

เงินท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้แทนบริษทัยอ่ย - - 7,049 8,455 

ค่ำคอมมิชชัน่จ่ำยแทนบริษทัยอ่ย - - 6,155 11,093 

ดอกเบ้ียจ่ำย - - 771 419 

รำยกำรธุรกิจกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่      

ค่ำบริกำรจ่ำย 532 571 523 444 

ซ้ืออุปกรณ์ - 74 - 74 

เงินปันผลจ่ำย 19,027 26,163 19,027 26,163 

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

รำยไดอ่ื้น 1,532 774 1,532 774 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 2,848 1,976 2,848 1,976 

ซ้ืออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 516 377 289 358 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 632 646 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 632 646 

     

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,104 3,490 2,104 3,490 

รวมลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,104 3,490 2,104 3,490 

     

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,873 3,922 9,873 3,922 

รวมลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,873 3,922 9,873 3,922 
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  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  125 - 125 - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125 - 125 - 

     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

บริษทัยอ่ย - - 60 107 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 75 123 75 123 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  730 672 516 672 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 805 795 651 902 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 

ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมระหวำ่งกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และกำรเคล่ือนไหวของ
เงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 

ยอดคงเหลือ                  
ณ วนัท่ี               

31 ธนัวำคม 2562 

ในระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ                 
ณ วนัท่ี               

31 ธนัวำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

บริษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 66,000 36,000 (48,000) 54,000 

รวม 66,000 36,000 (48,000) 54,000 

บริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบริษทัย่อยในรูปแบบสัญญำกู้ยืมเงินท่ีจะช ำระคืนเม่ือทวงถำมซ่ึงมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ต่อปี 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวมและ                                 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,716 25,590 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน      1,221 3,044 

รวม 25,937 28,634 
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8. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 23 23 20 20 

เงินฝำกธนำคำร 47,180 236,208 33,946 233,929 

รวม 47,203 236,231 33,966 233,949 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.13 ต่อปี                 

(2562: ร้อยละ 0.10 - 0.50 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
      (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - 1,994 - 1,994 

คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 1,754 - 1,754 - 

1 - 3 เดือน 760 795 685 795 

3 - 6 เดือน - 1,857 - 1,857 

มำกกวำ่ 12 เดือน 90 - - - 

รวม 2,604 4,646 2,439 4,646 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด 

  วำ่จะเกิดข้ึน (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (1,038) (387) (1,038) (387) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,566 4,259 1,401 4,259 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 632 646 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,742 31,547 3,725 31,370 

รวม  3,742 31,547 4,357 32,016 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด 

  วำ่จะเกิดข้ึน (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (155) (765) (155) (765) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,587 30,782 4,202 31,251 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,153 35,041 5,603 35,510 
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10. ลูกหนีต้ำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 
(หน่วย: พนับำท) 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื - 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื -               

สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื 914,705 972,326 527,084 363,334 1,441,789 1,335,660 

หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึน                           

(2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) (98,295) (94,783) (109,435) (41,606) (207,730) (136,389) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื - สุทธิ 816,410 877,543 417,649 321,728 1,234,059 1,199,271 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มืสำมำรถจ ำแนกอำยตุำมระยะเวลำคงคำ้ง
นบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระไดด้งัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวมและ                   
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 704,803 1,003,116 

คำ้งช ำระ   

ไม่เกิน 1 เดือน 61,033 6,486 

1 - 3 เดือน 398,873 86,294 

3 - 6 เดือน 89,165 78,980 

6 - 12 เดือน 46,912 110,702 

มำกกวำ่ 12 เดือน 141,003 50,082 

รวม  1,441,789 1,335,660 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (207,730) (136,389) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 1,234,059 1,199,271 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช ำระหน้ีตำมสัญญำระหวำ่งลูกหน้ีกบั
คู่สัญญำ เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินใหกู้ย้มืซ่ึงมีมูลค่ำคิดเป็นร้อยละ 74.4 (2562:  ร้อยละ 71.6) ของยอดลูกหน้ี
ตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มืของบริษทัฯ 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดบ้นัทึกตดัหน้ีสูญและกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรลูกหน้ีดงักล่ำวออกเป็นจ ำนวนเงิน 77.9 ลำ้นบำท (2562: 13.4 ลำ้นบำท) และในปี 2562 

มีหน้ีสูญรับคืนจ ำนวน 5.5 ลำ้นบำท (2563: ไม่มี) 
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11. ลูกหนีจ้ำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
 บริษทัฯมีนโยบำยในกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องโดยให้สินเช่ือในอตัรำประมำณร้อยละ 5 - 100 (2562: ร้อยละ 

30 - 100) ของมูลค่ำในใบแจง้หน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 953,134 986,701 87,685 92,956 1,040,819 1,079,657 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึน                   
(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (53,597) (46,366) (35,339) (52,146) (88,936) (98,512) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
- สุทธิ 899,537 940,335 52,346 40,810 951,883 981,145 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องสำมำรถจ ำแนกอำยตุำมระยะเวลำคง
คำ้งนบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวมและ                            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 792,848 861,666 

คำ้งช ำระ   

ไม่เกิน 1 เดือน 102,533 45,982 

1 - 3 เดือน 37,460 21,267 

3 - 6 เดือน 12,422 44,642 

6 - 12 เดือน 26,734 53,126 

มำกกวำ่ 12 เดือน 68,822 52,974 

รวม 1,040,819 1,079,657 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (88,936) (98,512) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 951,883 981,145 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดบ้นัทึกตดัหน้ีสูญและกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรลูกหน้ีดงักล่ำวออกเป็นจ ำนวนเงิน 21.0 ลำ้นบำท (2562: 9.2 ลำ้นบำท)  
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12. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉล่ียประมำณ           
3 - 4 ปี มีก ำหนดจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทุกงวด และคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำยุสัญญำ ซ่ึงลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 
- สุทธิจำกส่วนท่ีถึง

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 62,488 78,564 52,486 49,372 114,974 127,936 

หกั: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (8,437) (8,492) (5,972) (4,267) (14,409) (12,759) 

รวม 54,051 70,072 46,514 45,105 100,565 115,177 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึน                   
(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (628) (70) - (1,302) (628) (1,372) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 53,423 70,002 46,514 43,803 99,937 113,805 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถจ ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงคำ้งนบั
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พิจำรณำเป็นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระให้ถือวำ่ยอด
หน้ีทั้งสัญญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวมและ                              
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 98,322 112,775 

คำ้งช ำระ   

ไม่เกิน 1 เดือน 831 1,074 

1 - 3 เดือน 13 - 

6 - 12 เดือน 14 - 

มำกกวำ่ 12 เดือน 1,385 1,328 

รวม 100,565 115,177 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (628) (1,372) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 99,937 113,805 
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13. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉล่ียประมำณ 1 - 2 ปี 

มีก ำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทุกงวด และคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำยุสัญญำ ซ่ึงลูกหน้ีตำมสัญญำ
เช่ำซ้ือแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - 
สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 90,561 102,152 21,021 34,730 111,582 136,882 

หกั: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (5,467) (5,685) (811) (1,526) (6,278) (7,211) 

รวม 85,094 96,467 20,210 33,204 105,304 129,671 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี                           
คำดวำ่จะเกิดข้ึน                                   
(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (1,222) (981) (551) (13,230) (1,773) (14,211) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 83,872 95,486 19,659 19,974 103,531 115,460 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือสำมำรถจ ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงคำ้งนบั
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พิจำรณำเป็นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระใหถื้อวำ่ยอด
หน้ีทั้งสัญญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

งบกำรเงินรวมและ                         
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 95,713 112,328 

คำ้งช ำระ   

ไม่เกิน 1 เดือน 825 1,994 

1 - 3 เดือน 5,454 4 

3 - 6 เดือน 5 321 

6 - 12 เดือน 1,163 1,794 

มำกกวำ่ 12 เดือน 2,144 13,230 

รวม 105,304 129,671 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (1,773) (14,211) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 103,531 115,460 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดบ้นัทึกตดัหน้ีสูญและกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรลูกหน้ีดงักล่ำวออกเป็นจ ำนวนเงิน 13.2 ลำ้นบำท (2562: ไม่มี) 
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14. ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนและมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและเช่ำซ้ือ และดอกเบ้ียคำ้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2563 จดัประเภทตำมกำรวเิครำะห์คุณภำพดำ้นเครดิตเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ลูกหน้ีตำมสญัญำ 

เงินใหกู้ย้มื 

ลูกหน้ีจำกกำร 

รับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ 

กำรเงินและเช่ำซ้ือ รวม 

 

31 ธนัวำคม 
2563 

1 มกรำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2563 

1 มกรำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2563 

1 มกรำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2563 

1 มกรำคม 
2563 

มูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้น         

ชั้นท่ี 1 1,066,457  952,446  832,268  866,287  199,635  225,475  2,098,360  2,044,208  

ชั้นท่ี 2 114,908  42,360  64,144  45,393  -  -    179,052  87,753  

ชั้นท่ี 3 260,424 340,854 144,407 167,977 6,234 19,373 411,065 528,204 

รวมมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ 1,441,789  1,335,660  1,040,819  1,079,657  205,869  244,848  2,688,477  2,660,165  

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้         

ชั้นท่ี 1 60,247  20,514  5,327  3,990  353  604  65,927  25,108  

ชั้นท่ี 2 8,748  5,466  12,372  10,076  -  -    21,120  15,542  

ชั้นท่ี 3 138,735 212,159 71,237 82,561 2,048 9,740 212,020 304,460 

รวมค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 207,730  238,139 88,936  96,627  2,401  10,344  299,067  345,110  

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี 1,234,059 1,097,521 951,883 983,030 203,468 234,504 2,389,410 2,315,055 
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ทั้งน้ี ยอดรวมของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนดงัท่ีแสดงขำ้งตน้ ยงัไม่ไดร้วมมูลค่ำ
ของค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของบญัชีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัจดัประเภทตำมควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของลูกหน้ีชั้นท่ี 3 จำกกำร
ประเมินควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ี
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือ และดอกเบ้ียคำ้งรับ โดยมีมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้รวมทั้งส้ินจ ำนวน 411.1 

ลำ้นบำท ซ่ึงแบ่งตำมสถำนะของลูกหน้ีไดด้งัน้ี 

1. ลูกหน้ีท่ีมีหน้ีคำ้งช ำระเกิน 90 วนั จ ำนวน 46.8 ลำ้นบำท กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำนติดตำม
กำรรับช ำระเงินจำกลูกหน้ีอยำ่งใกลชิ้ด 

2. ลูกหน้ีท่ีมีกำรปรับโครงสร้ำงและท ำสัญญำรับสภำพหน้ีจ ำนวน 35.0 ลำ้นบำท กลุ่มบริษทัไดติ้ดตำมให้
ลูกหน้ีจ่ำยช ำระตำมเง่ือนไขสัญญำรับสภำพหน้ี โดยลูกหน้ีจ ำนวน 1.9 ลำ้นบำท มีหลกัประกนัสินเช่ือ
เป็นท่ีดินท่ีไดจ้ดทะเบียนจ ำนองและโอนกรรมสิทธ์ิกำรถือครองไวก้บักลุ่มบริษทัมูลค่ำ 0.9 ลำ้นบำท 

3. ลูกหน้ีท่ีมีกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี ซ่ึงอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรฟ้องร้องในคดีแพ่ง คดีอำญำและอยูร่ะหวำ่ง
กระบวนกำรพิจำรณำคดีในชั้นศำล จ ำนวน 329.3 ล้ำนบำท โดยลูกหน้ีจ ำนวน 17.3 ล้ำนบำท มี
หลกัประกนัสินเช่ือเป็นท่ีดินและอำคำรท่ีไดจ้ดทะเบียนจ ำนองและโอนกรรมสิทธ์ิกำรถือครองไวก้บั
กลุ่มบริษทัมูลค่ำ 8.6 ลำ้นบำท 

กำรเปล่ียนแปลงค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำม
สัญญำเงินให้กูย้มื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือ และดอกเบ้ีย
คำ้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2563 

 งบกำรเงินรวม                
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

ยอดคงเหลือค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัตน้ปี 251,636 251,636 

บวก: ปรับปรุงผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                                                 
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (หมำยเหตุ 4.1) 94,626 94,626 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - หลงักำรปรับปรุง 346,262 346,262 

บวก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 66,063 66,062 

หกั: ตดัจ ำหน่ำย (112,065) (112,064) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 300,260 300,260 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 2562 

 

งบกำรเงินรวม
และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 158,914 

บวก: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 110,522 

บวก: หน้ีสูญรับคืน 5,500 

หกั: ตดัจ ำหน่ำย (23,300) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 251,636 

15. เงินลงทุนช่ัวครำว/สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

กองทุนรวม จ ำนวนหน่วย รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม จ ำนวนหน่วย รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม 

 (พนัหน่วย) (พนับำท) (พนับำท) (พนัหน่วย) (พนับำท) (พนับำท) 
กองทุนเปิด วี มนัน่ี มำร์เก็ต 

ชนิดผูล้งทุนทัว่ไป - - - 42,572 430,000 430,200 

กองทุนเปิดไทยพำณิชยต์รำสำร
ภำครัฐตลำดเงิน พลสั ชนิด
หน่วยลงทุน      - - - 26,768 300,000 299,998 

  - -  730,000 730,198 

บวก: กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
ยติุธรรม  -   198  

รวม  -   730,198  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวมและ      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 730,198 - 

บวก: เงินสดจ่ำยจำกกำรซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 1,340,000 1,500,000 

จ ำหน่ำยระหวำ่งปี - รำคำทุน   

 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำย (2,071,430) (770,124) 

 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย  1,232 124 

รวม (2,070,198) (770,000) 

บวก: ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - 198 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - 730,198 
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16. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใชเ้ป็นจ ำนวนรวม 75 ลำ้นบำท 

(2562: 47 ลำ้นบำท) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 1 ลำ้นบำท เป็นเงินโอนสิทธิท่ีบริษทัฯไดรั้บ
จำกลูกหน้ีโดยมีขอ้ก ำหนดในกำรเบิกถอนกบัทำงธนำคำรท่ีให้สินเช่ือกบับริษทัฯ และเงินฝำกธนำคำร
จ ำนวน 74 ลำ้นบำท ท่ีไดน้ ำไปค ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนั ซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมลูกคำ้ของ
บริษทัฯ (2562: 2 ลำ้นบำท และ 45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

ช่ือบริษทั ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                  
รับระหวำ่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ลิท เซอร์วิส 
แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 10,000 5,000 100 100 10,000 5,000 50,000 15,000 

บริษทั ยไูลท ์
ดิจิตอล จ ำกดั 10,000 - 100 - 10,000 - - - 

รวม     20,000 5,000 50,000 15,000 

 เ ม่ือว ันท่ี 26 ธันวำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ  ำกัด                    
(บริษทัย่อย)ได้มีมติพิเศษอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดิม 5 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 
500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 10 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดย
ออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เรียกช ำระร้อยละ 100 เป็นจ ำนวนเงิน 5 ลำ้น
บำท บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2563  และบริษทัฯ
ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2563 

 นอกจำกน้ี เม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 13/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัฯจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ (“บริษทั ยูไลท์ ดิจิตอล จ ำกดั”) โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมญั 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวคือ กำรให้บริกำร
ในกำรซ้ือขำยแบบผ่อนช ำระผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯเขำ้ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 100 บริษทั
ยอ่ยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563 และบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระ
ค่ำหุน้ดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563  
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18. อุปกรณ์  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนปรับปรุง
ส ำนกังำนเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         

1 มกรำคม 2562 5,231 818 10,342 3,239 6,493 519 26,642 

ซ้ือเพ่ิม 34 - 344 1,573 9,249 12,374 23,574 

โอนเขำ้/ (ออก) 12,893 - - - - (12,893) - 

จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (5,230) (118) (508) (4) (6,493) - (12,353) 
31 ธนัวำคม 2562 12,928 700 10,178 4,808 9,249 - 37,863 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก - - - - (9,249) - (9,249) 

1 มกรำคม 2563 12,928 700 10,178 4,808 - - 28,614 

ซ้ือเพ่ิม - - 644 233 - - 877 

ตดัจ ำหน่ำย - (293) (470) (341) - - (1,104) 
31 ธนัวำคม 2563 12,928 407 10,352 4,700 - - 28,387 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

1 มกรำคม 2562 4,217 678 3,413 2,147 3,181 - 13,636 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,608 79 2,876 688 954 - 7,205 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (5,230) (118) (508) (2) (3,319) - (9,177) 

31 ธนัวำคม 2562 1,595 639 5,781 2,833 816 - 11,664 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก - - - - (816) - (816) 

1 มกรำคม 2563 1,595 639 5,781 2,833 - - 10,848 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,585 20 2,728 679 - - 6,012 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดั
จ ำหน่ำย - (293) (468) (322) - - (1,083) 

31 ธนัวำคม 2563 4,180 366 8,041 3,190 - - 15,777 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        

31 ธนัวำคม 2562 11,333 61 4,397 1,975 8,433 - 26,199 

31 ธนัวำคม 2563 8,748 41 2,311 1,510 - - 12,610 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   

2562  7,205 

2563  6,012 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส่วนปรับปรุง
ส ำนกังำนเช่ำ 

เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         

1 มกรำคม 2562 5,231 818 10,215 3,239 6,493 519 26,515 

ซ้ือเพ่ิม 34 - 326 1,438 9,249 12,112 23,159 

โอนเขำ้/ (ออก) 12,631 - - - - (12,631) - 

จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (5,230) (118) (508) (4) (6,493) - (12,353) 

31 ธนัวำคม 2562 12,666 700 10,033 4,673 9,249 - 37,321 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก - - - - (9,249) - (9,249) 

1 มกรำคม 2563 12,666 700 10,033 4,673 - - 28,072 

ซ้ือเพ่ิม - - 618 230 - - 848 

ตดัจ ำหน่ำย - (293) (470) (341) - - (1,104) 

31 ธนัวำคม 2563 12,666 407 10,181 4,562 - - 27,816 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

1 มกรำคม 2562 4,217 678 3,409 2,147 3,181 - 13,632 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,570 79 2,830 668 954 - 7,101 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (5,230) (118) (508) (2) (3,319) - (9,177) 

31 ธนัวำคม 2562 1,557 639 5,731 2,813 816 - 11,556 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก - - - - (816) - (816) 

1 มกรำคม 2563 1,557 639 5,731 2,813 - - 10,740 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,534 20 2,675 652 - - 5,881 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี 

ตดัจ ำหน่ำย - (293) (468) (322) - - (1,083) 

31 ธนัวำคม 2563 4,091 366 7,938 3,143 - - 15,538 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        

31 ธนัวำคม 2562 11,109 61 4,302 1,860 8,433 - 25,765 

31 ธนัวำคม 2563 8,575 41 2,243 1,419 - - 12,278 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 

2562  7,101 

2563  5,881 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำนกังำนจ ำนวน
หน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 4.0 ลำ้นบำท (2562: 4.1 ลำ้นบำท) 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     

1 มกรำคม 2562 4,777 5,106 9,883 

ซ้ือเพิ่ม 95 3,618 3,713 

ตดัจ ำหน่ำย - (4,497) (4,497) 

31 ธนัวำคม 2562 4,872 4,227 9,099 

ซ้ือเพิ่ม 22 22,580 22,602 

โอนเขำ้/ (ออก) 8,202 (8,202) - 

ตดัจ ำหน่ำย (243) - (243) 

31 ธนัวำคม 2563 12,853 18,605 31,458 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    

1 มกรำคม 2562 1,597 - 1,597 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 439 - 439 

31 ธนัวำคม 2562 2,036 - 2,036 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 690 - 690 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย (124) - (124) 

31 ธนัวำคม 2563 2,602 - 2,602 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

31 ธนัวำคม 2562 2,836 4,227 7,063 

31 ธนัวำคม 2563 10,251 18,605 28,856 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   

2562   439 

2563   690 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     

1 มกรำคม 2562 4,777 5,106 9,883 

ซ้ือเพิ่ม 95 3,618 3,713 

ตดัจ ำหน่ำย - (4,497) (4,497) 
31 ธนัวำคม 2562 4,872 4,227 9,099 

ซ้ือเพิ่ม 22 22,021 22,043 

โอนเขำ้/ (ออก) 7,843 (7,843) - 

ตดัจ ำหน่ำย (243) - (243) 
31 ธนัวำคม 2563 12,494 18,405 30,899 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    

1 มกรำคม 2562 1,597 - 1,597 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 439 - 439 

31 ธนัวำคม 2562 2,036 - 2,036 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 685 - 685 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย (124) - (124) 
31 ธนัวำคม 2563 2,597 - 2,597 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

31 ธนัวำคม 2562 2,836 4,227 7,063 

31 ธนัวำคม 2563 9,897 18,405 28,302 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   

2562    439 

2563    685 

ในปี 2562 บริษทัฯมีกำรตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้งจ  ำนวน 4.5 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมี
กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำซอฟท์แวร์ตวัใหม่เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจสินเช่ือของบริษทัฯ โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บำงส่วนงำนไดถู้กพฒันำเสร็จส้ินและเร่ิมใชง้ำนแลว้ในระหวำ่งปีปัจจุบนั  
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
ธนัวำคม และ สรุปไดด้งัน้ี

หน่วย พนับำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ธันวำคม 
และ มีดงัน้ี

หน่วย พนับำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำ

ภำษี
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:

ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน
อ่ืน ๆ

รวม
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ

 
 

44 

20.  ภำษีเงินได้ 
20.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน               
(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 60,052 50,328 60,052 50,328 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,159 1,913 2,094 1,867 

สญัญำเช่ำ 85 - 62 - 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจำกกำรท ำ
สญัญำเช่ำกำรเงินและสญัญำเช่ำซ้ือรอรับรู้ 19 

 

21 19 21 

รวม 62,315 52,262 62,227 52,216 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     

ค่ำนำยหนำ้รอตดัจ ำหน่ำย  (632) (602) (632) (602) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ ำหน่ำย (1,655) (2,945) (1,655) (2,945) 

ผลต่ำงรำยไดท่ี้รับรู้จำกสญัญำเช่ำกำรเงิน (6) (26) (6) (26) 

รวม (2,293) (3,573) (2,293) (3,573) 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีสุทธิ 60,022 48,689 59,934 48,643 

20.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภำษี เงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 39,315 45,092 30,462 31,437 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 7,593 (16,810) 7,634 (16,815) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 46,908 28,282 38,096 14,622 
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45 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - (93) - (77) 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

และ 2562 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 118,149 131,380 124,031 79,216 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำ
ภำษี 23,630 26,276 24,806 15,843 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ 22,413 4,656 22,413 4,656 

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 453 135 453 135 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (304) (2,417) (10,300) (5,417) 

อ่ืน ๆ 716 (368) 724 (595) 

รวม 23,278 2,006 13,290 (1,221) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 46,908 28,282 38,096 14,622 

 
  

 แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 199



21. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 

อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวมและ                      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR + 0.25 - 7,915 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3.80,               

MOR - 1.75 

4.50,                

MOR - 2.50 

150,000 150,000 

ตัว๋แลกเงิน - 4.60 - 5.20 - 100,000 

รวม   157,915 250,000 

หกั: ดอกเบ้ียรอตดับญัชีของตัว๋แลกเงิน   - (237) 
รวม   157,915 249,763 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมระยะสั้นไดร้ะบุขอ้ก ำหนดบำงประกำรเพื่อให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และกำรด ำรงอตัรำส่วนกำร
ถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ในบริษทัฯ  
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22. หุ้นกู้ 
(หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวมและ                                    
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ล ำดบั วนัท่ีออกหุน้กู ้ เง่ือนไข 2563 2562 

1. 2 พฤษภำคม 2560 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.75 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

- 85,000 

2. 22 สิงหำคม 2560 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ2.5 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 6.00 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

- 300,000 

3. 1 กมุภำพนัธ์ 2561 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 6.00 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

- 315,000 

4. 21 มีนำคม 2562 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 6.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

200,000 200,000 

5. 29 ตุลำคม 2562 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ1 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.00 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

- 150,000 

6. 19 ธนัวำคม 2562 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

520,600 520,600 

7. 19 ธนัวำคม 2562 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.50 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

393,000 393,000 

8. 13 พฤศจิกำยน 2563 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ1 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.75 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระทุก 3 เดือน 

150,000 - 

รวม   1,263,600 1,963,600 

หกั: ค่ำใชจ่้ำยหุน้กูร้อตดับญัชี (8,276) (14,724) 

หุน้กู ้ 1,255,324 1,948,876 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (865,586) (847,967) 

หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 389,738 1,100,909 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวมและ                      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 1,963,600 850,000 

บวก: ออกหุน้กูเ้พ่ิมระหวำ่งปี 150,000 1,263,600 

หกั: จ่ำยคืนหุน้กูร้ะหวำ่งปี (850,000) (150,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 1,263,600 1,963,600 

หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับำงประกำรท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน กำรจ่ำยปันผลและ           

กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไดอ้อกขำยหุ้นกูช้นิดมีหลกัประกนั ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำม 

เช่น กำรด ำรงมูลค่ำสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับ
ซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 1.5 เท่ำของมูลค่ำ            

หุน้กูท่ี้ยงัมิไดท้  ำกำรไถ่ถอนตลอดระยะเวลำหุน้กู ้ 

23. หนีสิ้นตำมสัญญำลูกหนีเ้ช่ำซ้ือ 
บริษทัฯมีเงินกูย้มืในรูปแบบของสัญญำเช่ำซ้ือโดยมีก ำหนดช ำระค่ำงวดเป็นรำยเดือนเท่ำ ๆ กนัตลอดอำยุสัญญำ 

อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 24 งวด (2562: 10 - 24 งวด) และบริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำย
ค่ำงวดตำมสัญญำ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

  

งบกำรเงินรวมและ                         
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2563 2562 

หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ 5,361 79,233 

หกั: ดอกเบ้ียตำมสญัญำรอกำรตดัจ ำหน่ำย   (55) (1,335) 

รวม   5,306 77,898 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (5,306) (72,592) 

หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 5,306 
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24. สัญญำเช่ำ 
 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 3 - 4 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

   อำคำรส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   16,435 8,433 24,868 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   (3,287) (926) (4,213) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   13,148 7,507 20,655 

 

 (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   อำคำรส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   13,647 8,433 22,080 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   (2,729) (926) (3,655) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   10,918 7,507 18,425 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 18,014 5,589 15,478 5,589 

หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,675) (500) (1,416) (500) 

รวม 16,339 5,089 14,062 5,089 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (5,255) (2,191) (4,769) (2,191) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 11,084 2,898 9,293 2,898 

 กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมำยเหตุ 39.3 

ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  
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ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 4,213 3,655 

ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,124 991 

ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 
5.9 ลำ้นบำท  

25.  หนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน 
ยอดคงคำ้งของหน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หนีสิ้นทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน   

เงินค ้ำประกนัซองประกวดรำคำรอคืนใหลู้กคำ้ -          

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 
31,155 31,155 

เงินรับรอคืนใหลู้กหน้ี 24,163 23,846 

เงินประกนัวงเงิน 9,449 9,449 

รวม 64,767 64,450 

หนีสิ้นทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน   

เงินค ้ำประกนัซองประกวดรำคำรอคืนใหลู้กคำ้ - สุทธิ     
จำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

12,113 12,113 

รวม 12,113 12,113 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน 76,880 76,563 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีเงินค ้ำประกนัซองประกวดรำคำรอคืนใหลู้กคำ้จ ำนวนรวม 43 ลำ้นบำท  
(2562: 21 ล้ำนบำท) เน่ืองจำกบริษทัฯได้เป็นผูค้  ้ ำประกนัในกำรให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ ำประกนัซอง
ประกวดรำคำในนำมลูกคำ้ของบริษทัฯ 
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26. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตน้ปี 9,646 6,302 9,336 6,124 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั   1,101 760 1,012 710 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 128 166 122 160 

ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 1,953 - 1,956 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ - (311) - (257) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน  - 391 - 348 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 385 - 295 

รวม 10,875 9,646 10,470 9,336 

หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (6,220) - (6,220) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,655 9,646 4,250 9,336 

  เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน                     
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน  และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน จ ำนวนประมำณ 1.96 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 1.96 ลำ้น
บำท) กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำย
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี 2562 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 6.2 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 13.3 ปี  

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

งบกำรเงินรวมและ                                            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2563 2562 

อตัรำคิดลด   1.7 1.7 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต   5.5 5.5 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ   10.0 - 30.0 10.0 - 30.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (0.5) 0.5 (0.4) 0.5 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  0.6 (0.5) 0.5 (0.5) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                                                           
(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม) (0.4) 0.7 (0.3) 0.6 

     

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (0.5) 0.5 (0.4) 0.5 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  0.5 (0.4) 0.4 (0.4) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                                                           
(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม) (0.4) 0.5 (0.3) 0.5 
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27. ทุนเรือนหุ้น 
27.1 กำรเพิม่ทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 จ ำนวนใบส ำคญั    

ปี แสดงสิทธิ จ ำนวนหุน้สำมญั รำคำใชสิ้ทธิ จ ำนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บำทต่อหุน้) (พนับำท) 
2562 1,461,100 730,550 4 2,922 

2563 (ไม่มีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีทุนเรียกช ำระเพิ่มข้ึนจำก 220,718,906 บำท เป็น 221,449,456 บำท และ
มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวนเงิน 5,844,400 บำท จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือ 
หุน้สำมญั   

27.2 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมัญ 
  ในระหวำ่งปี ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้และส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัของบริษทัฯมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้ ส่วนเกินมูลค่ำ 

 จ ำนวนหุน้ จ ำนวน จ ำนวนหุน้ จ ำนวน หุน้สำมญั 

 (พนัหุน้) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนับำท) (พนับำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 300,000 300,000 220,719 220,719 76,473 

เพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำม       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 730 730 5,845 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 300,000 300,000 221,449 221,449 82,318 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 300,000 300,000 221,449 221,449 82,318 
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28. ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 

  เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 บริษทัฯไดอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ            
คร้ังท่ี 1 (LIT-W1) จ  ำนวน 160,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ชนิด   ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  2.50 บำท 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั  4.00 บำทต่อหุ้น เวน้แต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำม
เง่ือนไข กำรปรับสิทธิ 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 2 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญั 1 หุน้ เวน้
แต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

เง่ือนไขและระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ  1)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 
25 ของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม โดย
ก ำหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรกเป็นวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 
โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทัฯ ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำร
ใช้สิทธิในแต่ละคร้ังและสำมำรถใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยใน
วนัท่ี 25 เมษำยน 2565 โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทัฯ ภำยในระยะเวลำ 15 วนั             
ท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทำ้ย   

 2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุ้น และตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้ น 
แต่ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในกำรซ้ือหุ้น
ต ่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมญั จะตอ้งใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั
ในคร้ังเดียวทั้งจ  ำนวน 

 3) ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่ถูก
ใช้สิทธิในวนัก ำหนดใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อ
น ำไปใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังต่อไปไดต้ลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนัไม่มีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
บริษทัฯคงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิจ ำนวน 157,100,152 หน่วย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
392.75 ลำ้นบำท  
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29. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

30. รำยได้ดอกเบีย้ 
(หน่วย: พนับำท) 

 

 งบกำรเงินรวมและ                                            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2563 2562 

รำยไดด้อกเบ้ียจำก     

สญัญำเงินใหกู้ย้มื   121,192 143,304 

กำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง   108,605 117,305 

สญัญำเช่ำกำรเงิน   9,075 13,606 

สญัญำเช่ำซ้ือ   9,860 16,715 

รวมรำยไดด้อกเบ้ีย   248,732 290,930 

31. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรจำก     

สญัญำเงินใหกู้ย้มื 58,815 84,950 1,295 7,730 

กำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 49,569 41,255 49,569 32,475 

สญัญำเช่ำกำรเงิน  381 233 381 233 

สญัญำเช่ำซ้ือ 44 56 44 56 

กำรออกหนงัสือค ้ำประกนั 9,965 13,517 9,965 13,517 

กำรออกหนงัสือเลตเตอร์ออฟเครดิต - 1,251 - 1,251 

อ่ืน ๆ 22 22 22 22 

รวมรำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 118,796 141,284 61,276 55,284 
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32. รำยได้อ่ืน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 10,044 5,134 10,044 5,134 

ตน้ทุนขำย (8,512) (4,359) (8,512) (4,359) 

ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุน 1,532 775 1,532 775 

รำยไดเ้งินปันผลจำกบริษทัยอ่ย - - 50,000 15,000 

รำยไดด้อกเบ้ียจ่ำยช ำระล่ำชำ้ 23,635 17,896 23,635 17,896 

ก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 1,232 124 1,232 124 

อ่ืน ๆ 2,497 5,595 2,436 5,374 

รวมรำยไดอ่ื้น 28,896 24,390 78,835 39,169 

 ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุนคือกำรให้บริกำรจดัหำสินคำ้ให้ลูกคำ้ ซ่ึงแสดงดว้ยยอดสุทธิของรำยไดจ้ำก
กำรจดัหำสินคำ้และตน้ทุนของสินคำ้ โดยรวมไวใ้นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

33. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 85,057 89,088 73,142 72,134 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน                           

(2562: หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ) 66,063 110,522 66,062 110,522 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 4,835 12,926 4,167 11,457 

ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย 4,302 3,215 3,742 2,735 

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 9,937 10,426 9,937 10,426 

ค่ำบริกำรทำงกำรเงิน 2,454 4,828 2,429 4,740 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 10,915 7,643 10,221 7,540 
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งบการเงิน

34. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวน         

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ไม่มีกำรค ำนวณจ ำนวนของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกส ำหรับ            

ใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเน่ืองจำกรำคำใชสิ้ทธิสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของหุน้สำมญั  

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลดแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ก ำไรส ำหรับปี 

จ ำนวนหุน้สำมญั                       
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (พนับำท)  (พนัหุน้)  (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี   71,241 103,098 221,449 221,221 0.32 0.47 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ                    

เทียบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) - - - 20,834   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       

ก ำไรส ำหรับปี - สมมติวำ่                   

มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั              

จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 71,241 103,098 221,449 242,055 0.32 0.43 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรส ำหรับปี 

จ ำนวนหุน้สำมญั                       

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี   85,935 64,594 221,449 221,221 0.39 0.29 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ     

เทียบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) - - - 20,834   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       

ก ำไรส ำหรับปี - สมมติวำ่           

มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั    

จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 85,935 64,594 221,449 242,055 0.39 0.27 

35. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่ำย      

ต่อหุน้ 

จ ำนวน              
เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำย            

ในเดือน 

  (บำทต่อหุน้) (พนับำท)  

ส ำหรับปี 2563     

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับ
ก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 

0.24 53,148 เมษำยน 2563 

ส ำหรับปี 2562     

เงินปันผลจ่ำยประจ ำปี 2561   ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้    
เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2562 

0.33 72,837 พฤษภำคม 2562 
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36. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุน

ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้ในอตัรำเท่ำกนั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนไทยพำณิชย ์จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกองทุนดังกล่ำว ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำย
จ ำนวน 1.47 ล้ำนบำท และ 1.23 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร: 1.28 ล้ำนบำท และ 1.09 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั)  

37. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำนกลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของกำร
บริกำร ซ่ึงไดแ้บ่งโครงสร้ำงของส่วนกำรด ำเนินงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 2 ส่วนงำนดงัน้ี 

1. ส่วนงำนกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรให้เช่ำซ้ือและกำรให้เช่ำกำรเงิน กำรให้
สินเช่ือโดยกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร กำรให้กูย้ืมเงิน และกำร
จดัหำสินคำ้ใหลู้กคำ้ 

2. ส่วนงำนกำรใหบ้ริกำรขอ้มูลและกำรวเิครำะห์ขอ้มูลสินเช่ือตลอดจนบริหำรโครงกำรสินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำ
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

 ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรและสินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
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37.1 ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 

 (หน่วย: พนับำท) 

 2563 

 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรทำง

กำรเงินใน
รูปแบบต่ำง ๆ 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรขอ้มูล
และกำรวิเครำะห์

ขอ้มูล 

กำรตดัรำยกำร
บญัชีระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้     

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก     

- รำยไดด้อกเบ้ีย 248,732 - - 248,732 

- รำยไดค้่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 61,276 57,520 - 118,796 

รำยไดอ่ื้น 28,836 831 (771) 28,896 

รวมรำยได้ 338,844 58,351 (771) 396,424 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (87,297) (132) 771 (86,658) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร (24,080) (11,848) - (35,928) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (87,432) (2,194) - (89,626) 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (66,062) (1) - (66,063) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (38,096) (8,812) - (46,908) 

ก ำไรส ำหรับปี 35,877 35,364 - 71,241 

 

 (หน่วย: พนับำท) 

 2562 

 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรทำง

กำรเงินใน
รูปแบบต่ำง ๆ 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรขอ้มูล
และกำรวิเครำะห์

ขอ้มูล 

กำรตดัรำยกำร
บญัชีระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้     

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก     

- รำยไดด้อกเบ้ีย 290,930 - - 290,930 

- รำยไดค้่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 55,284 86,000 - 141,284 

รำยไดอ่ื้น 24,169 640 (419) 24,390 

รวมรำยได้ 370,383 86,640 (419) 456,604 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (84,397) - 419 (83,978) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร (23,037) (17,245) - (40,282) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (88,211) (2,231) - (90,442) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (110,522) - - (110,522) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (14,622) (13,660) - (28,282) 

ก ำไรส ำหรับปี 49,594 53,504 - 103,098 
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37.2 สินทรัพย์และหนีสิ้นของส่วนงำน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรทำง

กำรเงินใน
รูปแบบต่ำงๆ 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรขอ้มูล
และกำรวิเครำะห์

ขอ้มูล 

กำรตดัรำยกำร
บญัชีระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงำน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,658,808 66,667 (74,691) 2,644,784 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,553,301 69,197 (71,753) 3,550,745 

     

หนีสิ้นของส่วนงำน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,615,511 9,013 (54,691) 1,569,833 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,476,986 7,953 (66,753) 2,418,186 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว
คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์
แลว้  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยได ้

38. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนันอกเหนือจำกท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุอ่ืนดงัน้ี 

38.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 5.3 ล้ำนบำท และเฉพำะของ
บริษทัฯจ ำนวน 5.1 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรให้
สินเช่ือและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั (2562: เฉพำะของบริษทัฯ 21.9 ลำ้นบำท) 
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38.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 
 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบับริกำรอ่ืน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตท่ีเกิดจำกสัญญำ
บริกำร ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 5.4 4.5 3.8 3.9 

มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 0.3 3.6 0.1 3.0 

38.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีภำระจำกกำรเข้ำค ้ ำประกนัลูกคำ้ของบริษทัฯโดยให้ธนำคำรออก
หนงัสือค ้ำประกนัซองประกวดรำคำ ซ่ึงธนำคำรไดอ้อกให้ในนำมลูกคำ้ของบริษทัฯเป็นจ ำนวน 113 ลำ้นบำท 
(2562: 96 ล้ำนบำท)  โดยบริษทัฯได้น ำเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 74 ล้ำนบำท (2562: 45 ล้ำนบำท) เพื่อ                 
ค  ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัดงักล่ำว ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 16 

38.4 โครงกำรร่วมลงทุนส ำหรับพนักงำน 

 ในระหว่ำงปี 2561 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจำ้งและลูกจำ้ง (Employee Joint 

Investment Program: EJIP) ซ่ึงมีระยะเวลำโครงกำร 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
โครงกำรสวสัดิกำรพนกังำนดงักล่ำวถือเป็นโครงกำรท่ีสนับสนุนให้พนกังำนท่ีมีสิทธิตำมเง่ือนไขและ
สมคัรใจเขำ้ร่วมเป็นสมำชิกเก็บออมโดยกำรซ้ือหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงสมำชิกตอ้งจ่ำยเงินสะสมเขำ้โครงกำร
เป็นรำยเดือน ในอตัรำร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนกังำน แต่ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเดือน และกลุ่มบริษทัจะ
จ่ำยเงินสมทบใหก้บัสมำชิกเป็นรำยเดือนในจ ำนวนท่ีเท่ำกนั ส ำหรับปี 2563 กลุ่มบริษทัจ่ำยเงินสมทบใหก้บั
สมำชิกในโครงกำรดงักล่ำวซ่ึงรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำนจ ำนวน 1.47 ลำ้นบำท 
(2562: 1.48 ลำ้นบำท) และเฉพำะบริษทัฯจ ำนวน 1.33 ลำ้นบำท (2562: 1.34 ลำ้นบำท) 
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39. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินทรัพยท์ำง
กำรเงินหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยำว หุ้นกู้ และหน้ีสินทำงกำรเงิน          

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

39.1 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยืม 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ซ่ึงคือควำมเส่ียงท่ี
คู่สัญญำหรือผูกู้ย้ืมจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงในสัญญำได ้มีผลให้กลุ่มบริษทัไม่ได้รับ
ช ำระหน้ีคืนเต็มจ ำนวนตำมสัญญำ และอำจส่งผลกระทบต่อรำยไดแ้ละเงินทุนของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม โดยท ำกำร
วเิครำะห์เครดิตจำกขอ้มูลของลูกคำ้ และติดตำมสถำนะของลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทั
อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีสุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 กลุ่มบริษทัไดมี้กำรทบทวนแบบจ ำลองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 9 ท่ีก ำหนดเก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน โดยกำรสอบทำนตวัเลขและขอ้มูลท่ี
น ำมำใชใ้นกำรค ำนวณเป็นระยะเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่แบบจ ำลองท่ีน ำมำใชมี้ควำมเหมำะสม 

 ฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเส่ียงด้ำนเครดิตส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 ฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงสูงสุดเป็นมูลค่ำขั้นตน้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่ค  ำนึงถึงหลกัประกนัและกำร

ด ำเนินกำรใดๆ เพื่อเพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ฐำนะเปิด
สูงสุดต่อควำมเส่ียงดำ้นเครดิต คือ มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ก่อนหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

 กำรวเิครำะห์คุณภำพด้ำนเครดิต 
 บริษทัฯไดแ้สดงตำรำงมูลค่ำเก่ียวกบัคุณภำพดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ

กำรเงินขอ้ 9 - 14 
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หน่วย: ลำ้นบำท)
งบกำรเงินรวม

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
อตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ภำยใน มำกกวำ่ ตำมรำคำ ไม่มี อตัรำดอกเบ้ีย

ปี ถึง ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ
 ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน หมำยเหตุ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน
หุน้กู้
หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
หน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินและเงินฝำกธนำคำร  
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญำท่ีไดรั้บกำรอนุมติัแลว้เท่ำนั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีก ำหนดให้กบัคู่สัญญำแต่ละรำย 

โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกปีและอำจมีกำรปรับปรุงใน
ระหวำ่งปีข้ึนอยูก่บัควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็น
กำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกผิดนดัช ำระของ
คู่สัญญำ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของตรำสำรหน้ีและตรำสำรอนุพนัธ์ไม่สูงมำกนกัเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็น
ธนำคำรท่ีมีอนัดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจดัอันดับควำม
น่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศ  

39.2 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 
 ควำมเส่ียงดำ้นตลำด คือ ควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนัสืบเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลง

จำกอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลกัทรัพยซ่ึ์งส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและไม่มีเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ดงันั้น ควำมเส่ียงดำ้นตลำดจึงมีเฉพำะควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเท่ำนั้น 

ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงคือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนไป

เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษัทได้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำร
เปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย โดยกำรปรับโครงสร้ำงและสัดส่วนกำรถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมี
ระยะเวลำกำรปรับอตัรำดอกเบ้ียท่ีแตกต่ำงกนัให้เหมำะสมและเป็นไปตำมทิศทำงของดอกเบ้ียในตลำด เพื่อให้
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมำะสมภำยใตค้วำมเส่ียงท่ียอมรับได ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด 

หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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งบการเงิน

      (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรำดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 5 42 47 0.05 - 0.13 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 5 5 - 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  816 418 - - 1,234 7.50 - 15.00 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  900 52 - - 952 13.50 - 15.00 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 53 47 - - 100 6.00 - 7.82 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 84 20 - - 104 5.35 - 7.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 74 1 - 75 0.13 - 0.80 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน 100 - 58 - 158 หมำยเหตุ 21 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 3 3 - 

หุน้กู ้ 865 390 - - 1,255 5.25 - 6.25 

หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ  5 - - - 5 1.99 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 5 11 - - 16 1.99 - 4.91 

หน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน - - - 77 77 - 
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หน่วย ลำ้นบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
อตัรำดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ภำยใน มำกกวำ่ ตำมรำคำ ไม่มี อตัรำดอกเบ้ีย

ปี ถึง ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ
 ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน หมำยเหตุ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย
หุน้กู้
หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
หน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรำดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 108 128 236 0.10 - 0.50 

เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 730 730 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 35 35 - 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  878 322 - - 1,200 6.50 - 15.00 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  940 41 - - 981 13.70 - 15.00 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 70 44 - - 114 6.00 - 7.50 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 95 20 - - 115 4.75 - 7.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 45 2 - 47 0.38 - 1.05 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน 100 - 150 - 250 หมำยเหตุ 21 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1 1 - 

หุน้กู ้ 848 1,101 - - 1,949 5.00 - 6.25 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  73 5 - - 78 1.94 - 2.60 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 3 - - 5 1.99 - 4.91 
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งบการเงิน

     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรำดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 5 29 34 0.05 - 0.13 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 6 6 - 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  816 418 - - 1,234 7.50 - 15.00 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  900 52 - - 952 13.50 - 15.00 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 53 47 - - 100 6.00 - 7.82 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 84 20 - - 104 5.35 - 7.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 74 1 - 75 0.13 - 0.80 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน 100 - 58 - 158 หมำยเหตุ 21 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 3 3 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 54 - - - 54 1.50 

หุน้กู ้ 865 390 - - 1,255 5.25 - 6.25 

หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ  5 - - - 5 1.99 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 5 9 - - 14 1.99 - 4.91 

หน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน - - - 77 77 - 
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      (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรำดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 106 128 234 0.10 - 0.50 

เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 730 730 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 36 36 - 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  878 322 - - 1,200 6.50 - 15.00 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  940 41 - - 981 13.70 - 15.00 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 70 44 - - 114 6.00 - 7.50 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 95 20 - - 115 4.75 - 7.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 45 2 - 47 0.38 - 1.05 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน 100 - 150 - 250 หมำยเหตุ 21 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1 1 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 66 - - - 66 1.50 

หุน้กู ้ 848 1,101 - - 1,949 5.00 - 6.25 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  73 5 - - 78 1.94 - 2.60 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 3 - - 5 1.99 - 4.91 
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งบการเงิน

39.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีหรือปฏิบติัตำมภำระผูกพนั

เม่ือถึงก ำหนดเน่ืองจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สำมำรถจดัหำเงินทุนไดเ้พียงพอ
ตำมควำมตอ้งกำรในเวลำท่ีเหมำะสม หรือสำมำรถจดัหำเงินทุนไดด้ว้ยตนัทุนท่ีสูงเกินกวำ่ระดบัท่ียอมรับ
ได ้ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อรำยไดแ้ละเงินทุนของกลุ่มบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอนำคต 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง โดยจดัใหมี้โครงสร้ำงแหล่งเงินทุนระยะสั้น
และระยะยำวท่ีเหมำะสม นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรด ำรงสภำพคล่องเพื่อให้มัน่ใจว่ำมี                  

สภำพคล่องท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรในปัจจุบนัและอนำคต 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี    

31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 8 150 - 158 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 3 - 3 

หุน้กู ้ - 865 390 1,255 

หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ - 5 - 5 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 5 11 16 

หน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน - 65 12 77 

รวมรำยกำรทีไ่ม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 8 1,093 413 1,514 
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หน่วย ลำ้นบำท
งบกำรเงินรวม

มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม
บญัชี ระดบั ระดบั ระดบั รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั
หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก

สถำบนักำรเงิน
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน
หุ้นกู้
หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
หน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน

หน่วย ลำ้นบำท
งบกำรเงินรวม

มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม
บญัชี ระดบั ระดบั ระดบั รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั
หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก

สถำบนักำรเงิน
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน
หุ้นกู้
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 8 150 - 158 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 3 - 3 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 54 - - 54 

หุน้กู ้ - 865 390 1,255 

หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ - 5 - 5 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 5 9 14 

หน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน - 65 12 77 

รวมรำยกำรทีไ่ม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 62 1,093 411 1,566 

39.4 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    

เงินลงทุนชัว่ครำว - 730 - 730 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน
แต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 
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งบการเงิน

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2563 

 มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 47 47 - - 47 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  5 - 5 - 5 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื  1,234 - 1,234 - 1,234 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  952 - 952 - 952 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 100 - - 106 106 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 104 - - 100 100 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 75 1 74 - 75 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 158 8 150 - 158 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 3 - 3 - 3 

หุ้นกู ้ 1,255 - 1,268 - 1,268 

หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ 5 - - 5 5 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 16 - - 14 14 

หน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน 77 - 77 - 77 

  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 

 มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 236 236 - - 236 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  35 - 35 - 35 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื  1,200 - 1,200 - 1,200 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  981 - 981 - 981 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 114 - - 116 116 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 115 - - 101 101 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 47 2 45 - 47 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 250 - 250 - 250 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1 - 1 - 1 

หุ้นกู ้ 1,949 - 1,966 - 1,966 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 78 - - 70 70 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5 - - 4 4 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 

 มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 34 34 - - 34 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  6 - 6 - 6 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื  1,234 - 1,234 - 1,234 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  952 - 952 - 952 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 100 - - 106 106 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 104 - - 100 100 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 75 1 74 - 75 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 158 8 150 - 158 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 3 - 3 - 3 

หุ้นกู ้ 1,255 - 1,268 - 1,268 

หน้ีสินตำมสญัญำลูกหน้ีเช่ำซ้ือ 5 - - 5 5 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 14 - - 12 12 

หน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืน 77 - 77 - 77 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 234 234 - - 234 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  36 - 36 - 36 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื  1,200 - 1,200 - 1,200 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  981 - 981 - 981 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 114 - - 116 116 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 115 - - 101 101 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 47 2 45 - 47 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 250 - 250 - 250 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1 - 1 - 1 

หุ้นกู ้ 1,949 - 1,966 - 1,966 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 78 - - 70 70 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5 - - 4 4 
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งบการเงิน

กำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 
2562 เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.16 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้น เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีตำมสัญญำรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือประมำณตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของเงินใหกู้ย้มืประเภทเดียวกนั 

ค) มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู ้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยใน
อนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนัส ำหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวมีอตัรำดอกเบ้ียปรับตำมอตัรำตลำดจึงประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชี 

40. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพ่ือ

สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                       

31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.46:1 (2562: 2.14:1) และเฉพำะบริษทัมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.56:1 (2562: 2.30:1)  

41. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  
 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2564 ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีของบริษทัฯเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 

2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.18 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 39.86 ลำ้นบำท เงินปันผลน้ีจะจ่ำย
และบนัทึกบญัชีภำยหลงัจำกกำรไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้แลว้ต่อไป  

42. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์
มงคลหัตั้ถีื

ประธุานกรรมการ 
และกรรมการอิสิระ

69 นิติั้ศาสิตั้ร์มหาบัณฑิ์ตั้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิัทยาลัย

หลักส้ิตั้ร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที� 8/2004

หลักส้ิตั้ร Audit Committee 
Program (ACP)  
รุ่นที� 14/2006

หลักส้ิตั้ร Finance for  
Non-Finance Directors 
(FND) รุ่นที� 30/2006

หลักส้ิตั้ร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่นที� 117/2009

165,000 หุ้น - 2555-ปัจจุบัน

2542-ปัจจุบัน 

2542-ปัจจุบัน 

2561-ปัจจุบัน 

2563-ปัจจุบัน 

2556-ปัจจุบัน 

2556-ปัจจุบัน 

2554-ปัจจุบัน

ประธุานกรรมการ
บริษัท 

และกรรมการอิสิระ

กรรมการอิสิระ 

และกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ

กรรมการอิสิระ 

และกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ

กรรมการอิสิระ และ
ประธุาน 

คณะกรรมการ
บริหารควัามเสีิ�ยง

ประธุานกรรมการ
และกรรมการอิสิระ

ที�ปรึกษา 

ที�ปรึกษา 

ที�ปรึกษากฎหมาย

บมจ. ลีซ อิท

บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ�ง 
แอนด์คอนสิตั้รัคชั�น 

บมจ. เอสิทีพีื่ แอนด์ไอ 

บมจ. เคร่อไทยโฮลดิ�ง 

บจ. วััน พื่าวัเวัอร์ 

บมจ. เอสิวีัโอเอ 

บจ. ดาต้ั้าวััน เอเชีย 
(ประเทศไทย)

บจ. ข้อม้ลเครดิตั้แห่งชาติั้

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอคำ�า
ประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

ดำาเนินธุุรกิจรับเหมาก่อสิร้างงานทุกประเภท แบ่งเป็น 
2 ประเภทใหญ่่ๆ ได้แก่ งานโยธุา และงานเคร่�องกล 

ประกอบธุุรกิจ แปรร้ปโครงสิร้างเหล็ก งานประกอบ
และเช่�อมท่อ งานประกอบโรงงานสิำาเร็จร้ป และ 

งานแปรร้ปผู้ลิตั้ภัณฑ์์เหล็กอ่�นๆ

ประกอบธุุรกิจถ่ือหุ้นในบริษัทอ่�น  
(Holding Company) 

ผู้ลิตั้และจำาหน่ายไฟิฟ้ิาพื่ลังงานแสิงอาทิตั้ย์ 

ผู้้้จัดจำาหน่ายเคร่�องคอมพิื่วัเตั้อร์และอุปกรณ์ต่ั้อพ่ื่วัง
ต่ั้างๆ

ให้คำาปรึกษาทางด้านซอฟิท์แวัร์ 

ให้บริการข้อม้ลเครดิตั้

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผูู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูู้บริหาร ผูู้มีอำานาจควบคุม ผูู้ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิู้ดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผูู้ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิู้ดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี เลขานุการบริษัทเอกสารแนบ1
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นายพื่งษ์ศักดิ�  
ชิวัชรัตั้น์

กรรมการอิสิระ และ
ประธุานกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ

71 ปริญ่ญ่าโท Computer 
Engineering Northeastern 
University  
Boston, Massachusetts

ปริญ่ญ่าโท Economic Policy 
& Planning Northeastern 
University  
Boston, Massachusetts

ปริญ่ญ่าตั้รี สิถิืติั้ 
มหาวิัทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

หลักส้ิตั้รการป้องกัน 
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วัม
เอกชน (วัปรอ 388)  
วิัทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร

หลักส้ิตั้รการเม่อง 
การปกครองในระบอบ
ประชาธิุปไตั้ยสิำาหรับ 
ผู้้้บริหารระดับส้ิง (ปปร12) 
สิถืาบันพื่ระปกเกล้า

หลักส้ิตั้รวิัทยาการตั้ลาดทุน 
(วัตั้ท 9) สิถืาบันวิัทยาการ
ตั้ลาดทุน ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทย

- - 2563–ปัจจุบัน 

2559-ปัจจุบัน 

2557-ปัจจุบัน 

2550-2559 

2550-2552 

2550-2552 

2550-2552 

2549-2551 

กรรมการอิสิระและ
ประธุานกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ 

คณะกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบและ
ติั้ดตั้ามการบริหาร
งานตั้ำารวัจ

กรรมการวิัทยาลัย
นวััตั้กรรมและ 
การจัดการ

กรรมการสิภา
มหาวิัทยาลัย

กรรมการโยธุาธิุการ
และผัู้งเม่อง

กรรมการ
แรงงานสัิมพัื่นธ์ุ

กรรมการศ้นย์ข้อม้ล
เครดิตั้ไทย

กรรมการผู้้้จัดการ 

บมจ. ลีซ อิท 

กองบัญ่ชาการ
ตั้ำารวัจนครบาล  
(กตั้ตั้ร กทม) 

มหาวิัทยาลัยเทคโนโลยี
รัตั้นโกสิินทร์ 

มหาวิัทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตั้นโกสิินทร์

กระทรวังมหาดไทย 

กระทรวังแรงงาน 

ศ้นย์ข้อม้ลเครดิตั้ไทย 

ธุนาคารพัื่ฒนาวิัสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs Bank)

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินคา้

หน่วัยงานภาครัฐ 

สิถืาบันการศึกษา 

สิถืาบันการศึกษา 

หน่วัยงานภาครัฐ 

หน่วัยงานภาครัฐ 

ให้บริการข้อม้ลเครดิตั้ 

สิถืาบันการเงิน

เอกสารแนบ 1
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นายพื่งษ์ศักดิ�  
ชิวัชรัตั้น์ (ต่ั้อ)

2552-2553 

2547-2549 

2542-2545

รองกรรมการ 
ผู้้้จัดการสิายงาน
คอมพิื่วัเตั้อร์

ผู้้้อำานวัยการ
ศ้นย์ข้อม้ล
อสัิงหาริมทรัพื่ย์

ผู้้้จัดการฝ่่าย
คอมพิื่วัเตั้อร์

ธุนาคารอาคารสิงเคราะห์

ธุนาคารอาคารสิงเคราะห์

ธุนาคารกรุงไทย

สิถืาบันการเงิน

สิถืาบันการเงิน

สิถืาบันการเงิน

นายสุิทัศน์  
ขันเจริญ่สุิข

กรรมการอิสิระ และ
กรรมการตั้รวัจสิอบ

62 ปริญ่ญ่าโท  
สิาขาบริหารธุุรกิจ  
มหาวิัทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

หลักส้ิตั้ร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 15/2004

หลักส้ิตั้ร Board 
Performance Evaluation 
สิมาคมส่ิงเสิริมสิถืาบัน
กรรมการไทย รุ่นที� 2/2007

2,035,000 หุ้น - 2556-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน

2534-ปัจจุบัน

กรรมการอิสิระ 
และกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ 

กรรมการ

กรรมการ

บมจ. ลีซ อิท

บมจ. อาร์พีื่ซีจี

บจ. เพื่ทโทร-อินสิตั้ร้เมนท์

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจดัหาสิินคา้

บริษัทลงทุนและจำาหน่าย ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ปิโตั้รเลียม และ
ปิโตั้รเคมี ได้แก่ นำ�ามันดีเซลหมุนเร็วั นำ�ามันเตั้า และ
เคมีภัณฑ์์

ขายและให้บริการ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ิ เคร่�องม่อ 
และเคร่�องจักร
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

รศ.ดร.สุิดา 
สุิวัรรณาภิรมย์

กรรมการอิสิระ และ
กรรมการตั้รวัจสิอบ

62 ปริญ่ญ่าเอก 
สิาขาบริหารธุุรกิจ
มหาวิัทยาลัยบ้รพื่า

ปริญ่ญ่าโท 
พื่าณิชยศาสิตั้ร์มหาบัณฑิ์ตั้ 
(บุคลากร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิัทยาลัย

ปริญ่ญ่าโท
Master of Business Practices 
University of South Australia

ปริญ่ญ่าตั้รี  
สิาขาบริหารธุุรกิจ
มหาวิัทยาลัยเกษตั้รศาสิตั้ร์

หลักส้ิตั้รป้องกัน 
ราชอาณาจักรภาครัฐ 
รวัมเอกชน รุ่นที� 20

Certificate in Personnel 
Management Practice 
Asian Productivity 
Organization

ปริญ่ญ่าบัตั้ร 
พื่าณิชยศาสิตั้ร์มหาบัณฑิ์ตั้ 
(บุคลาการ)

- - 2559-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2563-ปัจจุบัน 

2559-2563

กรรมการอิสิระ  
และกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ

ที�ปรึกษา

กรรมการบัณฑิ์ตั้
วิัทยาลัย 

กรรมการอ่าน
ผู้ลงานทางวิัชาการ

กรรมการหลักส้ิตั้ร 
การพัื่ฒนาการเม่อง
และการเล่อกตัั้�ง
ระดับส้ิง

รองอธิุการบดี 
มหาวิัทยาลัย
นครพื่นม

บมจ. ลีซ อิท

บจ. แอพื่พื่ลายด์ เมททัล 
พื่รีซิชั�น เทคโนโลยี 

มหาวิัทยาลัยราชภัฏิ
สิวันสุินันทา 

กระทรวังอุดมศึกษา
วิัทยาศาสิตั้ร์ วิัจัย  
และนวััติั้กรรม

คณะกรรมการเล่อกตัั้�ง 

มหาวิัทยาลัยนครพื่นม

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินคา้

โรงงานผู้ลิตั้ จำาหน่าย นำาเข้า ส่ิงออก ท่อเหล็กหล่อ 
ท่อแสิตั้นเลสิ แหวันโลหะ ล้กกลิ�ง ชิ�นส่ิวันผู้ลิตั้ภัณฑ์์
โลหะทุกชนิดทุกประเภท

สิถืาบันการศึกษา

หน่วัยงานของรัฐ

หน่วัยงานของรัฐ 

สิถืาบันการศึกษา

เอกสารแนบ 1
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นางวัสิรา  
โชติั้ธุรรมรัตั้น์

กรรมการอิสิระ
และกรรมการตั้รวัจสิอบ

57 ปริญ่ญ่าโท  
คณะพื่าณิชย์ศาสิตั้ร์ 
และการบัญ่ชี 
มหาวิัทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

ปริญ่ญ่าตั้รี  
คณะพื่าณิชย์ศาสิตั้ร์ 
และการบัญ่ชี 
มหาวิัทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

หลักส้ิตั้ร Director 
Accreditation Program 
(DCP) รุ่นที� 117/2009

หลักส้ิตั้ร Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) รุ่นที� 25/2017

- - 2563-ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2557-2558

2550-2556 

2548-2549

กรรมการอิสิระและ
กรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ 

กรรมการอิสิระและ
กรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ

Accounting 
Director 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธุานเจ้าหน้าที�
ฝ่่ายบัญ่ชี

กรรมการและ
ประธุานเจ้าหน้าที�
ฝ่่ายการเงินและ
บัญ่ชี

Division Controller

บมจ. ลีซ อิท 

บมจ. คิวัทีซี เอนเนอร์ยี�

กลุ่มบริษัท ซัมมิท,  
Summit Auto Body 
Industry Co, Ltd.

บจก. ศุภมิตั้ร ฟ้้ิด (2014)

บจก. ศุภมิตั้ร ฟ้้ิด (2015)

บจก. ศุภมิตั้ร ฟ้้ิด (2017)

กลุ่มบริษัท ซัมมิท,  
Summit Auto Seat 
Industry Co, Ltd.

บมจ. ทีมพื่รีซิซั�น

บมจ. เบนช์มาร์ค
อิเล็กทรอนิกส์ิ (ประเทศไทย)

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินคา้

ผู้ลิตั้และจำาหน่ายหม้อแปลงไฟิฟ้ิา

ชิ�นส่ิวันรถืยนต์ั้ 

อาหารและบริการ

อาหารและบริการ

อาหารและบริการ

ชิ�นส่ิวันรถืยนต์ั้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ิ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ิ
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นางสิาวัปาริฉัตั้ร 
เหล่าธีุระศิริวังศ์

กรรมการบริหารอาวุัโสิ 
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ 
ลงนามผู้้กพัื่นบริษัทฯ)

65 ปริญ่ญ่าโท Executive MBA 
มหาวิัทยาลัยเกษตั้รศาสิตั้ร์

ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาการบัญ่ชี 
คณะพื่าณิชย์และการบัญ่ชี 
มหาวิัทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

หลักส้ิตั้รการบริหารเศรษฐกิจ
สิาธุารณะสิำาหรับนักบริหาร
ระดับส้ิง (ประกาศนียบัตั้ร 
ชั�นส้ิง) รุ่นที�12  
สิถืาบันพื่ระปกเกล้า

หลักส้ิตั้รนักบริหารการ
อุตั้สิาหกรรมระดับส้ิง 
กระทรวังอุตั้สิาหกรรม รุ่นที� 9

หลักส้ิตั้รนักบริหารระดับส้ิง
ธุรรมศาสิตั้ร์เพ่ื่�อสัิงคม รุ่นที� 2

หลักส้ิตั้ร Director 
Certification Program (DCP) 
รุ่นที� 75/2556  
สิมาคมส่ิงเสิริมสิถืาบัน
กรรมการบริษัทไทย

หลักส้ิตั้ร Bourse Game 
(Foreign Exchange 
Trading), Citibank Bangkok 
THAILAND

หลักส้ิตั้ร International 
Banker Chase  
Manhattan Bank, NY USA.

20,000 หุ้น - 2561-ปัจจุบัน 

2561-ปัจจุบัน 

2561-ปัจจุบัน 

2559-2560 

2550-2559 

2556-2557 

2556-2557

กรรมการบริหาร
อาวุัโสิ 

กรรมการอิสิระ 
และกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ

กรรมการผู้้้ทรง
คุณวุัฒิด้านการเงิน
กองทุนสิงเคราะห์

รองกรรมการ 
ผู้้้จัดการใหญ่่
อาวุัโสิ

รองกรรมการ 
ผู้้้จัดการ 

รักษาการกรรมการ
ผู้้้จัดการ 

กรรมการบริหาร
ควัามเสีิ�ยง

บมจ. ลีซ อิท 

บมจ. ฟิอร์จ้น พื่าร์ท  
อินดัสิตั้รี� 

กระทรวังศึกษาธิุการ 

กลุ่มที ซี ซี แลนด์ และ  
กลุ่มแอสิเสิทเวิัรด์ 
คอร์ปอเรชั�น จำากัด

ธุนาคารพัื่ฒนาวิัสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ประเทศไทย)

ธุนาคารพัื่ฒนาวิัสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ประเทศไทย)

บจ. ข้อม้ลเครดิตั้แห่งชาติั้ 

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั� ง มีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจดัหาสิินคา้

ผู้้้ผู้ลิตั้ชิ�นส่ิวันยานยนต์ั้ 

หน่วัยงานของรัฐ 

พัื่ฒนาอสัิงหาริมทรัพื่ย์ 

สิถืาบันการเงิน 

สิถืาบันการเงิน 

ศ้นย์การจัดเก็บและประมวัลข้อม้ลเครดิตั้ของประเทศ

เอกสารแนบ 1
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้

กรรมการ และ 
กรรมการผู้้้จัดการ 
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ 
ลงนามผู้้กพัื่นบริษัทฯ)

60 ปริญ่ญ่าโท 
สิาขาการบัญ่ชี  
มหาวิัทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

ประกาศนียบัตั้รผู้้้สิอบบัญ่ชี 
มหาวิัทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

ปริญ่ญ่าตั้รีบัญ่ชีบัณฑิ์ตั้ 
(สิาขาบัญ่ชีต้ั้นทุน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิัทยาลัย

หลักส้ิตั้ร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที� 15/2004

หลักส้ิตั้รสัิมมนาพิื่จารณ์ 
IFRS 9,IFRS 7 และ IAS 32 
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ 
แห่งประเทศไทย

หลักส้ิตั้รผู้้้บริหารระดับส้ิง 
สิถืาบันวิัทยาการตั้ลาดทุน 
รุ่นที� 27 (วัตั้ท.27)

6,713,976 หุ้น
(3,941,546 หุ้น 
และค่้สิมรสิ 
2,772,430 หุ้น)

- 2549-ปัจจุบัน

2550-2555

กรรมการ
และกรรมการผู้้้จัดการ

กรรมการ

บมจ. ลีซ อิท

บมจ. เอสิวีัโอเอ

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง  สิินเช่�อโครงการ และบริการจดัหาสิินค้า

ผู้้้จัดจำาหน่ายเคร่�องคอมพื่ิวัเตั้อร์และอุปกรณ์ต่ั้อพ่ื่วัง
ต่ั้างๆ
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์         
นิโรจน์ธุนรัฐ

กรรมการ  
และผู้้้ช่วัยกรรมการ 
ผู้้้จัดการ-สินับสินุน 
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ 
ลงนามผู้้กพัื่นบริษัทฯ)

38 ปริญ่ญ่าโท สิาขาการจัดการ
ทางการตั้ลาด  
คณะบริหารธุุรกิจ 
มหาวิัทยาลัย Aston  
ประเทศอังกฤษ

ปริญ่ญ่าตั้รี 
อักษรศาสิตั้ร์บัณฑิ์ตั้  
(สิาขาภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิัทยาลัย

หลักส้ิตั้ร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 131/2016

หลักส้ิตั้ร Fraud Risk 
Management and Internal 
Auditing of Financial 
Institution รุ่นที� 7 จัดโดย
สิมาคมสิถืาบันการศึกษา 
การธุนาคารและการเงินไทย

1,950,641 หุ้น
(300,641 หุ้น
และค่้สิมรสิ 
1,650,000 หุ้น)

- 2558-ปัจจุบัน 

2563-ปัจจุบัน

2549-2558

กรรมการ และ  
ผู้้้ช่วัยกรรมการ 
ผู้้้จัดการ 

กรรมการผู้้้จัดการ

ผู้้้จัดการ 
ฝ่่ายการตั้ลาด

บมจ. ลีซ อิท 

บจ. ย้ไลท์ ดิจิตั้อล

บมจ. เจริญ่โภคภัณฑ์์อาหาร

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง  
รวัมทั� ง มีบ ริการสิินเช่�อ เ พ่ื่�อการจัดหาหนัง ส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

บริการซ่�อสิินค้าผู่้อนชำาระผู่้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ิ

ธุรุกิจอาหารครบวังจร 

เอกสารแนบ 1
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ช่ือ ตำาแหนง การถือหุน  
ณ วันท่ี 1/1/2563 ซ้ือระหวางป ขายระหวางป การถือหุน  

ณ วันท่ี 31/12/2563
พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์ มงคลหัตั้ถีื ประธุานกรรมการ และกรรมการอิสิระ 165,000 หุ้น - - 165,000 หุ้น
นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ และกรรมการอิสิระ - - - -
นายสุิทัศน์ ขันเจริญ่สุิข กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ 2,035,000 หุ้น - - 2,035,000 หุ้น
รศ.ดร.สุิดา สุิวัรรณาภิรมย์ กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ - - - -
นางวัสิรา โชติั้ธุรรมรัตั้น์ กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ - - - -
นางปาริฉัตั้ร เหล่าธีุระศิริวังศ์ กรรมการบริหารอาวุัโสิ 20,000 หุ้น - - 20,000 หุ้น
นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้  

ค่้สิมรสิ
กรรมการ และกรรมการผู้้้จัดการ 

-
3,459,359 หุ้น
2,772,430 หุ้น

482,187 หุ้น
-

-
-

3,941,546 หุ้น
2,772,430 หุ้น

นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ 
ค่้สิมรสิ

กรรมการ และผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ 
-

178,421 หุ้น
1,650,000 หุ้น

122,220 หุ้น
- 

-
-

300,641 หุ้น
1,650,000 หุ้น

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้

กรรมการ และ
กรรมการผู้้้จัดการ 
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ 
ลงนามผู้้กพัื่นบริษัทฯ)

60 ปริญ่ญ่าโท 
สิาขาการบัญ่ชี  
มหาวิัทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

ประกาศนียบัตั้รผู้้้สิอบบัญ่ชี 
มหาวิัทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

ปริญ่ญ่าตั้รีบัญ่ชีบัณฑิ์ตั้  
(สิาขาบัญ่ชีต้ั้นทุน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิัทยาลัย

หลักส้ิตั้ร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที� 15/2004

หลักส้ิตั้รสัิมมนาพิื่จารณ์ 
IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32 
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ 
แห่งประเทศไทย

หลักส้ิตั้รผู้้้บริหารระดับส้ิง 
สิถืาบันวิัทยาการตั้ลาดทุน 
รุ่นที� 27 (วัตั้ท.27)

6,713,976 หุ้น
(3,941,546 หุ้น 
และค่้สิมรสิ 
2,772,430 หุ้น)

- 2549-ปัจจุบัน

2550-2555

กรรมการ 
และกรรมการผู้้้จัดการ

กรรมการ 

บมจ. ลีซ อิท

บมจ. เอสิวีัโอเอ

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง  
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

ผู้้้จัดจำาหน่ายเคร่�องคอมพิื่วัเตั้อร์และอุปกรณ์ต่ั้อพ่ื่วัง
ต่ั้างๆ

เอกสารแนบ 1

2. รายละเอียดเก่ียวกับผูู้บริหาร, ผูู้ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิู้ดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นางสิาวัปาริฉัตั้ร 
เหล่าธีุระศิริวังศ์

กรรมการบริหารอาวุัโสิ 
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ 
ลงนามผู้้กพัื่นบริษัทฯ)

65 ปริญ่ญ่าโท Executive MBA 
มหาวิัทยาลัยเกษตั้รศาสิตั้ร์

ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาการบัญ่ชี  
คณะพื่าณิชย์และการบัญ่ชี 
มหาวิัทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

หลักส้ิตั้รการบริหารเศรษฐกิจ
สิาธุารณะสิำาหรับนักบริหาร
ระดับส้ิง
(ประกาศนียบัตั้รชั�นส้ิง) รุ่นที� 12  
สิถืาบันพื่ระปกเกล้า

หลักส้ิตั้รนักบริหาร 
การอุตั้สิาหกรรมระดับส้ิง 
กระทรวังอุตั้สิาหกรรม รุ่นที� 9

หลักส้ิตั้รนักบริหารระดับส้ิง
ธุรรมศาสิตั้ร์เพ่ื่�อสัิงคม รุ่นที� 2

หลักส้ิตั้ร Director 
Certification Program (DCP) 
รุ่นที� 75/2556  
สิมาคมส่ิงเสิริมสิถืาบัน
กรรมการบริษัทไทย

หลักส้ิตั้ร Bourse Game 
(Foreign Exchange  
Trading), Citibank  
Bangkok THAILAND

หลักส้ิตั้ร International  
Banker Chase  
Manhattan Bank,  
NY USA.

20,000 หุ้น - 2561-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน 

2561-ปัจจุบัน 

2559-2560

2550-2559 

2556-2557

2556-2557

กรรมการบริหาร
อาวุัโสิ

กรรมการอิสิระ 
และกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ

กรรมการผู้้้ทรง
คุณวุัฒิด้านการเงิน
กองทุนสิงเคราะห์

รองกรรมการ 
ผู้้้จัดการใหญ่่
อาวุัโสิ

รองกรรมการ 
ผู้้้จัดการ

รักษาการกรรมการ 
ผู้้้จัดการ 

กรรมการบริหาร
ควัามเสีิ�ยง

บมจ. ลีซ อิท

บมจ. ฟิอร์จ้น  
พื่าร์ท อินดัสิตั้รี�

กระทรวังศึกษาธิุการ 

กลุ่มที ซี ซี แลนด์ และกลุ่ม
แอสิเสิทเวิัรด์ คอร์ปอเรชั�น 
จำากัด

ธุนาคารพัื่ฒนาวิัสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ประเทศไทย)

ธุนาคารพัื่ฒนาวิัสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ประเทศไทย)

บจ. ข้อม้ลเครดิตั้แห่งชาติั้ 

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง  
รวัมทั� ง มีบ ริการสิินเช่�อ เ พ่ื่�อการ จัดหาหนัง ส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

ผู้้้ผู้ลิตั้ชิ�นส่ิวันยานยนต์ั้ 

หน่วัยงานของรัฐ 

พัื่ฒนาอสัิงหาริมทรัพื่ย์

สิถืาบันการเงิน 

สิถืาบันการเงิน

ศ้นย์การจัดเก็บและประมวัลข้อม้ลเครดิตั้ของประเทศ
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์         
นิโรจน์ธุนรัฐ

กรรมการ  
และผู้้้ช่วัยกรรมการ 
ผู้้้จัดการ-สินับสินุน 
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ 
ลงนามผู้้กพัื่นบริษัทฯ)

38 ปริญ่ญ่าโท สิาขาการจัดการ
ทางการตั้ลาด 
คณะบริหารธุุรกิจ 
มหาวิัทยาลัย Aston  
ประเทศอังกฤษ

ปริญ่ญ่าตั้รี 
อักษรศาสิตั้ร์บัณฑิ์ตั้  
(สิาขาภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิัทยาลัย

หลักส้ิตั้ร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 131/2016

หลักส้ิตั้ร Fraud Risk 
Management and Internal 
Auditing of Financial 
Institution รุ่นที� 7 จัดโดย
สิมาคมสิถืาบันการศึกษา 
การธุนาคารและการเงินไทย

1,950,641 หุ้น
(300,641 หุ้น
และค่้สิมรสิ 
1,650,000 หุ้น)

- 2558-ปัจจุบัน 

2563-ปัจจุบัน

2549-2558

กรรมการ และ  
ผู้้้ช่วัยกรรมการ 
ผู้้้จัดการ-สินับสินุน 

กรรมการผู้้้จัดการ

ผู้้้จัดการ 
ฝ่่ายการตั้ลาด

บมจ. ลีซ อิท 

บจ. ย้ไลท์ ดิจิตั้อล

บมจ. เจริญ่โภคภัณฑ์์อาหาร

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง  
รวัมทั� ง มีบ ริการสิินเช่�อ เ พ่ื่�อการจัดหาหนั ง ส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

บริการซ่�อสิินค้าผู่้อนชำาระผู่้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ิ

ธุุรกิจอาหารครบวังจร 
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นางชลธิุชา  
ศุภลักษณ์เมธุา

ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชี
และการเงิน

49 ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาบัญ่ชี  
คณะบัญ่ชี มหาวิัทยาลัยสิยาม

ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาสิถิืติั้  
คณะวิัทยาศาสิตั้ร์  
มหาวิัทยาลัยศิลปากร

IRCA Lead Assessor 
(ISO9001:2008
Strategic CFO in Capital Markets  
รุ่นที� 2/2559 ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ 
แห่งประเทศไทย

175,152 หุ้น - 2557-ปัจจุบัน 

2561-ปัจจุบัน 

2563-ปัจจุบัน

ผู้้้อำานวัยการ 
ฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

กรรมการ/กรรมการ
ผู้้้จัดการ

กรรมการ

บมจ. ลีซ อิท 

บจ. ลิท เซอร์ซิสิ  
แมเนจเม้นท์

บจ. ย้ไลท์ ดิจิตั้อล

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง  
รวัมทั� ง มีบ ริการสิินเช่�อ เ พ่ื่�อการ จัดหาหนัง ส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจดัหาสิินคา้

บริการวิัเคราะห์สิินเช่�อธุุรกิจ

บริการซ่�อสิินค้าผู่้อนชำาระผู่้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ิ

นางรุ่งนภา โอกาศ

ผู้้้ช่วัยกรรมการ 
ผู้้้จัดการ-ปฏิิบัติั้การ

58 ปริญ่ญ่าโท  
สิาขาบริหารธุุรกิจ  
มหาวิัทยาลัยรามคำาแหง

185,951 หุ้น - 2550-ปัจจุบัน 

2563-ปัจจุบัน

ผู้้้ช่วัยกรรมการ 
ผู้้้จัดการ- 
ปฏิิบัติั้การ

กรรมการ

บมจ. ลีซ อิท  

บจ. ย้ไลท์ ดิจิตั้อล

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั� ง มีบ ริการสิินเช่�อ เ พ่ื่�อการ จัดหาหนัง ส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจดัหาสิินคา้

ให้บริการสิินเช่�อแบบผู่้อนชำาระผู่้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ิ
นางสิาวัปิยนันท์ มงคล

เลขานุการบริษัท 
และผู้้้จัดการทั�วัไป 
ฝ่่ายพัื่ฒนาควัามยั�งย่น

49 ปริญ่ญ่าโท  
สิาขาเศรษฐศาสิตั้ร์อุตั้สิาหกรรม 
คณะพัื่ฒนาการเศรษฐกิจ 
สิถืาบันบัณฑิ์ตั้
พัื่ฒนบริหารศาสิตั้ร์ (NIDA)

ประกาศนียบัตั้รสิำาหรับ
เลขานุการบริษัท (CSP) 
98/2019

157,036 หุ้น - 2562-ปัจจุบัน 

2561-ปัจจุบัน 

2549-2561

เลขานุการบริษัท 
และผู้้้จัดการทั�วัไป
ฝ่่ายพัื่ฒนาควัาม
ยั�งย่น

กรรมการ

ผู้้้จัดการทั�วัไป  
ฝ่่ายเครดิตั้และ
นิติั้กรรมสัิญ่ญ่า

บมจ. ลีซ อิท 

บจ. ลิท เซอรวิ์ัสิ แมเนจเมน้ท์

บมจ. ลีซ อิท

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจดัหาสิินคา้

บริการวิัเคราะห์สิินเช่�อธุุรกิจ
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ช่ือ-สกุล/ตำาแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท*
(31/12/2563)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูู้บริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำาแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ

นางสิาวัประภาพื่รรณ
รักธุรรม

ผู้้้จัดการทั�วัไป 
แผู้นกบริหารจัดการ 
ทั�วัไป

53 ปริญ่ญ่าโท บริหารธุุรกิจ  
มหาวิัทยาลัยนานาชาติั้ 
แสิตั้มป์ฟิอร์ด

ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาบัญ่ชี  
มหาวิัทยาลัยศรีปทุม

50,451 หุ้น - 2549-ปัจจุบัน ผู้้้จัดการทั�วัไป  
ฝ่่ายบริหารจัดการ
ทั�วัไป

บมจ. ลีซ อิท ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

นายณัฏิฐวััฒน์  
ศรีลาโพื่ธิุ�

ผู้้้จัดการทั�วัไป 
ฝ่่ายขายและการตั้ลาด

53 ปริญ่ญ่าโท สิถืาบันบัณฑิ์ตั้
พัื่ฒนบริหารศาสิตั้ร์(นิด้า)

- - 2562-ปัจจุบัน 

2560-2561

2559-2560

ผู้้้จัดการทั�วัไป 
ฝ่่ายขายและการตั้ลาด

First Vice 
President

Vice President

บมจ. ลีซ อิท 

บจ. บริหารสิินทรัพื่ย์
ธุนาคารอิสิลาม

ธุนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง  
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

บริษัทบริหารสิินทรัพื่ย์ภาครัฐ

สิถืาบันการเงิน
นางสิาวัวิัภาจรี  
ธุน้เศรษฐ

ผู้้้จัดการอาวุัโสิ 
ฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

51 ปริญ่ญ่าตั้รี  
ภาควิัชาการเงินและการ
บัญ่ชี มหาวิัทยาลัยราชภัฎ
สิวันสุินันทา 

ปริญ่ญ่าตั้รี คณะบัญ่ชี  
มหาวิัทยาลัยหอการค้าไทย

- - 2562-ปัจจุบัน 

2539-2561

ผู้้้จัดการอาวุัโสิ
ฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน 

ผู้้้อำานวัยการ
ฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

บมจ. ลีซ อิท 

บมจ. เอสิจีเอฟิ แคปปิตั้อล

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสัิญ่ญ่าเช่าทางการเงิน 
สัิญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธิุเรียกร้อง 
รวัมทั�งมีบริการ สิินเช่�อเพ่ื่�อการจัดหาหนังส่ิอ 
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

ธุุรกิจการเงิน
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ช่ือ ตำาแหนง การถือหุน  
ณ วันท่ี 1/1/2563 ซ้ือระหวางป ขายระหวางป การถือหุน  

ณ วันท่ี 31/12/2563
นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้  

ค่้สิมรสิ
กรรมการ และกรรมการผู้้้จัดการ 

-
3,459,359 หุ้น
2,772,430 หุ้น

482,187 หุ้น
-

-
-

3,941,546 หุ้น
2,772,430 หุ้น

นางปาริฉัตั้ร เหล่าธีุระศิริวังศ์ กรรมการบริหารอาวุัโสิ 20,000 หุ้น - - 20,000 หุ้น
นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ 

ค่้สิมรสิ
กรรมการ และผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ 

-
178,421 หุ้น

1,650,000 หุ้น
122,220 หุ้น

-
-
-

300,641 หุ้น
1,650,000 หุ้น

นางชลธิุชา ศุภลักษณ์เมธุา ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน 35,617 หุ้น 139,535 หุ้น 175,152 หุ้น
นางรุ่งนภา โอกาศ ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ 42,749 หุ้น 143,202 หุ้น - 185,951 หุ้น
นางสิาวัปิยนันท์ มงคล เลขานุการบริษัทและ 

ผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายพัื่ฒนาควัามยั�งย่น
87,655 หุ้น 69,381 หุ้น - 157,036 หุ้น

นางสิาวัประภาพื่รรณ รักธุรรม ผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายบริหารจัดการทั�วัไป 43 หุ้น 74,708 หุ้น 24,300 หุ้น 50,451 หุ้น
นายณัฏิฐวััฒน์ ศรีลาโพื่ธิุ� ผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายขายและการตั้ลาด - - - -
นางสิาวัวัภาจรี ธุน้เศรษฐ์ ผู้้้จัดการอาวุัโสิฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน - - - -

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
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เอกสารแนบ 1

หนาท่ีและความรับผิู้ดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบรษัิท จะต้ั้องปฏิิบัติั้หน้าที�ตั้ามที�กำาหนด
ในมาตั้รา 89/15 และมาตั้รา 89/16 ของพื่ระราชบญั่ญั่ติั้
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ (ฉบับที� 4) พื่.ศ. 2551 
ซึ�งมีผู้ลใช้บังคับในวัันที� 31 สิิงหาคม 2551 ด้วัยควัาม 
รับผิู้ดชอบ ควัามระมัดระวััง และควัามซ่�อสัิตั้ย์สุิจริตั้ 
รวัมทั�งต้ั้องปฏิิบัติั้ให้เป็นไปตั้ามกฎหมาย วััตั้ถุืประสิงค์ 
ข้อบังคับบริษัท มติั้คณะกรรมการ ตั้ลอดจนมติั้ที�ประชุม
ผู้้้ถ่ือหุ้น ทั�งนี� หน้าที�ตั้ามกฎหมายของเลขานุการบริษัท 
มีดังนี�

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสิารดังต่ั้อไปนี�
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังส่ิอนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ และรายงานประจำาปของบริษัทฯ
• หนังส่ิอนัดประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น และรายงานการ

ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสิ่วันได้เสีิยที�รายงานโดย

กรรมการหร่อผู้้้บริหาร และจดัส่ิงสิำาเนารายงานการ
มีส่ิวันได้เสีิยตั้ามมาตั้รา 89/14 ให้ประธุานกรรมการ 
และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบทราบภายใน 7 วััน
ทำาการนับแต่ั้วัันที�บริษัทได้รับรายงานนั�น

3. ดำาเนินการอ่�นๆ ตั้ามที�คณะกรรมการกำากับ 
ตั้ลาดทุนประกาศกำาหนด

หน้าที�อ่�นๆ ได้แก่
• ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่ั้างๆ  

ที�เกี�ยวัข้อง และข้อพึื่งปฏิิบัตั้ิด้านการกำากับด้แล
ในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็น
ไปตั้ามกฎหมาย

• ทำาหน้าที�ในการดำาเนินการจัดการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น

• ติั้ดต่ั้อประสิานงานกับหน่วัยงานที�กำากับด้แล 
เช่น สิำานักงาน ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ และด้แลการ 
เปิดเผู้ยข้อม้ลและรายงานสิารสินเทศต่ั้อหน่วัย
งานที�กำากับด้แลและสิาธุารณชน ให้ถ้ืกต้ั้องครบ
ถ้ืวันตั้ามกฎหมาย

• จัดให้มีการปฐมนเิทศใหค้ำาแนะนำาแก่กรรมการที�
ได้รับการแต่ั้งตัั้�งใหม่

• หน้าที�อ่�นๆ ตั้ามที�ได้รับมอบหมายจากบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 4/2562 เม่�อ
วัันที� 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติั้
แต่ั้งตัั้�งนางสิาวัปิยนันท์ มงคล ดำารงตั้ำาแหน่งเลขานุการ
บริษัท และได้ผู่้านการอบรมหลักส้ิตั้รประกาศนียบัตั้ร
สิำาหรับเลขานุการบริษัท (CSP) แล้วัเม่�อวัันที� 16-17 
พื่ฤษภาคม 2562 
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รายช่ือ บริษัทฯ บริษัท
ยอย 1

บริษัท
ยอย2

บริษัทท่ีเก่ียวของ
1 2 3

พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์ มงคลหัตั้ถีื X, //
นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ AAC, //
นายสุิทัศน์ ขันเจริญ่สุิข AC, //
รศ.ดร.สุิดา สุิวัรรณาภิรมย์ AC, //
นางวัสิรา โชติั้ธุรรมรัตั้น์ AC, //
นางสิาวัปาริฉัตั้ร เหล่าธีุระศิริวังศ์ Ex, /
นายสิมพื่ล เอกธีุรจิตั้ต์ั้ /,///,*
นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ /,///,** /, * /(ค่้สิมรสิ) /(ค่้สิมรสิ) /(ค่้สิมรสิ)
นางรุ่งนภา โอกาศ **, /// /
นางชลธิุชา ศุภลักษณ์เมธุา ** /, * /
นางสิาวัปิยนันท์ มงคล *** /
นางสิาวัประภาพื่รรณ รักธุรรม ***
นายณัฏิฐวััฒน์ ศรีลาโพื่ธิุ� ***

หมายเหตุ : X = ประธุานกรรมการ V = รองประธุานกรรมการ AAC = ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ
 AC = กรรมการตั้รวัจสิอบ Ex = ประธุานกรรมการบริหาร / = กรรมการ    
 // = กรรมการอิสิระ /// = กรรมการบริหาร 
 * = กรรมการผู้้้จัดการ ** = ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ/ผู้้้อำานวัยการ *** = ผู้้้จัดการทั�วัไป

บริษัทท่ีเก่ียวของ
1. บริษัท ไอที ซิตีั้� จำากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอสิพีื่วีัไอ จำากัด (มหาชน)
3. บริษัท ทัช ปรินท์ติั้�ง รีพัื่บลิค จำากัด

ตารางแสดงขอมูลการดำารงตำาแหนงของกรรมการ ผูู้บริหาร และผูู้มีอำานาจควบคุม  
ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี
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รายช่ือ บริษัท ลิท เซอรวิส แมเนจเมนท จำากัด บริษัท ยูไลท ดิจิตอล จำากัด
นางชลธิุชา ศุภลักษณ์เมธุา /, * /
นางสิาวัสิิตั้าพัื่ชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ - /, *
นางรุ่งนภา โอกาศ - /
นางสิาวัปิยนันท์ มงคล / -

หมายเหตุ : / = กรรมการ * = กรรมการผู้้้จัดการ   

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 

ของบริษัทยอย เอกสารแนบ2
ณ 31 ธัุนวัาคม 2563 ดังนี�

เอกสารแนบ 2
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บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ต่ั้อระบบการควับคุมภายในสิำาหรับทั�งระดับบริหารและระดับปฏิิบัติั้การ จึงได้มีการจัดตัั้�ง
หน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายใน และกำาหนดขอบเขตั้หน้าที�และอำานาจดำาเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  
มีการควับคุมด้แลการใช้ทรัพื่ย์สิินให้เกิดประโยชน์มากที�สุิด และมีการแบ่งแยกหน้าที�ควัามรับผิู้ดชอบในการอนุมัติั้ 
การบันทึกรายการบัญ่ชีและข้อม้ลสิารสินเทศ และการจัดเก็บด้แลทรัพื่ย์สิินออกจากกัน เพ่ื่�อให้เกิดการถ่ืวังดุลและ
ตั้รวัจสิอบระหว่ัางกันอย่างเหมาะสิม นอกจากนี� ยังมีการควับคุมภายในเกี�ยวักับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้
มีระบบรายงานทางการเงินเสินอผู้้้บริหารสิายงานที�รับผิู้ดชอบ โดยฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในจะเป็นผู้้้รับผิู้ดชอบในการ
ตั้รวัจสิอบระบบการควับคุมภายใน และรายงานโดยตั้รงตั้่อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ได้แต่ั้งตัั้�งให้ นางสิาวัวัิชุดา  
แก้วัไทรเทียน ผู้้้ช่วัยผู้้้จัดการฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน ทำาหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ 

ช่ือ-นามสกุล : นางสิาวัวิัชุดา แก้วัไทรเทียน
ตำาแหนง :  ผู้้้ช่วัยผู้้้จัดการฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน
ประวัติการศึกษา : ปริญ่ญ่าโท หลักส้ิตั้รบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิ์ตั้ สิาขาวิัชาการเงินและการธุนาคาร   
 มหาวิัทยาลัยรามคำาแหง  
 ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาบัญ่ชี คณะบัญ่ชี มหาวิัทยาลัยสิยาม
การฝึ่กอบรมท่ีเก่ียวของ : หลักส้ิตั้รประกาศนียบัตั้รผู้้้ตั้รวัจสิอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

รายละเอียดเก่ียวกับ 
หัวหนางานตรวจสอบภายในเอกสารแนบ3
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ทรัพยสิน 
ท่ีใชในการประกอบธุรกิจเอกสารแนบ4

ได้แสิดงรายละเอียดไว้ัในส่ิวันที� 1 การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน หน้าที� 38 - 41

เอกสารแนบ 4
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1. การสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนกรรมการและผูู้บริหาร ความเป็นอิสระของ 
คณะกรรมการจากฝ่่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผู้ล 
การปฏิิบัติหนาท่ีของกรรมการ รวมถึงการกำากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม

การสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนกรรมการและผูู้บริหาร
บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิิบัติั้ตั้ามข้อพึื่งปฏิิบัติั้ที�ดีสิำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตั้ามแนวัทางของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้้้ให้ควัามเห็นชอบใน
วิัสัิยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ุ ทิศทางและนโยบายในการดำาเนินงาน แผู้นการประกอบธุุรกิจ และงบประมาณประจำาป 
ของบริษัท และกำากับด้แลให้ฝ่่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตั้ามนโยบายและแผู้นการประกอบธุุรกิจที�กำาหนดไว้ั
ภายใต้ั้ขอบเขตั้ของกฎหมาย วััตั้ถุืประสิงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติั้ของคณะกรรมการบริษัทและที�ประชุม 
ผู้้้ถ่ือหุ้น โดยคำานึงถึืงผู้ลประโยชน์ส้ิงสุิดของบริษัท และผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยเป็นสิำาคัญ่ ทั�งนี� เพ่ื่�อสิร้างควัามมั�นคงและยั�งย่น 
ให้แก่บริษัท และเพิื่�มม้ลค่าให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นในระยะยาวั โดยคณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการพิื่จารณาทบทวันและ 
ให้ควัามเห็นชอบในวิัสิยัทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ุ ทิศทางและนโยบายในการดำาเนินงานของบริษัทเป็นประจำาทุกป เพ่ื่�อ
ให้เข้ากับสิถืานการณ์และสิภาพื่ธุุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการตั้้องเข้าใจและทราบถึืงบทบาทหน้าที� 
และควัามรับผิู้ดชอบของตั้น และต้ั้องปฏิิบัติั้หน้าที�ให้เป็นไปตั้ามกฎหมาย วััตั้ถุืประสิงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตั้ลอดจนมติั้ที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นด้วัยควัามซ่�อสัิตั้ย์สุิจริตั้ และคำานึงถึืงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้้้ถ่ือหุ้นเป็นสิำาคัญ่ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดจั้ดให้มีนโยบาย และแผู้นการส่ิบทอดตั้ำาแหน่งผู้้้บริหารส้ิงสุิดขององคก์ร และผู้้้บริหาร
ระดับส้ิง ประกอบด้วัย ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ และผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน โดยมีการกำาหนดแนวัทาง
การดำาเนินการไว้ัอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที�พิื่จารณาคัดเล่อก ติั้ดตั้ามการดำาเนินการ
ตั้ามแผู้นการส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง และการพิื่จารณาคัดเล่อกกรรมการผู้้้จัดการ และกรรมการผู้้้จัดการมีหน้าที�พิื่จารณา 
คัดเล่อก ติั้ดตั้ามการดำาเนินการตั้ามแผู้นการส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง และการพื่ิจารณาคัดเล่อกผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ 
และผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

นโยบายเร่ือง “แผู้นการสืบทอดตำาแหนง (Succession Plan)”
1. บทนำา 
บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการกำากับด้แลกิจการให้มีควัามยั�งย่น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำาและนำานโยบาย
แผู้นการส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง Succession Plan เพ่ื่�อเป็นแนวัทางในการปฏิิบัติั้ต่ั้อไป 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ื่�อประเมินควัามพื่ร้อมอย่้เสิมอวั่าองค์กรมีกำาลังคนที�มีคุณสิมบัติั้ (Qualifications) และควัามสิามารถื 

(Competencies) มากน้อยเพีื่ยงใด
2. เพ่ื่�อสิามารถืวัางแผู้นการสิรรหาและคดัเล่อกบุคลากรไดล่้วังหน้าในเชิงรุก โดยวัางแผู้นการสิรรหาและพื่ฒันา

จากบุคลากร ในองค์กรที�มีศักยภาพื่ในตั้ำาแหน่งงานระดับผู้้้จัดการแผู้นกขึ�นไปจนถึืงกรรมการผู้้้จัดการหร่อ
ประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร หร่อบุคลากรจากภายนอก

3. เพ่ื่�อวัางแผู้นทดแทนและส่ิบทอดตั้ำาแหน่งงานที�จะเกษียณอายุและการบริหารคนเก่งหร่อตั้ำาแหน่งงาน 
ที�เป็นที�หมายปองของตั้ลาด/ค่้แข่ง

4. เพ่ื่�อลดอัตั้ราส้ิญ่เสีิยบุคลากรที�มีควัามร้้ ควัามสิามารถื และประสิบการณ์
5. เพ่ื่�อเป็นการจ้งใจและธุำารงรักษาพื่นกังานที�มีควัามสิามารถืและมศัีกยภาพื่เพ่ื่�อวัางแผู้นทดแทนและส่ิบทอด

ตั้ำาแหน่งงาน พื่ร้อมได้รับโอกาสิในการพัื่ฒนาและปรับเล่�อนตั้ำาแหน่งงานที�ส้ิงขึ�น

นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการ 
และจรรยาบรรณธุรกิจเอกสารแนบ5
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เอกสารแนบ 5

3. ระเบียบปฏิิบัติและหลักเกณฑ
 3.1 ระเบียบปฏิิบัติและหลักเกณฑแผู้นการสืบทอดตำาแหนง (Succession Plan)

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์์และระเบียบปฏิิบัติั้การคัดเล่อกบุคลากรที�จะเข้ามารับผิู้ดชอบในตั้ำาแหน่งงานบริหาร 
ที�สิำาคัญ่ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสิมและโปร่งใสิ เพ่ื่�อให้มั�นใจว่ัาบริษัทฯ ได้ผู้้้บริหารที�มีคุณสิมบัติั้ 
ทักษะประสิบการณ์และควัามสิามารถืเป็นม่ออาชีพื่ ผู่้านคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทน และ/
หร่อ กรรมการผู้้้จัดการและวัางแผู้นส่ิบทอดตั้ำาแหน่งงาน ตั้ามระดับพื่นักงาน ดังนี�

 ก)  ระดับกรรมการผูู้จัดการ หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO)

• ฝ่่ายบริหารเป็นผู้้้จัดทำาแผู้นส่ิบทอดตั้ำาแหน่งในระดับกรรมการผู้้้จัดการหร่อประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร 
เพ่ื่�อเสินอให้คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทนเป็นผู้้้พิื่จารณาและนำาเสินอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ื่�อพิื่จารณาอนุมัติั้ 

• คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทน จัดให้มีการติั้ดตั้ามควัามค่บหน้าของแผู้นส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง 
ตัั้�งแต่ั้การระบุผู้้้ส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพื่าะตั้ัวั) การพัื่ฒนาศักยภาพื่ ตั้ลอดจน 
การประเมินผู้ล 

• เม่�อตั้ำาแหน่งผู้้้บริหารระดับประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร/กรรมการผู้้้จัดการว่ัางลงหร่อผู้้้อย่้ในตั้ำาแหน่ง 
ไม่สิามารถืปฏิิบัติั้หน้าที�ในตั้ำาแหน่งได้ คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทนมีหน้าที�ในการ 
คัดเล่อกประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร/กรรมการผู้้้จัดการคนใหม่ เพ่ื่�อนำาเสินอต่ั้อคณะกรรมการบริษัท 
พิื่จารณาอนุมัติั้แต่ั้งตัั้�งผู้้้ที�มีควัามเหมาะสิมให้ดำารงตั้ำาแหน่งแทนต่ั้อไป
คุณสมบัติเบ้ืองตนของกรรมการผูู้จัดการ หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร เป็นดังนี�
1. การศึกษาไม่ตั้ำ�ากว่ัาระดับปริญ่ญ่าตั้รี
2. มีประสิบการณ์ในการบริหารงานในตั้ำาแหน่งผู้้้อำานวัยการสิายงานขึ�นไป
3. มีควัามเป็นผู้้้นำาและมีวิัสัิยทัศน์ที�กว้ัางไกล
4. มีควัามสิามารถืในการวัางแผู้นกลยุทธ์ุและการจัดการองค์กร
5. มีการตัั้ดสิินใจและการแก้ไขปัญ่หาที�สุิขุม รอบคอบ คำานึงถึืงประโยชน์ส้ิงสุิดขององค์กร

 ข) ระดับผูู้บริหาร ต้ังแตระดับผูู้อำานวยการฝ่่ายถึงระดับผูู้ชวยกรรมการผูู้จัดการ

• ฝ่่ายบริหารเป็นผู้้้จัดทำาแผู้นส่ิบทอดตั้ำาแหน่งในระดับผู้้้บริหารตั้ั�งแต่ั้ระดับผู้้้อำานวัยการฝ่่ายถืึงระดับ 
ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการเพ่ื่�อเสินอให้คณะกรรมการสิรรหาและคณะกรรมการกำาหนดค่าตั้อบแทนเป็น 
ผู้้้พิื่จารณาและนำาเสินอคณะกรรมการบริษัทเพ่ื่�อพิื่จารณาอนุมัติั้ 

• กรรมการผู้้้จัดการ ต้ั้องจัดให้มีการติั้ดตั้ามควัามค่บหน้าของแผู้นส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง ตัั้�งแต่ั้การระบุ 
ผู้้้ส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพื่าะตัั้วั) การพัื่ฒนาศักยภาพื่ ตั้ลอดจนการประเมินผู้ล 

• เม่�อตั้ำาแหน่งผู้้้บริหารตัั้�งแต่ั้ระดับผู้้้อำานวัยการฝ่่ายถึืงระดับผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการว่ัางลงหร่อผู้้้อย่้ 
ในตั้ำาแหน่งไม่สิามารถืปฏิิบัติั้หน้าที�ในตั้ำาแหน่งได้ กรรมการผู้้้จัดการมีหน้าที�ในการคัดเล่อกและแต่ั้งตัั้�ง
ผู้้้บริหารในตั้ำาแหน่งที�ว่ัางลงคนใหม่ 
คุณสมบัติเบ้ืองตนของผูู้บริหารระดบัผูู้อำานวยการฝ่่ายถึงระดบัผูู้ชวยกรรมการผูู้จัดการ เป็นดังนี�
1. การศึกษาไม่ตั้ำ�ากว่ัาระดับปริญ่ญ่าตั้รี
2. มีประสิบการณ์ในการบริหารงานในตั้ำาแหน่งผู้้้จัดการขึ�นไป
3. มีควัามเป็นผู้้้นำาและมีวิัสัิยทัศน์ที�กว้ัางไกล
4. มีควัามสิามารถืในการวัางแผู้นกลยุทธ์ุ 
5. มีควัามซ่�อสัิตั้ย์ สุิจริตั้ และมองเห็นประโยชน์แก่องค์กรเป็นสิำาคัญ่
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 3.2 แผู้นการสืบทอดตำาแหนงของบริษัทฯ มีกระบวันการ ดังนี�
3.2.1 สิร้างแผู้นการพัื่ฒนาฝึ่กอบรมพื่นักงาน (Employee Training and Development) ไว้ัล่วังหน้า  

ก่อนพื่นักงานจะเกษียณหร่อออกจากตั้ำาแหน่งก่อนเวัลา
3.2.2 กำาหนดคุณสิมบัติั้ (Qualifications) และควัามสิามารถื (Competencies) ซึ�งหมายถึืง ควัามร้้ ทักษะ 

บุคลิกภาพื่และทัศนคติั้ที�พึื่งปรารถืนาของพื่นักงานในตั้ำาแหน่งนั�นๆ และจัดทำาแผู้นพัื่ฒนาเป็น 
รายบุคคล (Individual Development Plan)

3.2.3 คัดเล่อก ประเมินผู้ลงาน และประเมินศักยภาพื่ของบุคคลที�จะเข้ารับตั้ำาแหน่งเข้าส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง 
(candidate) เพ่ื่�อพิื่จารณาควัามเหมาะสิม

3.2.4 ระบุผู้้้ส่ิบทอดตั้ำาแหน่งอย่างน้อย 2 คน จากการประเมินและวิัเคราะห์ศักยภาพื่ ผู้ลงานของพื่นักงาน 
โดยมีการแจ้งให้พื่นักงานทราบล่วังหน้า (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพื่าะตั้ัวั) เพ่ื่�อเตั้รียมรับมอบและ
เรียนร้้งาน 

3.2.5 พัื่ฒนาและประเมินพื่นักงานที�คาดว่ัาจะเป็นผู้้้ส่ิบทอดตั้ำาแหน่งว่ัาจะสิามารถืมีพัื่ฒนาการและสิร้าง
ผู้ลงานตั้ามที�คาดหวัังได้จริง กรณีไม่เป็นตั้ามคาดหมายให้ดำาเนินการ ดังนี�
3.2.5.1 ดำาเนินการคัดเล่อกและวัางแผู้นการส่ิบทอดตั้ำาแหน่งใหม่และพัื่ฒนาผู้้้ส่ิบทอดตั้ำาแหน่ง

สิำารองแทน (ถ้ืามี) หร่อ
3.2.5.2 สิรรหา และคัดเล่อกจากบุคคลภายนอก

3.2.6 เม่�อผู้้้ส่ิบทอดตั้ำาแหน่งมีคุณสิมบัติั้ครบตั้ามตั้ำาแหน่งที�มีหน้าที�รับผิู้ดชอบส้ิงขึ�นและมีตั้ำาแหน่งงาน
ว่ัางลงหร่อมีตั้ำาแหน่งงานใหม่ที�ส้ิงขึ�น ให้นำาเสินอการปรับเล่�อนขั�นเล่�อนตั้ำาแหน่งและรักษาการ 
(Promotion & Acting) ตั้ามนโยบายของบริษัทฯ 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่่ายจัดการ
บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที�และควัามรับผิู้ดชอบระหว่ัางคณะกรรมการและฝ่่ายบริหาร โดย 
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิิบัติั้หน้าที�ด้วัยควัามซ่�อสัิตั้ย์สุิจริตั้และระมัดระวัังรักษาผู้ลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัท
ได้กำาหนดอำานาจอนุมัติั้ของคณะกรรมการในเร่�องที�สิำาคัญ่ต่ั้างๆ เอาไว้ัอย่างชัดเจน เช่น การกำาหนดเป้าหมาย 
แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ การพิื่จารณาทบทวัน ตั้รวัจสิอบ และ
อนุมัติั้แผู้นการขยายธุุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่่ ตั้ลอดจนการเข้าร่วัมลงทุนกับผู้้้ประกอบการรายอ่�นๆ ที�เสินอ
โดยฝ่่ายบริหาร เป็นต้ั้น ซึ�งแสิดงรายละเอียดไว้ัในแบบแสิดงรายการข้อม้ลประจำาป (แบบ 56-1) และรายงานประจำาป 
(แบบ 56-2) ในหัวัข้อ ขอบเขตั้อำานาจหน้าที�ของประธุานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำานาจหนาท่ีของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท
บทบาทหนาท่ีประธานกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท ขอ 27 กำาหนดวา “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธุานกรรมการ หร่อผู้้้ซึ�งได้รับ
มอบหมาย จัดส่ิงหนังส่ิอนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่ัา 7 วัันก่อนวัันประชุม เว้ันแต่ั้ในกรณีจำาเป็นรีบด่วัน 
เพ่ื่�อรักษาสิิทธิุหร่อประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิัธีุอ่�น และกำาหนดวัันนัดประชุมเร็วักว่ัานั�นก็ได้ 
ในกรณีที�กรรมการตัั้�งแต่ั้สิองคนขึ�นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธุานกรรมการกำาหนดวัันนัด
ประชุมภายในสิิบสีิ� (14) วัันนับแต่ั้วัันที�ได้รับการร้องขอเช่นว่ัานั�น” 

และเพ่ื่�อให้การแบ่งแยกอำานาจหน้าที�ในเร่�องการกำาหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ  
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำาหนดให้ประธุานกรรมการ และกรรมการผู้้้จัดการ เป็นคนละบุคคลกัน
โดยประธุานกรรมการมีบทบาทหน้าที� ดังนี� 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธุานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น  

ตั้ลอดจนมีบทบาทในการกำาหนดระเบียบวัาระการประชุมร่วัมกับกรรมการผู้้้จัดการ

2. มีบทบาทในการควับคุมการประชุมให้มีประสิิทธิุภาพื่ เป็นไปตั้ามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สินับสินุนและเปิด 
โอกาสิให้กรรมการแสิดงควัามเห็นอย่างเป็นอิสิระ 
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3. สินับสินุนและส่ิงเสิริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิิบัติั้หน้าที�อย่างเตั้ม็ควัามสิามารถื ตั้ามขอบเขตั้อำานาจหน้าที� 
ควัามรับผิู้ดชอบและตั้ามหลักการกำากับด้แลกิจการที�ดี 

4. ด้แล ติั้ดตั้ามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยอ่�นๆ ให้บรรลุตั้ามวััตั้ถุืประสิงค์
ที�กำาหนดไว้ั

5. เป็นผู้้้ลงคะแนนชี�ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสีิยง และคะแนนเสีิยงทั�งสิอง
ฝ่่ายเท่ากัน

บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที�และควัามรับผู้ิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตั้ามกฎหมาย

วััตั้ถุืประสิงค ์และขอ้บังคับของบริษัทฯ ตั้ลอดจนมตั้ขิองที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นที�ชอบดว้ัยกฎหมายดว้ัยควัามซ่�อสัิตั้ย์
สุิจริตั้และระมัดระวัังรักษาผู้ลประโยชน์ของบริษัท

2. จัดให้มีการทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วัันสิิ�นสุิดรอบระยะเวัลาบัญ่ชีของบริษัทฯ ซึ�งผู้้้สิอบบัญ่ชี
ตั้รวัจสิอบแล้วั และนำาเสินอต่ั้อที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นเพ่ื่�อพิื่จารณาและอนุมัติั้

3. กำาหนดเป้าหมาย แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควับคุมกำากับ
ด้แล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่่ายบริหารให้เป็นไปตั้ามนโยบาย แผู้นงาน และ 
งบประมาณที�กำาหนดไว้ัอย่างมีประสิิทธิุภาพื่และประสิิทธิุผู้ล 

4. พิื่จารณาทบทวัน ตั้รวัจสิอบ และอนุมัติั้แผู้นการขยายธุุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่่ ตั้ลอดจนการเข้าร่วัม
ลงทุนกับผู้้้ประกอบการรายอ่�นๆ ที�เสินอโดยฝ่่ายบริหาร 

5. พิื่จารณากำาหนดนโยบายด้านการบริหารควัามเสีิ�ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั�งองค์กร และกำากับ
ด้แลให้มีระบบหร่อกระบวันการในการบริหารจัดการควัามเสีิ�ยงโดยมีมาตั้รการรองรับและวิัธีุควับคุมเพ่ื่�อลด
ผู้ลกระทบต่ั้อธุุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสิม

6. พิื่จารณากำาหนดโครงสิร้างการบริหารงาน มีอำานาจในการแต่ั้งตัั้�ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้้้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการอ่�นตั้ามควัามเหมาะสิม เช่น คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ คณะกรรมการสิรรหา คณะกรรมการ
พิื่จารณาค่าตั้อบแทน เป็นต้ั้น รวัมถึืงการกำาหนดขอบเขตั้อำานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการ 
ผู้้้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่ั้างๆ ที�แต่ั้งตัั้�ง

 ทั�งนี� การมอบอำานาจตั้ามขอบเขตั้อำานาจหน้าที�ที�กำาหนดนั�นต้ั้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที�ทำาให้คณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผู้้้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่ั้างๆ ดังกล่าวั สิามารถืพิื่จารณาและอนุมัติั้รายการ
ที�อาจมีควัามขัดแย้งมีส่ิวันได้เสีิยหร่อมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์อ่�นใดทำากับบริษัทหร่อบริษัทย่อย (ถ้ืามี) 
ยกเว้ันเป็นการอนุมัติั้รายการที�เป็นไปตั้ามนโยบายและหลักเกณฑ์์ที�คณะกรรมการพิื่จารณาและอนุมัติั้ไว้ัแล้วั

7. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ�งหร่อหลายคนหร่อบุคคลอ่�นใดปฏิิบัติั้การอย่างหนึ�งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอย่้ภายใต้ั้การควับคุมของคณะกรรมการ หร่ออาจมอบอำานาจเพ่ื่�อให้บุคคลดังกล่าวั
มีอำานาจตั้ามที�คณะกรรมการเห็นสิมควัรและภายในระยะเวัลาที�คณะกรรมการเห็นสิมควัร ซึ�งคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิื่กถือน เปลี�ยนแปลงหร่อแก้ไขการมอบอำานาจนั�นๆ ได้เม่�อเห็นสิมควัร

 ทั�งนี� การมอบอำานาจนั�นต้ั้องไมมี่ลักษณะเป็นการมอบอำานาจที�ทำาให้บุคคลดังกล่าวัสิามารถืพื่จิารณาและอนมัุติั้
รายการที�ตั้นหร่อบุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง มีส่ิวันได้เสีิย หร่ออาจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ในลักษณะ
อ่�นใดที�จะทำาขึ�นกับบริษัท หร่อบริษัทย่อย (ถ้ืามี) ตั้ามที�นิยามไว้ัในประกาศคณะกรรมการกำากับตั้ลาดทุน และ/
หร่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และ/หร่อประกาศอ่�นใดของหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้อง เว้ันแต่ั้เป็นการอนุมัติั้
รายการที�เป็นไปตั้ามนโยบายและหลักเกณฑ์์ที�คณะกรรมการพิื่จารณาและอนุมัติั้ไว้ัแล้วั
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การพัฒนากรรมการและผูู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่ิงเสิริมและอำานวัยควัามสิะดวักให้มีการฝึ่กอบรมและให้ควัามร้้แก่ผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง
ในระบบการกำากับด้แลกิจการของบริษัทฯ ซึ�งรวัมถึืง กรรมการ กรรมการตั้รวัจสิอบ ผู้้้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
เพ่ื่�อให้มีการปรับปรุงการปฏิิบัติั้งานอย่างต่ั้อเน่�อง ได้แก่ หลักส้ิตั้รของสิมาคมส่ิงเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association : IOD) รวัมถึืงหลักส้ิตั้รที�มีควัามสิำาคัญ่ต่ั้อการพื่ัฒนาบริษัทที�จัดโดย
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และสิภาวิัชาชีพื่
การบัญ่ชี

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติหนาท่ีของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้งานของคณะกรรมการบริษัททั�งคณะ (Evaluation on the 
Performance of the Board of Directors) และการประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้งานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director 
Self-Assessment) เป็นประจำาทุกป เพ่ื่�อเปิดโอกาสิให้กรรมการแตั้่ละท่านแสิดงควัามคิดเห็นต่ั้อผู้ลการปฏิิบัติั้งาน
ของคณะกรรมการทั�งคณะโดยรวัม ทั�งนี� เพ่ื่�อช่วัยให้ได้มีการพิื่จารณาทบทวันผู้ลงาน ปัญ่หา และอุปสิรรคตั้่างๆ 
ในการปฏิิบัติั้งานในระหว่ัางปที�ผู่้านมา

2. การดูแลผูู้ถือหุน การปฏิิบัติตอผูู้ถือหุนโดยเทาเทียมกัน การสงเสริมการใชสิทธิ 
ของผูู้ถือหุน การปองกันการใชขอมูลภายใน การปองกันความขัดแยงของผู้ลประโยชน 
ความรับผิู้ดชอบตอผูู้มีสวนไดเสีย การชดเชยกรณีเกิดการละเมิดสิทธิ การตอตานทุจริต
คอรรัปช่ัน และมาตรการการดำาเนินการกับผูู้ท่ีฝ่่าฝื่นนโยบายและแนวปฏิิบัติ

การปฏิิบัติตอผูู้ถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทให้ควัามสิำาคัญ่และด้แลให้มีการปฏิิบัติั้ต่ั้อผู้้้ถ่ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธุรรม  
ทั�งผู้้้ถ่ือหุ้นที�เป็นผู้้้บริหารและผู้้้ถ่ือหุ้นที�ไม่เป็นผู้้้บริหาร ผู้้้ถ่ือหุ้นที�เป็นคนไทยหร่อผู้้้ถ่ือหุ้นต่ั้างชาติั้ ผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่
หร่อผู้้้ถ่ือหุ้นรายย่อย โดยได้ดำาเนินการต่ั้างๆ ดังนี�

บริษัทฯ มีนโยบายที�จะรักษาสิิทธิุของผู้้้ถ่ือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้น ประธุานในที�ประชุมจะดำาเนิน
การประชุมตั้ามระเบียบวัาระการประชุมที�ได้แจ้งไว้ัในหนังส่ิอเชิญ่ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น และไม่มีการเพิื่�มวัาระการประชุม
โดยไม่แจ้งให้ผู้้้ถ่ือหุ้นทราบล่วังหน้า ทั�งนี� ผู้้้ถ่ือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิิทธิุออกเสีิยงลงคะแนนตั้ามจำานวันหุ้นที�ตั้น
ถ่ืออย่้ โดยหนึ�งหุ้นมีสิิทธิุออกเสีิยงเท่ากับหนึ�งเสีิยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสิให้ผู้้้ถ่ือหุ้นเสินอเร่�องที�เห็นสิมควัรบรรจุเป็นวัาระการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำาป 2563 และ
เสินอช่�อบุคคลเพ่ื่�อเข้ารับการเล่อกตัั้�งเป็นกรรมการล่วังหน้าก่อนการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นในระหว่ัางวัันที� 19 พื่ฤศจิกายน -  
31 ธัุนวัาคม 2562 และ 21 พื่ฤษภาคม - 20 มิถุืนายน 2563 โดยบริษัทได้เผู้ยแพื่ร่รายละเอียดเกี�ยวักับ 
หลักเกณฑ์์และวิัธีุการในการดำาเนินการดังกล่าวัโดยจัดส่ิงในร้ปแบบจดหมายข่าวัไปยังตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย และทางเว็ับไซต์ั้ของบริษัทที� www.leaseit.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้้้ถ่ือหุ้นเสินอเร่�องเพ่ื่�อบรรจุเป็นวัาระ
การประชุม หร่อเสินอช่�อบุคคลเพ่ื่�อเข้ารับการพิื่จารณาเล่อกตัั้�งเป็นกรรมการแต่ั้อย่างใด

บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศ้นย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ�งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้้้ดำาเนิน
การจัดส่ิงหนังส่ิอเชิญ่ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นและเอกสิารประกอบการประชุมให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นเป็นเวัลาล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 
21 วัันก่อนการประชุม และได้จัดให้มีการเผู้ยแพื่ร่หนังส่ิอเชิญ่ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นและเอกสิารประกอบการประชุมทาง
เว็ับไซต์ั้ของบริษัทที� www.leaseit.co.th เป็นการลว่ังหนา้ไม่น้อยกว่ัา 30 วัันกอ่นการประชมุ เพ่ื่�อใหผู้้้้ถ่ือหุ้นสิามารถื
เข้าถึืงข้อม้ลที�เกี�ยวัข้องกับการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นได้สิะดวักและรวัดเร็วัยิ�งขึ�น
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บริษัทฯ มีนโยบายที�จะเพิื่�มทางเล่อกในการประชุมให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นที�ไม่สิามารถืเข้าร่วัมประชุมด้วัยตั้นเอง สิามารถื
มอบฉันทะให้กรรมการอิสิระหร่อบุคคลอ่�นเข้าร่วัมประชุมและออกเสีิยงแทนผู้้้ถ่ือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตั้รียม
หนังส่ิอมอบฉันทะตั้ามแบบที�กระทรวังพื่าณิชย์ประกาศกำาหนด ซึ�งระบุถึืงเอกสิาร/หลักฐานทั�งคำาแนะนำาขั�นตั้อนใน
การมอบฉันทะ ซึ�งผู้้้ถ่ือหุ้นสิามารถืกำาหนดทิศทางการออกเสีิยงลงคะแนนได้ และได้จัดส่ิงหนังส่ิอมอบฉันทะให้แก่
ผู้้้ถ่ือหุ้นพื่ร้อมหนังส่ิอเชิญ่ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น นอกจากนี� ผู้้้ถ่ือหุ้นสิามารถืดาวัน์โหลดหนังส่ิอมอบฉันทะได้ทางเว็ับไซต์ั้
ของบริษัทฯ ที� www.leaseit.co.th

การดำาเนินการประชุมจะเป็นไปตั้ามขอ้บังคับของบริษัทฯ ตั้ามลำาดับวัาระการประชุม โดยจะมีการเสินอรายละเอียด
ในแต่ั้ละวัาระอย่างครบถ้ืวัน พื่ร้อมแสิดงข้อม้ลประกอบการพิื่จารณาอย่างชัดเจน รวัมทั�งจะไม่เพิื่�มวัาระการประชุม
ที�ไม่มีการแจ้งให้ผู้้้ถ่ือหุ้นทราบล่วังหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพื่าะวัาระที�มีควัามสิำาคัญ่ที�ผู้้้ถ่ือหุ้นต้ั้องใช้เวัลาในการ
ศึกษาข้อม้ลก่อนการตัั้ดสิินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติั้นโยบายการรายงานการซ่�อ-ขายหุ้น/ถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทให้ที�ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตั้รการป้องกันการใช้ข้อม้ลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที�
เกี�ยวัข้องซึ�งรวัมถึืงกรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงานและล้กจ้าง รวัมตั้ลอดถึืงค่้สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะของ
บุคคลดังกล่าวัที�เกี�ยวัข้องกับข้อม้ล รวัมถืงึได้กำาหนดบทลงโทษเกี�ยวักับการเปดิเผู้ยข้อม้ลของบริษัทฯ หร่อนำาข้อม้ล
ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ื่�อประโยชน์ส่ิวันตั้น ตั้ามนโยบายการป้องกันการนำาข้อม้ลภายในไปใช้ประโยชน์ รวัมทั�งได้ให้
ควัามร้้แก่กรรมการและผู้้้บริหารของบริษัทฯ เกี�ยวักับภาระหน้าที�ในการรายงานการถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ในบริษัทฯ 
ของตั้นเอง ค่้สิมรสิ และบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะ ตั้ลอดจนการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถ่ือครองหลักทรัพื่ย์
ต่ั้อสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ตั้ามมาตั้รา 59 และบทกำาหนดโทษตั้ามพื่ระราช
บัญ่ญั่ติั้หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผู้้้บริหารได้มีการรายงานการซ่�อ - ขายหุ้น/ 
ถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทต่ั้อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตั้รมาสิ มาโดยตั้ลอด

นโยบายการรายงานการซ้ือ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพยของกรรมการ ผูู้บริหาร

1. บทนำา 
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั�นที�จะปฏิิบัติั้ต่ั้อผู้้้ถ่ือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสิและเป็นธุรรม  
ตั้ามหลักการกำากับกิจการที�ดี เพ่ื่�อให้บรรลุเจตั้นารมณ์ดังกล่าวั คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำาและนำานโยบาย
การซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของกรรมการ ผู้้้บริหาร เพ่ื่�อเป็นแนวัทางในการปฏิิบัติั้ต่ั้อไป 

2. วัตถุประสงค 
นโยบายฉบับนี�มีวััตั้ถุืประสิงค์เพ่ื่�อ 

2.1 กำาหนดหลักเกณฑ์์และแนวัปฏิิบัติั้เกี�ยวักับการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของกรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชีของ 
บริษัทฯ 

2.2 สินับสินุนให้กรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชี ของบริษัทฯ ปฏิิบัตั้ิตั้ามพื่ระราชบัญ่ญั่ตั้ิหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 (“พื่.ร.บ.หลักทรัพื่ย์ฯ”) เกี�ยวักับการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์โดยใช้ข้อม้ลภายในและ
ประกาศสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ (“สิำานัก งาน ก.ล.ตั้.”) เกี�ยวักับการ
รายงานการถ่ือหลักทรัพื่ย์ของกรรมการและผู้้้บริหารของบริษัทจดทะเบียน  

2.3 ดำารงไว้ัซึ�งควัามเช่�อมั�นของผู้้้ถ่ือหุ้น และนักลงทุนในหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ 

3. ขอบเขต 
3.1 นโยบายฉบับนี�บังคับใช้กับกรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ นอกจากนี� เน่�อหาบางส่ิวันของ

นโยบายยังครอบคลุมถึืงค่้สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะของบุคคลดังกล่าวัด้วัย 

3.2 นโยบายฉบับนี�ครอบคลุมถึืงการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ืามี) ที�จดทะเบียนใน
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยหร่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์เอ็ม เอ ไอ (รวัมเรียกว่ัา “หลักทรัพื่ย์ของกลุ่มบริษัทฯ”) 

 แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 253



4. คำานิยาม 

ข้อควัามหร่อคำาใดๆ ในนโยบายฉบับนี�ให้มีควัามหมายดังต่ั้อไปนี� เว้ันแต่ั้ข้อควัามดังกล่าวัจะแสิดงหร่อได้อธิุบาย
ไว้ัเป็นอย่างอ่�น 

4.1 “นโยบาย” หมายถึืง นโยบายการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของกรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชี

4.2 “บริษัทฯ” หมายถึืง บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) 

4.3 “หลักทรัพื่ย์” หมายถึืง หุ้น (สิามัญ่และบุริมสิิทธิุ) และหลักทรัพื่ย์แปลงสิภาพื่ ได้แก่ หุ้นก้้ หุ้นก้้แปลงสิภาพื่ 
ใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุที�จะซ่�อหุ้น (Warrants) หร่อใบแสิดงสิิทธุิในการซ่�อหุ้นเพิื่�มทุนที�โอนสิิทธิุได้ (Transferable 
Subscription Rights (“TSR”)) สิิทธุใินการซ่�อหุ้น (Stock Options) ตั้ราสิารอนพัุื่นธ์ุ (เช่น ฟิิวัเจอรส์ิ และ ออปชั�น) 
และตั้ราสิารทางการเงินอ่�นๆ ที�สิามารถืซ่�อขายได้ในตั้ลาดการเงิน 

4.4 “การซ่�อขาย” หมายถึืง การซ่�อ ขาย โอนหร่อรับโอนหลักทรัพื่ย์และ/หร่อผู้ลประโยชน์ต่ั้างๆ ทางกฎหมายใน
หลักทรัพื่ย์ รวัมทั�งการใช้สิิทธิุในการซ่�อหุ้น หร่อใช้สิิทธิุตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุที�จะซ่�อหุ้น หร่อหุ้นก้้แปลงสิภาพื่ 

4.5 “การชอร์ตั้เซล” (Short Sale) หมายถึืง การขายหลักทรัพื่ย์ซึ�งตั้นเองไม่มีในครอบครอง แต่ั้ใช้การย่มมาจากบุคคล
อ่�นที�มีหลักทรัพื่ย์นั�นอย่้ เช่น โบรกเกอร์ 

4.6 “ข้อม้ลภายใน” หมายถึืง ข้อเท็จจริงอันเป็นสิาระสิำาคัญ่ต่ั้อการตัั้ดสิินใจซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ซึ�งยังไม่ได้ถ้ืกเปิดเผู้ย
ต่ั้อสิาธุารณชน ตัั้วัอย่างของข้อม้ลภายใน ได้แก่ 
ก) ฐานะทางการเงินและผู้ลประกอบการทางการเงิน 
ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections) 
ค) การจ่ายหร่อไม่จ่ายเงินปันผู้ล 
ง) การเปลี�ยนแปลงในการจัดอันดับหนี�สิิน (Credit Rating) 
จ) การเปลี�ยนแปลงม้ลค่าที�ตั้ราไว้ัของหลักทรัพื่ย์ 
ฉ) การเรียกไถ่ืถือนหลักทรัพื่ย์ 
ช) แผู้นธุุรกิจที�มีผู้ลต่ั้อผู้ลประโยชน์ของบริษัท 
ซ) การเปลี�ยนแปลงที�สิำาคัญ่ในแผู้นการลงทุนหร่อโครงการลงทุน 
ฌ) การร่วัมทุน การควับรวัมกิจการ หร่อการขายกิจการ 
ญ่) การทำาคำาเสินอซ่�อหลักทรัพื่ย์ของบริษัทอ่�น 
ฎ) การซ่�อหร่อขายสิินทรัพื่ย์ที�สิำาคัญ่ 
ฏิ) ข้อม้ลผู้ลิตั้ภัณฑ์์ใหม่ที�สิำาคัญ่ 
ฐ) การได้มาหร่อส้ิญ่เสีิยสัิญ่ญ่าทางการค้าที�สิำาคัญ่ 
ฑ์) ข้อพิื่พื่าททางกฎหมายที�สิำาคัญ่ 
ฒ) การเปลี�ยนแปลงวััตั้ถุืประสิงค์ของบริษัทฯ 
ณ) การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญ่ชีที�สิำาคัญ่
ด) การเปลี�ยนแปลงอำานาจควับคุมหร่อการเปลี�ยนแปลงที�สิำาคัญ่ในคณะกรรมการบริษัทฯ หร่อผู้้้บริหารระดับส้ิง 

4.7 “กรรมการ” หมายถึืง กรรมการของบริษัทฯ 

4.8 “ผู้้้บริหาร” หมายถืึง กรรมการผู้้้จัดการ/ประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร ผู้้้ดำารงตั้ำาแหน่งระดับบริหารสีิ�ระดับแรก 
นับต่ั้อจากประธุานเจ้าหน้าที�บริหารลงมา และให้หมายควัามรวัมถืึงผู้้้ดำารงตั้ำาแหน่งระดับบริหารในสิายงาน
บัญ่ชีหร่อการเงนิที�เป็นระดบัผู้้้จัดการฝ่่ายขึ�นไปหร่อเทยีบเท่าของบริษัทฯ (ตั้ามคำานยิามของสิำานักงาน ก.ล.ตั้.) 

4.9 “ผู้้้สิอบบญั่ชี” หมายถืงึ ผู้้้สิอบบัญ่ชีซึ�งได้รับการแตั้ง่ตัั้�งเป็นผู้้ส้ิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ โดยมตั้ทีิ�ประชุมสิามญั่ผู้้้ถ่ือหุ้น 
ของบริษัทฯ ในแต่ั้ละป 
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4.10 “บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนด” หมายถึืง บุคคลที�มีตั้ำาแหน่งหร่อหน้าที� ซึ�งล่วังร้้ข้อม้ลภายในของบริษัทฯ (รวัมถึืง  
ค่้สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะของบุคคลดังกล่าวั) ตัั้วัอย่างของบุคคลซึ�งอาจล่วังร้้ข้อม้ลภายใน 

ทั�งนี�เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้้้รับผิู้ดชอบในการด้แลรักษาทะเบียนรายช่�อบุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดและแจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวัทราบเม่�อถ้ืกเพิื่�มหร่อลบรายช่�อในทะเบียนดังกล่าวั 

5. หนาท่ีและความรับผิู้ดชอบ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้้้จัดการมีหน้าที�กำากับด้แลนโยบายฉบับนี� เพ่ื่�อให้มั�นใจว่ัาบุคคล

ที�บริษัทฯ กำาหนดได้ปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบายอย่างเคร่งครัด 

5.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที�หลักในการนำานโยบายฉบับนี�ไปปฏิิบัติั้ใช้ รวัมทั�งติั้ดตั้ามประสิิทธิุผู้ลตั้ลอดจนชี�แจง
ตั้อบข้อซักถืามและตีั้ควัามในกรณีที�มีข้อสิงสัิย

5.3 ผู้้้บริหารมีหน้าที�รับผิู้ดชอบและทำาให้มั�นใจว่ัาผู้้้ใต้ั้บังคับบัญ่ชาของตั้นได้ตั้ระหนักถึืงควัามสิำาคัญ่และมีควัาม
เข้าใจนโยบายฉบับนี� รวัมทั�งปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบายอย่างเคร่งครัด 

5.4 กรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชี จะต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบายฉบับนี�อย่างเคร่งครัด รวัมทั�งส่ิ�อสิารนโยบาย
ฉบับนี�ให้ค่้สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะได้รับทราบ 

6. นโยบายและแนวทางปฏิิบัติ 
6.1 ข้อห้ามในการซ่�อขายหลกัทรพัื่ย์โดยใช้ข้อม้ลภายใน กรรมการ ผู้้บ้ริหาร และผู้้ส้ิอบบัญ่ชี ต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้ามข้อห้าม

ในการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์โดยการใช้ขอ้ม้ลภายใน ซึ�งกำาหนดไว้ัในกฎหมายว่ัาด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
ว่ัา ในการซ่�อหร่อขายซึ�งหลักทรัพื่ย์จดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยหร่อหลักทรัพื่ย์ที�ซ่�อขาย 
ในศ้นย์ซ่�อขายหลกัทรพัื่ย์ ห้ามมใิห้บุคคลใดทำาการซ่�อ ขาย เสินอซ่�อ เสินอขาย หร่อชกัชวันใหบุ้คคลอ่�นซ่�อ ขาย 
เสินอซ่�อ หร่อเสินอขายซึ�งหลักทรัพื่ย์จดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ หร่อหลักทรัพื่ย์ที�ซ่�อขายในศ้นย์ซ่�อขาย
หลักทรัพื่ย์ไม่ว่ัาโดยทางตั้รงหร่อทางอ้อมในประการที�น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่ั้อบุคคลภายนอก โดยอาศัย 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสิาระสิำาคัญ่ต่ั้อการเปลี�ยนแปลงราคาของหลักทรัพื่ย์ที�ยังมิได้เปิดเผู้ยต่ั้อประชาชนและตั้นได้
ล่วังร้้มาในตั้ำาแหน่งหร่อฐานะเช่นนั�นและไม่ว่ัาการกระทำาดังกล่าวัจะกระทำาเพ่ื่�อประโยชน์ต่ั้อตั้นเอง หร่อผู้้้อ่�น
หร่อนำาข้อเท็จจริงเช่นนั�นออกเปิดเผู้ย เพ่ื่�อให้ผู้้้อ่�นกระทำาดังกล่าวัโดยตั้นได้รับประโยชน์ตั้อบแทน

6.2 ช่วังเวัลาห้ามซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ (Blackout Period) 

6.2.1 ห้ามบุคคลที�บริษัทฯ กำาหนด ซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในช่วังเวัลา 30 วััน ก่อนการเปิดเผู้ย 
งบการเงินประจำารายไตั้รมาสิและประจำาป และช่วังเวัลาอ่�นที�บริษัทฯ จะกำาหนดเป็นครั�งคราวั 

6.2.2 ในสิถืานการณ์พิื่เศษ บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดอาจขายหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในระหว่ัางช่วังเวัลาห้าม
ซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ได้ หากตั้กอย่้ในสิถืานการณ์ เช่น มีควัามยากลำาบากทางการเงินอย่างรุนแรง หร่อ
ต้ั้องปฏิิบัติั้ตั้ามข้อกำาหนดต่ั้างๆ ทางกฎหมาย หร่อตั้กอย่้ภายใต้ั้คำาสัิ�งศาล โดยต้ั้องจัดทำาบันทึกระบุ
เหตุั้ผู้ลเสินอขออนุมัติั้ต่ั้อ 
(1) ประธุานกรรมการ (กรณีผู้้้ขายเป็นกรรมการหร่อเลขานุการบริษัท) 
(2) ประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ (กรณีผู้้้ขายเป็นประธุานกรรมการ) 
(3) ประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร/กรรมการผู้้้จัดการ (กรณีผู้้้ขายเป็นบุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดซึ�งไม่ใช่

กรรมการและเลขานุการบริษัท) ทั�งนี�ให้จัดส่ิงสิำาเนาบันทึกดังกล่าวัให้แก่เลขานุการบริษัทด้วัย 

6.2.3 เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วังเวัลาห้ามซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ให้บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดทราบเป็นการ
ล่วังหน้า 
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6.3 การรายงานการถ่ือหลักทรัพื่ย์ 
6.3.1 การรายงานครั�งแรก 

(1) กรรมการ ผู้้้บริหารและผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ มีหน้าที�ต้ั้องจัดทำารายงานการถ่ือหลักทรัพื่ย์ของ
ตั้นเอง ค่้สิมรสิ และบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะ ตั้ามแบบ 59-1 ของสิำานักงาน ก.ล.ตั้. และนำา
ส่ิงให้สิำานักงาน ก.ล.ตั้. ภายใน 30 วััน นับแต่ั้วัันที�ได้รับการแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการ ผู้้้บริหาร หร่อ 
ผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ หร่อวัันปิดการเสินอขายหลักทรัพื่ย์ต่ั้อประชาชน ตั้ามที�กฎหมายว่ัาด้วัย 
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์กำาหนด

(2) บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดนอกเหน่อจากกรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชีมีหน้าที�ต้ั้องจัดทำาแบบ
รายงานการถือ่หลักทรัพื่ย์ของกลุ่มบริษัทฯ และนำาสิง่ให้เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วััน นับแต่ั้วัันที� 
ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท 

6.3.2 การรายงานเม่�อมีการเปลี�ยนแปลง 
(1) กรรมการ ผู้้้บริหารสีิ�ระดับแรก และผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ มีหน้าที�ต้ั้องจัดทำาแบบรายงานการ

เปลี�ยนแปลงการถ่ือหลักทรัพื่ย์ตั้ามแบบ 59-2 ของสิำานักงาน ก.ล.ตั้. และนำาส่ิงให้สิำานักงาน ก.ล.ตั้. 
ภายใน 3 วัันทำาการนับแต่ั้วัันที�มีการซ่�อขาย โอน หร่อรับโอนหลักทรัพื่ย์ตั้ามกฎหมายวั่าด้วัย 
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์

(2) บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดนอกเหน่อจากกรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชีมีหน้าที�ต้ั้องจัดทำาแบบ
รายงานการเปลี�ยนแปลงการถ่ือหลักทรัพื่ย์ของกลุ่มบริษัทฯ และนำาส่ิงให้เลขานุการบริษัท ภายใน 
3 วัันทำาการนับแต่ั้วัันที�มีการซ่�อขาย โอน หร่อรับโอนหลักทรัพื่ย์ 

 6.3.3 ข้อยกเว้ัน 
การเปลี�ยนแปลงการถ่ือหลักทรัพื่ย์ในกรณีดังต่ั้อไปนี� ไม่ต้ั้องจัดทำาแบบรายงานการเปลี�ยนแปลงการ
ถ่ือหลักทรัพื่ย์ตั้ามแบบ 59-2 
(1) การเสินอขายหุ้น ให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้นเดิมตั้ามสัิดส่ิวันการถ่ือหุ้น (Rights Offering) 
(2) การใช้สิิทธิุตั้ามหลักทรัพื่ย์แปลงสิภาพื่ 
(3) การเสินอขายหุ้นหร่อการใช้สิิทธิุตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธิุที�จะซ่�อหุ้น หร่อหุ้นก้้แปลงสิภาพื่ 

(Warrants) ที�ออกใหม่ให้แก่กรรมการหร่อพื่นักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program 
“ESOP”) หร่อได้รับหลักทรัพื่ย์จากโครงการร่วัมลงทุนระหว่ัางนายจ้างและล้กจ้าง (Employee Joint 
Investment Program “EJIP”) 

(4) การรับหลักทรัพื่ย์โดยทางมรดก 
(5) การโอนหร่อรับโอนหลักทรัพื่ย์จากการวัางเป็นประกันการซ่�อขายสัิญ่ญ่าซ่�อขายล่วังหน้า 

6.4 การซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ที�ไม่เข้าข่ายการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ตั้ามนโยบายฉบับนี� ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถ่ือ 
หลักทรัพื่ย์ หร่อรับคำาเสินอซ่�อหลักทรัพื่ย์เพ่ื่�อครอบงำากิจการ (Tender Offer) 

6.5 ข้อจำากัดอ่�นๆ ในการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ 
6.5.1 บริษัทฯ สินับสินุนให้บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดลงทุนในหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในระยะยาวั ทั�งนี� ไม่ควัร

ซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในระยะสัิ�นหร่อเพ่ื่�อเก็งกำาไรในหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ 
6.5.2 บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดควัรหลีกเลี�ยงการทำาธุุรกรรม ดังต่ั้อไปนี� 

(1) การชอร์ตั้เซล (Short Sale) หลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ซึ�งอาจเป็นการส่ิงสัิญ่ญ่าณแก่ตั้ลาดได้ว่ัา ผู้้้ขาย
ไม่มีควัามเช่�อมั�นในบริษัทฯ 

(2) การซ่�อขายตั้ราสิารอนุพัื่นธ์ุ (เช่น ฟิิวัเจอร์สิ และ ออปชั�น) ที�มีควัามเกี�ยวัข้องกับหลักทรัพื่ย์ของ 
บริษัทฯ ซึ�งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์โดยใช้ข้อม้ลภายในได้ 

(3) การถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในบัญ่ชีก้้ย่มเงินเพ่ื่�อซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ (Margin Account)  
ซึ�งอาจถ้ืกบริษัทหลักทรัพื่ย์บังคับขายหลักทรัพื่ย์ดังกล่าวั โดยปราศจากควัามยินยอม ในกรณีที� 
ไม่สิามารถืนำาหลักประกันมาวัางเพิื่�มได้ 
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เอกสารแนบ 5

7. บทลงโทษกรณีฝ่่าฝื่นนโยบาย 
กรรมการ ผู้้้จัดการ ผู้้้ดำารงตั้ำาแหน่งบริหาร หร่อผู้้้สิอบบัญ่ชีผู้้้ใดฝ่่าฝื่น หร่อไม่ปฏิิบัติั้ตั้ามหลักเกณฑ์์การซ่�อขาย 
หลักทรัพื่ย์ตั้ามกฎหมายว่ัาด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์กำาหนดต้ั้องรับโทษตั้ามที�กฎหมายบัญ่ญั่ติั้

บริษัทฯ จะจัดทำารายงานการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถ่ือหุ้นประจำาป และจัดให้มีการเผู้ยแพื่ร่รายงานการประชุมทางเว็ับไซต์ั้
ของบริษัทที� www.leaseit.co.th

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำารายการที�เกี�ยวัโยงกันที�เข้าข่ายจะต้ั้องขออนุมัติั้จากผู้้้ถ่ือหุ้นตั้ามข้อกำาหนดของตั้ลาด
หลักทรัพื่ย์ฯ ก่อนทำารายการ บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยข้อม้ลเกี�ยวักับช่�อและควัามสัิมพัื่นธ์ุของบุคคลที�เกี�ยวัโยง นโยบาย
การกำาหนดราคา และม้ลค่าของรายการ รวัมทั�งควัามเห็นของคณะกรรมการเกี�ยวักับรายการดังกล่าวัให้ผู้้้ถ่ือหุ้น
ทราบอย่างชัดเจนในการประชุมผู้้้ถ่ือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายไม่อนุญ่าตั้ให้มีรายการระหว่ัางกันในลักษณะที�เป็นการให้ควัามช่วัยเหล่อทางการเงิน เช่น การให้ 
ก้้ย่มเงิน การคำ�าประกันสิินเช่�อ

บริษัทฯ มีรายการระหว่ัางกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในเคร่อ ซึ�งได้กระทำาอย่างยุติั้ธุรรมตั้ามราคาตั้ลาด และเป็นไปตั้าม
ปกติั้ธุุรกิจการค้า (Fair and at arms’s length) 

3. บทบาทของผูู้มีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
ก. การดูแลสิทธิของผูู้มีสวนไดเสีย

บริษัทฯ ตั้ระหนักถึืงสิิทธิุของผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยทุกกลุ่มทั�งภายในและภายนอกบริษัท และด้แลเพ่ื่�อให้มั�นใจได้ว่ัาสิิทธิุ
ดังกล่าวัได้รับการคุ้มครองและปฏิิบัติั้ด้วัยดี ทั�งนี� เพ่ื่�อสิร้างควัามเข้าใจอันดีและควัามร่วัมม่อระหว่ัางบริษัท
และผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย อันจะเป็นประโยชน์ต่ั้อการดำาเนินงาน สิร้างควัามเช่�อมั�นและควัามมั�นคงให้แก่บริษัทและ 
ผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย รวัมทั�งเพิื่�มขีดควัามสิามารถืในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาวั ดังนี�

1.	 พน้กงาน	: บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการคัดเล่อกบุคลากร ที�เหมาะสิมกับตั้ำาแหน่ง และเน้นบุคลากร
มีประสิบการณ์ในการทำางานตั้รงกับลักษณะงานของบริษัทฯ เพ่ื่�อควัามเชี�ยวัชาญ่ในงานนั�น ซึ�งบริษัทฯ 
ตั้ระหนักเสิมอว่ัาพื่นักงานเป็นทรัพื่ยากรที�มีคุณค่า และเป็นรากฐานของควัามสิำาเร็จ ดังนั�น บริษัทฯ จึง
มุ่งมั�นที�จะพัื่ฒนาศักยภาพื่ของพื่นักงานตั้ลอดเส้ินทางการทำางาน โดยพัื่ฒนาทักษะ เพิื่�มพ้ื่นควัามร้้อย่าง
ต่ั้อเน่�อง และควัามสิามารถืของพื่นักงาน รวัมทั�งมอบโอกาสิในการสิร้างควัามก้าวัหน้าในการทำางาน
ให้แก่พื่นักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตั้ลอดจนการสิร้างแรงจ้งใจในเร่�องผู้ลตั้อบแทนที�เหมาะสิมและ
สิามารถืเทียบเคียงกับบริษัทชั�นนำาโดยทั�วัไป ตั้ลอดจนการด้แลคุณภาพื่ชีวิัตั้ของพื่นักงานทุกคนโดยเท่า
เทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตั้อบแทนพื่นักงานที�สิอดคล้องกับผู้ลการดำาเนินงาน
ของบริษัททั�งในระยะสัิ�น อาทิ ควัามสิามารถืในการทำากำาไรในแต่ั้ละป ในร้ปแบบของเงินจ้งใจ (Incentive) 
และเงินโบนัสิ (Bonus) โดยในระยะยาวันั�น บริษัทได้นำาเอาร้ปแบบการวััดผู้ลการปฏิิบัติั้งานตั้าม Balanced 
Scorecard โดยอาศยัการกำาหนดตั้วััชี�วััด (KPIs) มาใช้เป็นเคร่�องม่อเพ่ื่�อช่วัยในการบริหารจดัการกลยทุธ์ุไป
ส่้ิการปฏิิบัติั้  (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวััดหร่อการประเมิน ที�จะช่วัยให้องค์กรเกิดควัาม
สิอดคล้องเป็นอันหนึ�งอันเดียวักัน และมุ่งเน้นในสิิ�งที�มีควัามสิำาคัญ่ต่ั้อควัามสิำาเร็จขององค์กร โดยบริษัทฯ 
ศึกษาและทบทวันโครงสิร้างองค์กร บทบาท หน้าที� และควัามรับผิู้ดชอบของแต่ั้ละตั้ำาแหน่งงาน ประเมิน
ผู้ลการทำางานและควัามก้าวัหน้าในการทำางานของพื่นักงานอย่างสิมำ�าเสิมอ ทั�งนี� เพ่ื่�อพัื่ฒนาองค์กรส่้ิการ
เป็นองค์กรที�ดี นอกจากนี� บริษัทได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพ่ื่�อให้ 
พื่นักงานได้ออมและสิร้างผู้ลตั้อบแทนการลงทุนในระยะยาวัและเพ่ื่�อให้พื่นักงานมีส่ิวันร่วัมในการเป็น
เจ้าของบริษัทมาตัั้�งแต่ั้ป 2558 และได้ครบกำาหนดโครงการในเด่อนมีนาคม 2561 และในป 2562 บริษัท
ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program No.2 (EJIP No.2) ขึ�นในเด่อนเมษายน 2561  
มีระยะเวัลาโครงการกำาหนด 3 ป
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 บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ในเร่�องสิวััสิดิการและควัามปลอดภัยของพื่นักงาน โดยบริษัทฯ ได้จดัสิวััสิดิการและ
สิิทธิุประโยชน์ขั�นพ่ื่�นฐานตั้ามที�กฎหมายกำาหนด อาทิ วัันเวัลาทำางาน วัันหยุด วัันหยุดพัื่กผู่้อนประจำาป 
และวัันลาหยุดประเภทต่ั้างๆ รวัมถึืงการประกันสัิงคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่ โดยมี 
การประชาสิมัพัื่นธ์ุสิิทธิุประโยชนต่์ั้างๆ ให้กับพื่นักงานทราบ นอกจากนั�น บริษัทฯ ไดจั้ดให้มีสิวััสิดิการอ่�นๆ  
นอกเหน่อจากที�กฎหมายกำาหนด อาทิ การประกันสุิขภาพื่ ซึ�งครอบคลุมการรักษาพื่ยาบาลผู้้้ป่วัยนอก 
และผู้้้ป่วัยใน การประกันชีวิัตั้ การประกันอุบัติั้เหตุั้ และการตั้รวัจสุิขภาพื่ประจำาป รวัมถึืงจัดให้มีมาตั้รการ
การด้แลสุิขภาพื่อนามัยของพื่นักงาน อาทิ การฉีดวััคซีนป้องกันโรคระบาด การจัดหาหน้ากากอนามัย
และแอลกอฮอล์เจลสิำาหรับล้างม่อให้แก่พื่นักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี� บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงิน 
ช่วัยเหล่อพื่นกังานในกรณต่ีั้างๆ เช่น การสิมรสิ การคลอดบตุั้ร การอปุสิมบท การเสิยีชีวิัตั้ของญ่าตั้ใิกล้ชิด 
การประสิบภัยพิื่บัติั้ทางธุรรมชาติั้ เป็นต้ั้น 

2.	 ลูกค้่า	: บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและแนวัทางปฏิิบัติั้ต่ั้อล้กค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเง่�อนไขให้รับทราบอย่าง
ชัดเจน โดยเง่�อนไขดังกล่าวัเป็นเง่�อนไขที�เป็นธุรรม นอกจากนี� บริษัทฯ ยังมุ่งมั�นในการให้การบริการล้กค้า 
และให้คำาแนะนำาช่วัยเหล่อแก่ล้กค้าด้วัยควัามสุิภาพื่ อ่อนโยน พื่ร้อมรับฟัิงปัญ่หาและวิัธีุแก้ไขปัญ่หาให้
ล้กค้า โดยไม่เปิดเผู้ยควัามลับของล้กค้า และบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์์การคัดเล่อกล้กค้าไว้ัอย่าง
ชัดเจน โดยยึดหลักเกณฑ์์ ดังนี�ค่อ

• การมีตัั้วัตั้นอย่้จริงของล้กค้า
• ควัามสิามารถืในการชำาระหนี�ของล้กค้า และล้กหนี�
• ควัามสิามารถืในการปฏิิบัติั้งานตั้ามโครงการให้สิำาเร็จ

โดยมีคณะกรรมการสิินเช่�อ เป็นผู้้้รับผิู้ดชอบในการพิื่จารณาหลักเกณฑ์์ดังกล่าวัข้างต้ั้น

3.	 คู่่ค้่า	: บริษัทฯ กำาหนดนโยบายเกี�ยวักับการปฏิิบัติั้ที�เป็นธุรรม และรับผิู้ดชอบต่ั้อค่้ค้าทุกฝ่่าย ตั้ามข้อตั้กลง
ทางการค้าที�ได้ตั้กลงกัน ทั�งนี� โดยการกำาหนดเง่�อนไขและแนวัทางการปฏิิบัติั้ตัั้�งแต่ั้แรกอย่างชัดเจนและเป็น
ธุรรม ตั้ลอดจนการให้ควัามร่วัมม่อกับพัื่นธุมิตั้รทางการค้าเพ่ื่�อประโยชน์โดยรวัมทั�ง 2 ฝ่่าย

4. เจ้าหน่� : บริษัทฯ มีควัามมุ่งมั�นที�จะรักษาสัิมพัื่นธุภาพื่ที�ยั�งย่นระหว่ัางบริษัทฯ และเจ้าหนี�อย่้เสิมอ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิิบัติั้ต่ั้อเจ้าหนี�อย่างเสิมอภาคและเป็นธุรรม โดยให้ข้อม้ลที�ถ้ืกต้ั้อง โปร่งใสิ 
และตั้รวัจสิอบได้แก่เจ้าหนี� และยึดมั�นในการปฏิิบัตั้ิตั้ามข้อกำาหนดและเง่�อนไขของสัิญ่ญ่าที�มีต่ั้อ 
เจ้าหนี�อย่างเคร่งครัด ทั�งในเร่�องการชำาระค่นเงินต้ั้น ดอกเบี�ย และค่าธุรรมเนียม การดำารงอัตั้ราสิ่วัน
ทางการเงิน และเง่�อนไขอ่�นๆ เป็นต้ั้น และหากเกิดกรณีที�บริษัทไม่สิามารถืปฏิิบัติั้ตั้ามเง่�อนไขข้อใด 
ข้อหนึ�งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี�ทราบโดยเร็วั เพ่ื่�อร่วัมกันพิื่จารณาหาแนวัทางแก้ไข ทั�งนี� ที�ผู่้านมา 
บริษัทฯ ไม่มีเหตุั้ผิู้ดนัดชำาระหนี� 

5.	 คู่่แข่งทุางการค้่า : บริษัทฯ ดำาเนินการโดยสุิจริตั้และการรักษามาตั้รฐานในการให้บริการ และยึดหลักการ
ไม่กล่าวัพื่าดพิื่งค่้แข่ง หร่อบิดเบ่อนข้อเท็จจริงของค่้แข่ง นอกจากนี� บริษัทฯ ปฏิิบัติั้ต่ั้อค่้แข่งขันด้วัยควัาม
เข้าใจและควัามรว่ัมม่อที�ดีระหว่ัางกัน ทั�งนี� บริษัทฯ ถ่ือว่ัาค่้แข่งอ่�นต่ั้างกมี็หน้าที�เป็นผู้้ใ้ห้บริการทางการเงนิ
ที�ดีและมีคุณภาพื่แก่ล้กค้า เช่นเดียวักัน

6. สู้งค่ม	ชุุมชุน	และสิู�งแว่ดล้อม	: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายให้บริษัทฯ เน้นการประพื่ฤติั้
ปฏิิบัติั้อย่างเป็นธุรรมโดยคำานึงถึืงหน้าที�ควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อชุมชน สัิงคม และสิิ�งแวัดล้อม บริษัทฯ ได้จัดทำา
กิจกรรมหลากหลายร้ปแบบเพ่ื่�อช่วัยเหล่อชุมชน สัิงคม และสิิ�งแวัดล้อม อาทิ บริษัทฯ ร่วัมกับคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ค่้ค้า ล้กค้าและเจ้าหนี� ได้ร่วัมสินับสินุนสิิ�งปล้กสิรา้ง สิิ�งของบริจาค และทนุการศึกษา ให้แก่เยาวัชน
ที�ห่างไกล และกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่ั้อสัิงคมอย่างต่ั้อเน่�อง โดยได้รับควัามร่วัมม่อจากองค์กรต่ั้างๆ  
ทั�งภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายในเร่�องการด้แลรักษาสิิ�งแวัดล้อม และส่ิงเสิริมให้มีการใช้ทรัพื่ยากรอย่าง
มีประสิิทธิุภาพื่ และได้กำาหนดแนวัปฏิิบัติั้ที�สิามารถืดำาเนินการได้ภายในบริษัทฯ อาทิ การประหยัดพื่ลังงานไฟิฟ้ิา 
การประหยัดนำ�า การรณรงค์การใช้กระดาษ Recycle การคัดแยกขยะ 
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นอกจากนี� คณะกรรมการบริษัทฯ ไดส่้ิงเสิริมให้มีการให้ควัามร้้และฝึ่กอบรมพื่นักงานในเร่�องสิิ�งแวัดล้อม โดยบริษัท
มีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิิ�งแวัดล้อม โดยจะดำาเนินการส่ิงเสิริมให้เกิดควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อสิิ�งแวัดล้อม 
พัื่ฒนาและใช้เทคโนโลยีที�เป็นมิตั้รกับสิิ�งแวัดล้อมมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเพ่ื่�อลดผู้ลกระทบด้าน 
สิิ�งแวัดล้อมและควับคุมกิจกรรมที�อาจส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อสิิ�งแวัดล้อมอย่างต่ั้อเน่�อง อาทิ การจัดการของเสีิยที�เกิดขึ�น
ภายในบริษัท

ทั�งนี� รายละเอียดเกี�ยวักับกิจกรรมด้านควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อสัิงคม ชุมชน และสิิ�งแวัดล้อมแสิดงอย่้ภายใต้ั้หวััข้อ “ควัาม
รับผิู้ดชอบต่ั้อสัิงคมส่้ิควัามยั�งย่น”

ข. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทฯ สินับสินุนการเคารพื่สิิทธุิมนุษยชนที�ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ�งรวัมถืึงปฏิิญ่ญ่าและอนุสัิญ่ญ่าตั้่างๆ 
ของสิหประชาชาติั้ว่ัาด้วัยสิิทธิุมนุษยชน ทั�งนี� กรรมการ ผู้้้บริหาร และพื่นักงานของบริษัทฯ ตั้ลอดจนบุคคลอ่�นใดที�
กระทำาการในนามของบริษัทฯ จะต้ั้องเคารพื่ในศักดิ�ศรีส่ิวันบุคคล ควัามเป็นส่ิวันตัั้วั และสิิทธิุของแต่ั้ละบุคคลที�ตั้น
ได้มีการติั้ดต่ั้อด้วัยในระหว่ัางการปฏิิบัติั้งาน โดยจะต้ั้องไม่กระทำาการใดๆ หร่อส่ิงเสิริมให้มีการละเมิดหร่อล่วังเกิน
สิิทธิุมนุษยชนใดๆ ตั้ามที�บริษัทได้กำาหนดไว้ัในหลักในการปฏิิบัติั้ “จริยธุรรมและธุรรมาภิบาลขององค์กร”

บริษัทเคารพื่และปฏิิบัติั้ตั้ามหลักกฎหมายเร่�องสิิทธิุมนุษยชน รวัมถึืงการป้องกันและหลีกเลี�ยงการละเมิดสิิทธิุมนุษยชน 
ของพื่นักงาน ค่้ค้า และชุมชน ภายใต้ั้บทบัญ่ญั่ติั้ที�ได้กำาหนดไว้ัตั้ามกฎหมายไทย โดยมีแนวัทางในการปฏิิบัติั้เอาไว้ั 
ดังนี�

• แรงงานเด็ก (Child Labor) บริษัทจะปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายว่ัาด้วัยอายุขั�นตั้ำ�าในการจ้างงาน และจะไม่ให้แรงงาน
ผู้้้เยาว์ัทำางานที�เป็นอันตั้รายต่ั้อสุิขภาพื่และพัื่ฒนาการ รวัมถึืงส่ิงผู้ลกระทบต่ั้อการศึกษาภาคบังคับ

• แรงงานบังคับ (Forced Labor) บริษัทจะไม่กระทำาหร่อสินับสินุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกร้ปแบบ 
และจะไม่เรียกเก็บเงินหร่อเก็บยึดเอกสิารประจำาตัั้วัใดๆ ของพื่นักงาน เว้ันแต่ั้เป็นการดำาเนินการที�ไม่ขัด 
ต่ั้อกฎหมาย

• การไม่เล่อกปฏิิบัติั้ (Discrimination) บริษัทจะเคารพื่ในควัามแตั้กต่ั้างและปฏิิบัติั้ต่ั้อพื่นักงานอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่เอ่�อประโยชน์ หร่อลิดรอนสิิทธิุของพื่นักงานอย่างไม่เป็นธุรรม อันมีสิาเหตัุ้มาจากเร่�องเช่�อชาติั้ 
สัิญ่ชาติั้ เผู่้าพัื่นธ์ุุ สีิผิู้วั ต้ั้นตั้ระก้ล ศาสินา สิถืานะทางสัิงคม เพื่ศ อายุ ควัามพิื่การหร่อทุพื่พื่ลภาพื่ แนวัคิด 
ทางการเม่อง ตั้ลอดจนสิถืานภาพื่เกี�ยวักับการสิมรสิ นอกจากนี� จะกำาหนดมาตั้รการป้องกัน และแก้ปัญ่หา
เกี�ยวักับการล่วังละเมิดทางเพื่ศ

• การจ่ายค่าตั้อบแทน (Compensation) บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตั้อบแทน และผู้ลประโยชน์ในร้ปแบบต่ั้างๆ 
ที�สิอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และตั้รงตั้ามเวัลาที�กำาหนด และจะไม่หักค่าจ้างพื่นักงาน เว้ันแต่ั้เป็นการ
ดำาเนินการที�ไม่ขัดต่ั้อกฎหมาย

• ชั�วัโมงการทำางาน (Working Hours) บริษัทจะกำาหนดชั�วัโมงการทำางานปกติั้ไม่เกินกว่ัาที�กฎหมายกำาหนดไว้ั 
และจะด้แลให้ชั�วัโมงการทำางานล่วังเวัลาของพื่นักงานเป็นไปตั้ามที�กฎหมายกำาหนด

• เสิรีภาพื่ในการสิมาคม และการเจรจาต่ั้อรอง (Freedom of Association and Collective Bargaining) บริษัท
จะเคารพื่สิิทธิุพื่นักงานในการสิมาคม หร่อรวัมกลุ่มในร้ปแบบใดๆ ที�ไม่ขัดต่ั้อกฎหมาย รวัมถึืงการเข้าร่วัม
ในกระบวันการเจรจาต่ั้อรองตั้ามขั�นตั้อนของกฎหมาย

• ควัามปลอดภัย อาชีวัอนามัย สิิ�งแวัดล้อม และสิิ�งอำานวัยควัามสิะดวัก (Occupational Health, Safety, 
Environment and Facilities) บริษัทจะดำาเนินการส่ิงเสิริม สินับสินุน คงไว้ั และปรับปรุงอย่างต่ั้อเน่�องให้เกิด
สิภาพื่แวัดล้อมในการทำางานที�ปลอดภัย ป้องกันมิให้เกิดผู้ลกระทบต่ั้อสุิขภาพื่อนามัยของพื่นักงานและผู้้้ที� 
เกี�ยวัข้อง รวัมทั�งมุ่งเน้นการด้แลรักษา ป้องกัน ลดผู้ลกระทบด้านสิิ�งแวัดล้อมที�เกิดจากกิจกรรมของบริษัท
และผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง โดยปฏิิบัติั้ให้สิอดคล้องตั้ามกฎหมาย นอกจากนี� บริษัทจะจัดให้มีห้องนำ�าและห้องสุิขาที�ถ้ืก
สุิขลักษณะ นำ�าด่�มที�สิะอาดถ้ืกสุิขอนามัย ปัจจัยในการปฐมพื่ยาบาลที�เหมาะสิม สิถืานที�รับประทานอาหาร
และสิถืานที�สิำาหรับเก็บรักษาอาหารที�สิะอาดถ้ืกหลักสุิขาภิบาลอย่างเพีื่ยงพื่อและสิะดวัก

บริษัทได้เปิดโอกาสิให้มีการแจ้งเบาะแสิเกี�ยวักับการกระทำาใดๆ ที�ละเมิดสิิทธิุมนุษยชนผู้่านช่องทางการรับเร่�อง 
ร้องเรียน โดยในป 2563 ไม่มีประเด็นร้องเรียนเกี�ยวักับสิิทธิุมนุษยชน
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ค. การตอตานทุจริตและการจายสินบน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีควัามมุ่งมั�นที�จะปฏิิเสิธุการทุจริตั้คอร์รัปชั�นและการติั้ดสิินบนทุกร้ปแบบและทุกระดับ ไม่ว่ัา
จะเป็นธุุรกรรมที�เกี�ยวัข้องกับภาครฐัหร่อภาคเอกชน โดยบริษัทไดอ้อกนโยบายการตั้อ่ต้ั้านการทจุริตั้คอรรั์ปชั�นในป 
2558 โดยจัดทำาเป็นเอกสิารแนวัการปฏิิบัติั้เกี�ยวักับการกำากับด้แลและควับคุมด้แลเพ่ื่�อป้องกันและติั้ดตั้ามควัามเสีิ�ยง
จากการทุจริตั้คอร์รัปชั�น โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน และบุคคลอ่�นใดที�กระทำาการในนามของบริษัท 
กระทำาการซึ�งเป็นการให้หร่อรับของกำานัลที�เป็นเงิน หร่อสิิ�งตั้อบแทนอ่�นใด อันมิชอบด้วัยกฎหมายหร่อไม่เหมาะสิม 
เพ่ื่�อให้ได้มาซึ�งควัามได้เปรียบทางธุุรกิจ หร่อควัามสัิมพัื่นธ์ุกับค่้ค้า ในป 2558 บริษัทฯ ได้สิมัครเข้าร่วัมเป็นสิมาชิก
เคร่อข่ายหุ้นส่ิวันต้ั้านทุจริตั้เพ่ื่�อประเทศไทย (PACT Network) เพ่ื่�อแสิดงควัามมุ่งมั�นที�จะต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น 

ในป 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วัยงานซึ�งไม่มีส่ิวันประสิานงานกับล้กค้าทำาการสิอบทานกลับไปยังล้กค้าทุกรายที�
เปิดวังเงินใหม่ เพ่ื่�อเก็บรวับรวัมข้อม้ลเกี�ยวักับการทุจริตั้และการจ่ายสิินบน สิรุปผู้ลการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวั  
ไม่พื่บการทุจริตั้การเรียกรับ หร่อจ่ายสิินบนกับล้กค้า

ในป 2560 บริษัทฯ ได้ร่วัมประกาศเจตั้นารมณ์เป็นแนวัร่วัมปฏิิบัติั้ของภาคเอกชนไทยในการต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้ 
(Collective Action Coalition) ในวัันที� 9 มิถุืนายน 2560 โดยบริษัทฯ จะจัดให้มี 

• การประเมินควัามเสีิ�ยงที�เกี�ยวัข้องกับการทุจริตั้ภายในบริษัท รวัมถึืงการนำานโยบายการต่ั้อต้ั้าน การทุจริตั้
และแผู้นการกำากับการปฏิิบัติั้งานไปปฏิิบัติั้ และจัดให้มีค่้ม่อ/แนวัทางในการดำาเนินธุุรกิจแก่ผู้้้บริหารและ
พื่นักงาน

• จะเปิดเผู้ยและแลกเปลี�ยนนโยบายภายใน ประสิบการณ์ แนวัปฏิิบัติั้ที�ดีและแนวัทางควัามสิำาเร็จในการ
สินับสินุนให้เกิดการทำารายการทางธุุรกิจอย่างมีคุณธุรรม ถ้ืกต้ั้องและโปร่งใสิในประเทศไทย

• จะรว่ัมม่อกับบริษัทในอตุั้สิาหกรรมเดยีวักัน ค่้ค้า และผู้้มี้ส่ิวันไดเ้สีิยกลุ่มอ่�นๆ โดยการสิรา้งแนวัรว่ัมปฏิิบัติั้ 
และการเข้าร่วัมในกิจกรรมต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้

แนวทางในการติดตามประเมินผู้ลการปฏิิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และกระบวนการ
ในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน

ผู้้้บริหารของบริษัทจัดให้มีระบบการควับคุมภายในที�เหมาะสิมขึ�นเพ่ื่�อประสิิทธิุภาพื่ในการปฏิิบัติั้งานและลดควัาม
เสีิ�ยงจากลักษณะธุุรกิจ ซึ�งการควับคุมภายในดังกล่าวั จะทำาการควับคุมทั�งในด้านการป้องกัน (Preventive Control) 
และการตั้รวัจสิอบ (Detective Control) ซึ�งเป็นเคร่�องม่อที�ช่วัยในการลดโอกาสิ และแรงจ้งใจในการกระทำามิชอบ
และการทุจริตั้ให้น้อยลง โดยใช้หลักเกณฑ์์การแบ่งแยกหน้าที� การแบ่งแยกหน้าที�ในการทำางานระหว่ัางพื่นักงาน 
รวัมถืึงจัดทำากระบวันการตั้ิดตั้ามประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบายการตั้่อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น ให้ผู้้้บริหาร
สิามารถืได้รับรายงานและรับทราบถึืงสิาเหตุั้ของข้อบกพื่ร่องหร่อสิถืานการณ์ที�ไม่ชอบมาพื่ากลได้ทันท่วังที รวัมทั�ง 
สิามารถืปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสิมในการประเมินผู้ลระบบการควับคุมภายในดังกล่าวั และให้
ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในเป็นส่ิวันหนึ�งของกระบวันการติั้ดตั้ามและประเมินผู้ลการปฏิิบัติั้ตั้ามนโยบายการต่ั้อต้ั้านการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นโดยรวัมทุกสิิ�นป และกำาหนดให้มีการประเมินควัามเสีิ�ยงเกี�ยวักับการทุจริตั้คอร์รัปชั�นเป็นประจำา 
ทุกป และรายงานผู้ลการประเมินควัามเสีิ�ยงต่ั้อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั�งนี� กรรมการ ผู้้้บริหาร และพื่นักงานทุกคน 
มีหน้าที�รายงานการพื่บเห็นการฝ่่าฝื่นนโยบายการตั้่อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นดังกล่าวั โดยบริษัทฯ มีมาตั้รการ
ให้ควัามคุ้มครองแก่ผู้้้แจ้งเบาะแสิอย่างเหมาะสิม ทั�งนี� บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึ่กอบรมเพ่ื่�อสิร้างควัามตั้ระหนักถึืง
ควัามสิำาคัญ่และเข้าใจนโยบายและมาตั้รการต่ั้อต้ั้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น รวัมทั�งวิัธีุการประเมินควัามเสีิ�ยงจากการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นด้วัย 
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เอกสารแนบ 5

ง. นโยบายและแนวปฏิิบัติเก่ียวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�
บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและแนวัปฏิิบัตั้เิกี�ยวักับการไม่ล่วังละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าหร่อลิขสิิทธิุ� ดังต่ั้อไปนี�

• พื่นักงานของบริษัททุกคนต้ั้องให้ควัามเคารพื่ และไม่ล่วังละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น หากพื่บการ 
กระทำาที�เป็นหร่ออาจเป็นการละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าให้แจ้งข้อม้ลดังกล่าวัให้ผู้้้บังคับบัญ่ชารับทราบ

• ตั้รวัจสิอบข้อม้ลอันเป็นสิิทธิุของบุคคคลภายนอก ที�ได้รับมาหร่อจะนำามาใช้ภายในบริษัท เพ่ื่�อลดโอกาสิที�
จะเกิดกรณีละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น

• พื่นักงานมีหน้าที�รายงานต่ั้อผู้้้บังคับบัญ่ชาเม่�อพื่บการกระทำาผิู้ดที�เห็นว่ัาเป็นการละเมิดสิิทธิุ อาจนำาไปส่้ิ
การละเมิดสิิทธิุ หร่อการกระทำาที�อาจก่อให้เกิดข้อพิื่พื่าทเกี�ยวักับทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า

• ในการทำางาน พื่นักงานต้ั้องด้แลรักษางาน ข้อม้ล ส้ิตั้ร สิถิืติั้ โปรแกรม วิัธีุการ กระบวันการ และข้อเท็จ
จริงต่ั้างๆ ที�เป็นทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของบริษัทไม่ให้ถ้ืกล่วังละเมิด และไม่เปิดเผู้ยให้กับผู้้้ใด เว้ันแต่ั้ได้รับ
อนุญ่าตั้จากทางบริษัท

ข้อพึื่งระวััง

1) การทำาซำ�า ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ิ ข้อม้ลอิเล็กทรอนิกส์ิ หร่อเทคโนโลยีสิารสินเทศต่ั้างๆ 
โดยไม่มีเหตุั้อันควัร

2) การใช้ข้อม้ลที�เป็นควัามลับ หร่อเป็นสิิทธิุ�ของผู้้้อ่�นโดยไม่ได้รับอนุญ่าตั้จากเจ้าของ

3) การตัั้ดสิินใจที�เกี�ยวัข้องกับการได้มาซึ�งทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า ใช้ประโยชน์จากทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า รักษา
สิิทธิุ� และคุ้มครองสิิทธิุ�ในทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของบริษัท โดยไม่มีควัามเข้าใจที�ชัดเจนและถ้ืกต้ั้อง

จ. การดำาเนินการในกรณีมีผูู้แจงเบาะแสและการปกปองผูู้แจงเบาะแส
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสิ่�อสิารผู้่านทางเว็ับไซตั้์ของบริษัทฯ ที� www.leaseit.co.th เพ่ื่�อให้ผู้้้ถ่ือหุ้นและผู้้้มี
ส่ิวันได้เสีิยมีโอกาสิแสิดงควัามคดิเห็นและร้องเรียนโดยตั้รงตั้อ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตั้รงผู้า่นทางช่องทาง ดังนี�

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ิ ถึืงฝ่่ายนักลงทุนสัิมพัื่นธ์ุ : IR@leaseit.co.th

2. จดหมายทางไปรษณีย์ : เรียน คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ 
  บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) 1023 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29 
  ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่ฯ 10120

ในกรณีได้รับควัามไม่เป็นธุรรมหร่อควัามเด่อดร้อนจากการกระทำาของบริษัท รวัมถึืงเร่�องที�อาจทำาให้เกิดควัาม 
เสีิยหายตั้อ่บริษัท และการรอ้งเรียนกรณทีี�ถ้ืกละเมดิสิิทธุ ินอกจากนี� พื่นักงานทกุคนมีหน้าที�ต้ั้องรายงานเหตั้กุารณ ์
หร่อพื่ฤติั้กรรมในที�ทำางานที�ไม่ถ้ืกต้ั้องหร่อสิงสัิยว่ัาจะไม่ถ้ืกต้ั้อง หร่อละเมิดต่ั้อธุรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบ
หร่อกฎหมายใดๆ ต่ั้อผู้้้บังคับบัญ่ชา และบริษัทได้จัดช่องทางสิำาหรับพื่นักงานเพ่ื่�อปรึกษาหร่อแจ้งเหตุั้โดยตั้รงต่ั้อ 
ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ หากพื่บเห็นหร่อสิงสัิยการกระทำาใดๆ ที�ไม่ชอบด้วัยกฎหมายหร่อฝ่่าฝื่นต่ั้อหลักในการปฏิิบัติั้ 
ซึ�งมีหร่ออาจมีผู้ลกระทบต่ั้อพื่นักงาน ผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยอ่�นๆ และบริษัท

กระบวนการดำาเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน : ควัามคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั�งที�มาจากผู้้้ถ่ือหุ้น ผู้้้มีส่ิวันได้เสีิย 
และพื่นักงาน จะมอบหมายให้หน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายในตั้รวัจสิอบข้อเท็จจริง สิรุปรายละเอียดของเหตุั้ดังกล่าวั 
เพ่ื่�อรายงานตั้อ่คณะกรรมการตั้รวัจสิอบเพ่ื่�อพิื่จารณาใหข้้อเสินอแนะ และดำาเนินการแก้ไขเยียวัยา หร่อดำาเนินการ
ทางกฎหมายสิำาหรับการกระทำาควัามผิู้ดดังกล่าวัต่ั้อไป และแจ้งผู้ลการดำาเนินการต่ั้อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั�งนี�
ข้อม้ลของผู้้้แจ้งเบาะแสิ (Whistle Blower) และรายละเอียดอ่�นๆ ที�หน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายในได้รับจะถ้ืกเก็บเป็น
ควัามลับ เพ่ื่�อสิร้างควัามมั�นใจแก่ผู้้้แจ้งเบาะแสิ หร่อพื่นักงาน
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บริษัทได้กำาหนดการดำาเนินการเม่�อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี�
1. รับเร่�องร้องเรียน
2. การตั้รวัจสิอบข้อเท็จจริง และสิรุปรายละเอียดของเหตุั้ดังกล่าวั
3. รายงานต่ั้อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเพ่ื่�อพิื่จารณาให้ข้อเสินอแนะ และดำาเนินการแก้ไขเยียวัยา หร่อดำาเนินการ 

ทางกฎหมายสิำาหรับการกระทำาควัามผิู้ด
4. แจ้งผู้ลการดำาเนินการต่ั้อคณะกรรมการบริษัท พื่ร้อมทั�งแจ้งผู้ลให้กับผู้้้ร้องเรียนทราบ

มาตรการคุมครองผูู้รองเรียนหรือผูู้ท่ีใหความรวมมือ

1. ผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยหร่อผู้้้ที�ให้ควัามร่วัมม่อโดยสุิจริตั้ในทุกขั�นตั้อนของกระบวันการตั้รวัจสิอบและ
การสิอบสิวัน จะได้รับการปกป้องหร่อไม่ตั้อบโต้ั้ผู้้้ร้องเรียน (Non-Retaliation) 

2. บริษัทจะไม่เปิดเผู้ยข้อม้ลของผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง โดยจะปกปิดไว้ัเป็นควัามลับ

3. ผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้ที�ได้รับผู้ลกระทบจะได้รับการเยียวัยาและบรรเทาตั้ามขั�นตั้อนที�เหมาะสิมของบริษัท 

เพ่ื่�อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำาผิู้ดเร่�องจรรยาบรรณซำ�าอีก บริษัทได้กำาหนดบทลงโทษไว้ัสิำาหรับผู้้้ที�ฝ่่าฝื่น
หร่อกระทำาควัามผิู้ดไว้ัอย่างชัดเจน และบริษัทจะดำาเนินการเพ่ื่�อให้พื่นักงานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจ และนำาไป
ปฏิิบัติั้ตั้ามได้

4. การเปิดเผู้ยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ต่ั้อการเปิดเผู้ยข้อม้ลอย่างถ้ืกต้ั้อง ครบถ้ืวัน และโปร่งใสิ ทั�งรายงานข้อม้ล
ทางการเงินและข้อม้ลทั�วัไปตั้ามหลักเกณฑ์์ของ ก.ล.ตั้. และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ ตั้ลอดจนข้อม้ลที�สิำาคัญ่ที�มีผู้ลกระทบ
ต่ั้อราคาหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ซึ�งมีผู้ลกระทบต่ั้อกระบวันการตัั้ดสิินใจของผู้้้ลงทุนและผู้้้มีส่ิวันได้เสีิยของบริษัทฯ 
เพ่ื่�อให้ผู้้้ที�เกี�ยวัข้องกับบริษัทฯ ทั�งหมดได้รับทราบข้อม้ลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะทำาการเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ล
สิารสินเทศของบริษัทฯ รวัมถึืงเอกสิารข่าวัของบริษัททั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่ั้อผู้้้ถ่ือหุ้น และสิาธุารณชน
ผู่้านช่องทางและส่ิ�อการเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และเว็ับไซต์ั้ของบริษัทฯ www.leaseit.co.th โดยบริษัทฯ  
ได้ดำาเนินการปรับปรุงข้อม้ลดังกล่าวัให้เป็นปัจจุบันอย่างสิมำ�าเสิมอ นอกจากนี� บริษัทฯ ได้จัดประชุมแถืลงข้อม้ล 
ผู้ลการดำาเนินงานให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้น นักลงทุน นักวิัเคราะห์ ผู้้้จัดการกองทุน และผู้้้ที�สินใจ รวัมถึืงการแถืลงข่าวัต่ั้อ
ส่ิ�อมวัลชน โดยมีผู้้้บริหารของบริษัทเข้าร่วัมประชุมชี�แจงและตั้อบข้อซักถืาม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติั้นโยบายการรายงานการซ่�อ-ขายหุ้น/ถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทให้ที�ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตั้รการป้องกันการใช้ข้อม้ลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล 
ที�เกี�ยวัข้องซึ�งรวัมถึืงกรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงานและล้กจ้าง รวัมตั้ลอดถึืงค่้สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะของบุคคล 
ดังกล่าวัที�เกี�ยวัข้องกับข้อม้ล รวัมถึืงได้กำาหนดบทลงโทษเกี�ยวักับการเปิดเผู้ยข้อม้ลของบริษัทฯ หร่อนำาข้อม้ลของ 
บริษัทฯ ไปใช้เพ่ื่�อประโยชนส่์ิวันตั้น ตั้ามนโยบายการปอ้งกันการนำาข้อม้ลภายในไปใช้ประโยชน ์รวัมทั�งได้ให้ควัามร้้แก่ 
กรรมการและผู้้้บริหารของบริษัทฯ เกี�ยวักับภาระหน้าที�ในการรายงานการถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ในบริษัทฯ ของตั้นเอง 
ค่้สิมรสิ และบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิติั้ภาวัะ ตั้ลอดจนการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถ่ือครองหลักทรัพื่ย์ต่ั้อสิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ตั้ามมาตั้รา 59 และบทกำาหนดโทษตั้ามพื่ระราชบัญ่ญั่ติั้หลัก
ทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผู้้้บริหารได้มีการรายงานการซ่�อ-ขายหุ้น/ถ่ือครอง
หลักทรัพื่ย์ของบริษัทต่ั้อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตั้รมาสิ มาโดยตั้ลอด

คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้ระหนักถึืงควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อรายงานงบการเงินที�มีข้อม้ลถ้ืกต้ั้อง ครบถ้ืวัน เป็นจริง และสิม
เหตุั้สิมผู้ล งบการเงนิของบริษัทฯ จัดทำาขึ�นตั้ามมาตั้รฐานการบญั่ชีที�รับรองทั�วัไป โดยเล่อกใช้นโยบายบัญ่ชีที�เหมาะสิม
และถ่ือปฏิิบัติั้อย่างสิมำ�าเสิมอ และใช้ดุลยพิื่นิจอย่างระมัดระวััง รวัมทั�งมีการเปิดเผู้ยข้อม้ลอย่างเพีื่ยงพื่อในหมายเหตุั้
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี� คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำารงรักษาไว้ัซึ�งระบบควับคุมภายในที�มีประสิิทธิุผู้ล เพ่ื่�อ
ให้มั�นใจได้อย่างมีเหตุั้ผู้ลว่ัาการบันทึกข้อม้ลทางการบัญ่ชีมีควัามถ้ืกต้ั้อง ครบถ้ืวัน และเพีื่ยงพื่อที�จะดำารงรักษาไว้ั
ซึ�งทรัพื่ย์สิิน ทั�งนี� เพ่ื่�อให้ทราบข้อบกพื่ร่องและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตั้หร่อการดำาเนินการที�ผิู้ดปกติั้อย่างมีสิาระ
สิำาคัญ่ รวัมถืงึมีการแตั้ง่ตัั้�งคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ซึ�งประกอบดว้ัยกรรมการที�ไม่เป็นผู้้บ้ริหารเพ่ื่�อทำาหนา้ที�ในการ
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เอกสารแนบ 5

ตั้รวัจสิอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่ัางกัน และระบบควับคุมภายใน โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบจะรายงาน
ตั้รงต่ั้อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี� คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ื่�อให้การ 
รับรอง รวัมถึืงคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้้้พิื่จารณาและอนมัุติั้การทำารายการระหว่ัางกันที�มีควัามสิำาคัญ่ ได้แก่ การทำา 
รายการระหว่ัางกันที�มีม้ลค่าเกิน 10 ล้านบาท และรายการระหว่ัางกันที�มีม้ลค่าเกินกว่ัาที�ได้อนุมัติั้งบประมาณไว้ั

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee)

เพ่ื่�อให้มีระบบบริหารจัดการของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) มีประสิิทธิุภาพื่ โปร่งใสิ ตั้รวัจสิอบได้ สิอดคล้อง
กับนโยบายการกำากับด้แลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) และเพ่ื่�อสิร้างควัามเช่�อมั�นให้แก่ผู้้้ถ่ือหุ้น  
ผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง รวัมทั�งสิาธุารณชน ตั้ลอดจนเพีื่�อช่วัยเหล่อในการพัื่ฒนาและเจริญ่เติั้บโตั้อย่างยั�งย่นของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้แต่ั้งตัั้�งคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ (Audit Committee) เพ่ื่�อเป็นกลไกสิำาคัญ่ในการกำากับ 
ด้แลกิจการ และการปฏิิบัติั้ของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบมีขอบเขตั้และอำานาจหน้าที�ที�ชัดเจน

1. นิยาม 

“คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ” หมายควัามว่ัา คณะกรรมการตั้รวัจสิอบของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)

“กรรมการตั้รวัจสิอบ” หมายควัามว่ัา กรรมการในคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ

“สิอบทาน” หมายควัามว่ัา การทบทวันหร่อตั้รวัจทานการปฏิิบัติั้งาน วิัธีุการ เง่�อนไข เหตุั้การณ์ หร่อรายการ
ต่ั้างๆ 

“ควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ (Conflict of Interest)” หมายควัามว่ัา ควัามสัิมพัื่นธ์ุใดๆ ที�ทำาให้องค์กรไม่ได้ 
ผู้ลประโยชน์ส้ิงสุิดที�พื่ึงได้รับ ควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์นี�อาจทำาให้ผู้้้ปฏิิบัตั้ิงานเกิดควัามลำาเอียงและ 
ไม่สิามารถืปฏิิบัติั้ภาระหน้าที�ได้อย่างเที�ยงธุรรม

2. วัตถุประสงค

2.1 เพีื่�อให้คณะกรรมการตั้รวัจสิอบสิามารถืปฏิิบัติั้หน้าที�ได้อย่างมีประสิิทธิุภาพื่

2.2 เพีื่�อเป็นเคร่�องม่อสิำาคัญ่ในการสินับสินุนการปฏิิบัติั้งานของบริษัทในการกำากับด้แลกิจการที�ดี โดยเฉพื่าะ
อย่างยิ�งในเร่�องรายงานทางการเงิน การควับคุมภายใน กระบวันการตั้รวัจสิอบ การบริหารควัามเสีิ�ยงและ
การปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายและข้อกำาหนดที�เกี�ยวัข้อง 

3. องคประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ มีจำานวันไม่น้อยกว่ัา 3 คน แต่ั้ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วัย ประธุานกรรมการ 
ตั้รวัจสิอบ 1 คน และกรรมการตั้รวัจสิอบไม่เกิน 4 คน โดยทั�งหมดต้ั้องเป็นกรรมการอิสิระของบริษัท และ
มีคุณสิมบัติั้เป็นกรรมการตั้รวัจสิอบตั้ามหลักเกณฑ์์ของสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ดังนี�
3.1 ได้รับแต่ั้งตัั้�งจากคณะกรรมการบริษัทหร่อที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นของบริษัท
3.2 ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัั้ดสิินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท  

บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย บริษัทร่วัม บริษัทย่อยลำาดับเดียวักัน ผู้้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่่ หร่อผู้้้มีอำานาจควับคุมของบริษัท
3.3 มีหน้าที�ตั้ามที�ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกำาหนด
3.4 มีควัามร้้และประสิบการณ์เพีื่ยงพื่อที�จะสิามารถืทำาหน้าที�ในฐานะกรรมการตั้รวัจสิอบ ทั�งนี� กรรมการ 

ตั้รวัจสิอบอย่างน้อยหนึ�งคนต้ั้องมีควัามร้้ด้านการเงินหร่อบัญ่ชีและประสิบการณ์เพีื่ยงพื่อที�จะทำาหน้าที� 
ในการสิอบทานควัามน่าเช่�อถ่ือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี 

ให้คณะกรรมการตั้รวัจสิอบแต่ั้งตัั้�งเลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ และอาจแต่ั้งตัั้�งที�ปรึกษาได้ตั้าม 
ควัามเหมาะสิม
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4. วาระการดำารงตำาแหนง
4.1 กรรมการตั้รวัจสิอบให้มีวัาระการดำารงตั้ำาแหน่ง 3 ป กรรมการที�ออกตั้ามวัาระอาจได้รับการแต่ั้งตัั้�งใหม่ได้
4.2 กรรมการตั้รวัจสิอบพ้ื่นจากตั้ำาแหน่งเม่�อ

(ก) ครบกำาหนดตั้ามวัาระ
(ข) ตั้าย
(ค) ลาออก
(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติั้ให้ออก
(จ) ขาดคุณสิมบัติั้การเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบตั้ามที�สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์  

และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์กำาหนด

4.3 กรรมการตั้รวัจสิอบที�ประสิงค์ลาออกก่อนครบวัาระการดำารงตั้ำาแหน่ง ให้แจ้งต่ั้อบริษัทล่วังหน้า 1 เด่อน
พื่ร้อมเหตุั้ผู้ล

4.4 ในกรณีกรรมการตั้รวัจสิอบพื่้นจากตั้ำาแหน่งก่อนครบวัาระ บริษัทต้ั้องเปิดเผู้ยข้อม้ลกรรมการตั้รวัจสิอบ
พ้ื่นจากตั้ำาแหน่งก่อนครบวัาระพื่ร้อมสิาเหตุั้ต่ั้อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยทันทีเพ่ื่�อให้ผู้้้ถ่ือหุ้นหร่อ
ผู้้้ลงทุนทราบ ทั�งนี� กรรมการตั้รวัจสิอบที�พ้ื่นจากตั้ำาแหนง่ก่อนครบวัาระสิามารถืชี�แจงถืงึสิาเหตั้ดัุงกล่าวัให้ 
สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยทราบ
ด้วัยก็ได้

5. การประชุม
5.1 วัาระการประชุมให้ประกอบด้วัย 

กำาหนดวััน เวัลา สิถืานที� และวัาระ (เร่�อง) ที�จะประชุม และให้ส่ิงระเบียบวัาระการประชุมให้กรรมการทราบ
ล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 3 วััน พื่ร้อมเอกสิารประกอบที�เพีื่ยงพื่อ 

5.2 เลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบหร่อผู้้้ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเป็นผู้้้บันทึกรายงาน
การประชุมพื่ร้อมทั�งจัดส่ิงรายงานการประชุมและสิรุปประเด็นสิำาคัญ่ที�ต้ั้องรายงานให้กับคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบหร่อพิื่จารณา แล้วัแต่ั้กรณี

5.3 ให้บริษัทจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ัเป็นหลักฐานทุกครั�ง

5.4 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบต้ั้องประชุมไม่น้อยกว่ัาไตั้รมาสิละ 1 ครั�ง

5.5 การประชุมคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ต้ั้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ัากึ�งหนึ�งของจำานวันกรรมการ
ทั�งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที�ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบวั่างลงและยังไม่ได้แต่ั้งตัั้�งประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบทดแทน หร่อ 
ไม่อย่้หร่อไม่สิามารถืปฏิิบัติั้หน้าที�ได้ ให้กรรมการที�มาประชุมเล่อกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธุานในที�ประชุม

 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบอาจเชิญ่ผู้้้ตั้รวัจสิอบภายใน ผู้้้สิอบบัญ่ชี ผู้้้บริหาร ฝ่่ายจัดการ หร่อผู้้้เกี�ยวัข้องเข้าร่วัม 
ประชุมและให้ข้อม้ลในส่ิวันที�เกี�ยวัข้องได้

5.6 การลงคะแนนเสีิยงและมีมติั้ให้กรรมการ 1 คน มีสิิทธิุลงคะแนน 1 เสีิยง กรรมการคนใดมีส่ิวันได้ส่ิวันเสีิย
ในเร่�องใดไม่มีสิิทธิุออกเสีิยงลงคะแนนในเร่�องนั�นและการวิันิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมให้ถ่ือเสีิยงข้างมาก  
ถ้ืาคะแนนเสีิยงเท่ากันให้ประธุานในที�ประชุมออกเสีิยงเพิื่�มขึ�นอีกเสีิยงหนึ�งเป็นเสีิยงชี�ขาด 
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เอกสารแนบ 5

6. อำานาจดำาเนินการ
6.1 กำาหนดให้มีการประสิานควัามเข้าใจให้อย่้ในแนวัทางเดียวักันระหว่ัางผู้้้สิอบบัญ่ชี คณะกรรมการบริษัท และ

ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน

6.2 มีอำานาจเชิญ่ผู้้้บริหาร ฝ่่ายจัดการ ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน หร่อพื่นักงานของบริษัทที�เกี�ยวัข้องมาร่วัมประชุม
เพ่ื่�อชี�แจงแสิดงควัามเห็น หร่อส่ิงเอกสิารตั้ามที�คณะกรรมการร้องขอ ตั้ลอดจนเข้าถึืงข้อม้ลได้ทุกระดับของ
องค์กร

6.3 มีอำานาจในการตั้รวัจสิอบผู้้้ที�เกี�ยวัข้องและเร่�องที�เกี�ยวัข้องภายในขอบเขตั้ของอำานาจและหน้าที�ของคณะ
กรรมการตั้รวัจสิอบ

6.4 ปรึกษาผู้้้เชี�ยวัชาญ่หร่อที�ปรึกษาของบริษัท (ถ้ืามี) หร่อจ้างที�ปรึกษาหร่อผู้้้เชี�ยวัชาญ่ภายนอกในกรณีจำาเป็น
ด้วัยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

7. หนาท่ีและความรับผิู้ดชอบ
7.1 สิอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถ้ืกต้ั้อง และเปิดเผู้ยอย่างเพีื่ยงพื่อ

7.2 สิอบทานและด้แลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควับคุมภายใน (Internal control) และระบบการ
ตั้รวัจสิอบภายใน (Internal audit) ที�เหมาะสิมและมีประสิิทธิุภาพื่ พื่ร้อมทั�งให้ควัามเห็นเกี�ยวักับควัาม
เพีื่ยงพื่อและควัามเหมาะสิมของระบบควับคุมภายใน และระบบบริหารควัามเสีิ�ยงที�เหมาะสิมและมี 
ประสิิทธิุผู้ล

7.3 พิื่จารณาให้ควัามเห็นชอบการแต่ั้งตัั้�ง โยกย้าย ประเมินผู้ลงาน ถือดถือน เลิกจ้าง และพิื่จารณากำาหนด 
ค่าตั้อบแทนหัวัหน้างานตั้รวัจสิอบภายในของบริษัท

7.4 สิอบทานและด้แลให้บริษัทปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมายว่ัาด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนดของ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวัข้องกับธุุรกิจของบริษัท

7.5 พิื่จารณาเสินอแต่ั้งตัั้�งบุคคลซึ�งมีควัามเป็นอิสิระเพ่ื่�อทำาหน้าที�เป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัท และค่าตั้อบแทน 
ที�สิมควัร รวัมทั�งเข้าร่วัมประชมุกับผู้้้สิอบบัญ่ชี โดยไมมี่ฝ่่ายจัดการเข้าร่วัมประชมุด้วัยอย่างน้อยปละ 1 ครั�ง 

7.6 ประสิานงานกับผู้้้สิอบบัญ่ชีเพ่ื่�อให้สิามารถืเข้าใจแผู้นงานและขอบเขตั้การตั้รวัจสิอบที�เป็นประโยชน์ต่ั้อ
บริษัท

7.7 พิื่จารณารายงานผู้ลการตั้รวัจสิอบ และข้อเสินอแนะของผู้้้ตั้รวัจสิอบภายใน ผู้้้สิอบบัญ่ชี หน่วัยงานกำากับ
ด้แลของทางการ และสัิ�งการให้ผู้้้ที�เกี�ยวัข้องดำาเนินงาน รวัมทั�งติั้ดตั้ามผู้ลการดำาเนินการตั้ามข้อเสินอแนะ
ดังกล่าวั

7.8 พิื่จารณารายการที�เกี�ยวัโยงกันหร่อรายการที�อาจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตั้ามกฎหมายและข้อกำาหนดของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ทั�งนี�
เพ่ื่�อให้มั�นใจว่ัารายการดังกล่าวัสิมเหตุั้สิมผู้ลและเป็นประโยชน์ส้ิงสุิดต่ั้อบริษัท

7.9 จัดทำารายงานประจำาปของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ซึ�งลงนามโดยประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ  
เพ่ื่�อลงพิื่มพ์ื่ในงานประจำาป (Annual Report) ของบริษัท รายงานดังกล่าวัอย่างน้อยตั้้องประกอบด้วัย
ข้อม้ลดังต่ั้อไปนี�
(ก) ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามถ้ืกต้ั้อง ครบถ้ืวัน เป็นที�เช่�อถ่ือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามเพีื่ยงพื่อของระบบควับคุมภายในของบริษัท
(ค) ควัามเห็นเกี�ยวักับการปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมายว่ัาด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนดของ

ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย หร่อกฎหมายที�เกี�ยวัข้องกับธุุรกิจของบริษัท
(ง) ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามเหมาะสิมของผู้้้สิอบบัญ่ชี 
(จ) ควัามเห็นเกี�ยวักับรายการที�อาจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ (Conflict of Interest)
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(ฉ) จำานวันครั�งการประชุมคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ และการเข้าร่วัมประชุมของกรรมการตั้รวัจสิอบแต่ั้ละท่าน
(ช) ควัามเห็นหร่อข้อสัิงเกตั้โดยรวัมที�คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้รับจากการปฏิิบัติั้หน้าที�ตั้ามกฎบัตั้ร 

(charter) 
(ซ) รายการอ่�นที�เห็นว่ัาผู้้้ถ่ือหุ้น และผู้้้ลงทุนทั�วัไปควัรทราบภายใต้ั้ขอบเขตั้หน้าที�และควัามรับผิู้ดชอบ 

ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.10 ในการปฏิิบัติั้หน้าที�ของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ หากพื่บหร่อมีข้อสิงสิัยว่ัามีรายการ หร่อการกระทำา 
ดังต่ั้อไปนี� ซึ�งอาจมีผู้ลกระทบอย่างมีนัยสิำาคัญ่ต่ั้อฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงานของบริษัท ให้ 
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบรายงานต่ั้อคณะกรรมการบริษัท เพ่ื่�อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวัลาที� 
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบเห็นสิมควัร 
(ก) รายการที�เกิดควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์
(ข) การทุจริตั้ หร่อมีสิิ�งผิู้ดปกติั้ หร่อมีควัามบกพื่ร่องที�สิำาคัญ่ในระบบควับคุมภายใน
(ค) การฝ่่าฝื่นกฎหมายวั่าด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนดของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง

ประเทศไทย หร่อกฎหมายที�เกี�ยวัข้องกับธุุรกิจของบริษัทและบริษัทในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย

หากคณะกรรมการบริษัทหร่อผู้้บ้ริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวัลาที�กำาหนด กรรมการ
ตั้รวัจสิอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานว่ัามีรายการหร่อการกระทำาดังกล่าวัต่ั้อสิำานักคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ หร่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผู้ยการกระทำาดังกล่าวั
ไว้ัในรายงานประจำาป 

7.11 สินับสินุนและติั้ดตั้ามให้บริษัทมีระบบการบริหารควัามเสีิ�ยงอย่างมีประสิิทธิุภาพื่

7.12 สินับสินุนให้คำาแนะนำาและติั้ดตั้ามให้บริษัทมีการกำาหนดนโยบายด้านการกำากับด้แลกิจการที�ดี

7.13 พิื่จารณาทบทวันกฎบัตั้รคณะกรรมการตั้รวัจสิอบอย่างน้อยปละครั�ง หากมีการแก้ไขเพิื่�มเติั้มให้นำาเสินอ
ต่ั้อคณะกรรมการบริษัทเพ่ื่�อพิื่จารณาอนุมัติั้

7.14 จัดให้มีการประเมินผู้ลคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเป็นประจำาทุกป 

7.15 ปฏิิบัติั้การอ่�นใดตั้ามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั�งนี� ด้วัยควัามเห็นชอบจากคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ 
หร่อโดยอาศัยอำานาจตั้ามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

7.16 ควัามเป็นอิสิระของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ สิามารถืแสิดงควัามเห็นหร่อรายงานได้อย่างเป็นอิสิระโดย
ต้ั้องไม่คำานึงถึืงผู้ลประโยชน์ใดๆ 

 ในการปฏิิบัติั้หน้าที�ดังกล่าวัข้างต้ั้น คณะกรรมการตั้รวัจสิอบมีควัามรับผิู้ดชอบต่ั้อคณะกรรมการบริษัท
โดยตั้รง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีควัามรับผิู้ดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่ั้อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบไดเ้ห็นชอบกับร่างแก้ไขกฎบัตั้รคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ เม่�อวัันที� 7 พื่ฤศจิกายน 2561 และ
ให้การแก้ไขกฎบัตั้รฉบับนี�มีผู้ลบังคับใช้ตัั้�งแต่ั้วัันที� 1 มกราคม 2562 โดยการอนุมัติั้ของคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 12 เม่�อวัันที� 9 พื่ฤศจิกายน 2561 

ประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
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รายงานการกำากับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบป 2563เอกสารแนบ6

เอกสารแนบ 6

(นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์)
ประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ

เรียน ท่านผู้้้ถ่ือหุ้น

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วัยคณะกรรมการอิสิระ จำานวัน 4 ท่าน ซึ�ง
เป็นผู้้้ทรงคุณวุัฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบัญ่ชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสิตั้ร์ ด้านสิถิืติั้ และด้านบริหารธุุรกิจ 
โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วัย

1. นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ ประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
2. นายสุิทัศน์ ขันเจริญ่สุิข กรรมการตั้รวัจสิอบ
3. รศ.ดร.สุิดา สุิวัรรณาภิรมย์ กรรมการตั้รวัจสิอบ
4. นางวัสิรา โชติั้ธุรรมรัตั้น์ กรรมการตั้รวัจสิอบ
โดยมี นางสิาวัวิัชุดา แก้วัไทรเทียน ทำาหน้าที�เลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบมีหน้าที�กำากับด้แลรายงานและงบการเงินให้มีควัามถ้ืกต้ั้องเช่�อถ่ือได้ จัดให้มีระบบการ
ควับคุมภายใน ที�เหมาะสิมและมีประสิิทธิุภาพื่ รวัมทั�งเสินอให้บริษัทฯ แต่ั้งตัั้�งผู้้้ตั้รวัจสิอบบัญ่ชี และปฏิิบัติั้งานอ่�น 
ตั้ามขอบเขตั้ควัามรับผิู้ดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสิอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย

ในรอบป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบไดมี้การประชุมร่วัมกันจำานวัน 7 ครั�ง โดยหาร่อรว่ัมกับฝ่่ายบริหาร ผู้้บ้ริหาร
ระดับส้ิง และผู้้้สิอบบัญ่ชีในวัาระที�เกี�ยวัข้อง เพ่ื่�อพิื่จารณาและแลกเปลี�ยนข้อคิดเห็นในเร่�องรายงานและงบการเงิน 
ระบบการควับคุมภายใน รายการที�เกี�ยวัโยงกันหร่ออาจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ การบริหารควัามเสีิ�ยง การ
เปิดเผู้ยข้อม้ลทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีข้อสิรุปที�เป็นสิาระสิำาคัญ่ดังต่ั้อไปนี�

1. สิอบทานงบการเงนิรายไตั้รมาสิและประจำาปพื่ร้อมทั�งแสิดงควัามเหน็และข้อสัิงเกตั้ เพ่ื่�อให้มั�นใจว่ัารายงาน
ทางการเงินแสิดงฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงานถ้ืกต้ั้องตั้ามที�ควัรโดยจัดทำาขึ�นตั้ามหลักการบัญ่ชี 
ที�รับรองทั�วัไปและมีการเปิดเผู้ยข้อม้ลของรายงานทางการเงินที�เพีื่ยงพื่อ

2. สิอบทานควัามเหมาะสิมของระบบการควับคุมภายในและรายงานการติั้ดตั้ามผู้ลการตั้รวัจสิอบภายใน โดย
เชิญ่ผู้้้ตั้รวัจสิอบภายในอิสิระและฝ่่ายจัดการต่ั้างๆ ที�เกี�ยวัข้องเข้าชี�แจงเพ่ื่�อให้ตั้ระหนักถึืงควัามสิำาคัญ่ของ
ระบบการควับคุมภายใน

3. สิอบทานและพื่จิารณารายการที�เกี�ยวัโยงกันหร่ออาจมคีวัามขดัแย้งทางผู้ลประโยชนข์องบริษัทฯ ว่ัาเป็นไป
ตั้ามหลักเกณฑ์์ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นว่ัาการทำารายการดังกล่าวัมีควัามสิมเหตุั้สิมผู้ลและ
เป็นประโยชน์ต่ั้อทางบริษัทฯ พิื่จารณาเสินอแต่ั้งตัั้�ง และเสินอค่าตั้อบแทนผู้้้สิอบบัญ่ชีต่ั้อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพ่ื่�อให้ที�ประชุมผู้้้ถ่ือหุ้นพิื่จารณาและอนุมัติั้

4. พิื่จารณาการบริหารควัามเสีิ�ยงของบริษัท เพ่ื่�อป้องกันหร่อลดควัามเสีิ�ยงให้อย่้ในระดับที�ยอมรับ ประเมิน 
ควับคุมและตั้รวัจสิอบได้อย่างมีระบบ

5. พิื่จารณาสิอบทานการปฏิิบัติั้งานตั้ามระบบงานที�กำาหนดไว้ั ซึ�งบริษัทฯ มีการปฏิิบัตั้ติั้าม พื่.ร.บ. หลักทรัพื่ย์
และตั้ลาดหลกัทรพัื่ย์ ข้อกำาหนดของ ก.ล.ตั้. และตั้ลาดหลกัทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ตั้ลอดจนกฎหมายอ่�นๆ 
ที�เกี�ยวัข้องกับการดำาเนินธุุรกิจของบริษัทฯ
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www.leaseit.co.th

Lease It สินเชื่อธุรกิจ เพื่อนคูคิด SME

02 163 4260    02 163 4291

True Financial Partner

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report ป 2563

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร ช้ัน 29
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Lease It สินเชื่อธุรกิจ เพื่อนคูคิด SME

แบบ 56-1 One Report ป 2563
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
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