




ฉีกกรอบสินเชื่อ SMEs 
อนุมัติเร็ว วงเงินสูง 
ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

Factoring

Leasing & 

Trade & 
Project Backup 
Finance

บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง หรือบริการรับซื้อลูกหนี้การค้า 
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โดยใช้เอกสารประกอบการรับซื้อลูกหนี้การค้า เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล 
ใบรับวางบิล ใบสั่งซื้อหรือสัญญา และ เอกสารใบตรวจรับงาน เป็นต้น
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Bid Bond
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Project Backup Finance เพื่อชำระค่าสินค้าได้อีกด้วย 
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Supplier 
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โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคู่ค้า

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล

สินเชื่อเพื่อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)

สินเชื่อเพื่อจัดหาสินค้าหรือสนับสนุนเงินทุน

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ

บริการรับซื้อลูกหนี้การค้า



ประธาน
กรรมการ
สาร จาก

คณะกรรมการ

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต

นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ  
และกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

นายสมพล เอกธีรจิตต์

รองประธานกรรมการ 
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ)

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ)

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจใหบริการ
สินเชื่อแกลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  
โดยเสนอบริการทางการเงิน อันไดแก สินเชื่อสัญญาเชาซื้อ
ทางการเงิน (Leasing) สินเช่ือสัญญาเชาซ้ือ (Hire Purchase) 
สินเชื่อสัญญาการรับโอนสิทธิเรียกรอง (Factoring)
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) 
และบริการทางการเงินอื่นๆ โดยธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโต
อยางตอเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแตเริ่มดำเนินธุรกิจในป 2549 จวบจน
กระทั่งป 2557 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งแรก และไดรับความไววางใจตอบรับอยางดียิ่งจากนักลงทุน 
นับเปนกาวสำคัญอีกกาวหนึ่งของบริษัทในการที่จะเติบโตไปขางหนาอยางมั่นคง บริษัทได
นำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ใหมีความหลากหลายสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาและคูคาทางธุรกิจ การขยายฐานลูกคากลุมเอสเอ็มอี รวมท้ังลูกคาฐานเดิมก็เพิ่ม
การใชบริการในผลิตภัณฑตางๆ มากขึ้น 

ในป 2558 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นสรางสรรคผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา  และมุงมั่นสรางความเติบโตใหกับองคกรอยางมั่นคง บริษัทฯ ไดออก
ผลิตภัณฑใหม เชน การใหบริการสินเชื่อเพื่อเปด L/C บริษัทฯ ไดกำหนดแผนกลยุทธตางๆ เพื่อ
นำมาซ่ึงการเติบโตขององคกร สงผลใหรายไดของบริษัทในป 2558 เติบโตรอยละ 49.07 เม่ือเทียบ
กับปท่ีผานมา แมวาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังซบเซาอยู

นอกเหนือจากการเติบโตของบริษัทฯ บริษัทยังคงใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจใหเปนไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และคำนึงถึง
การบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมและสาธารณชน โดยบริษัทไดจัดโครงการเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอม
อยางตอเนื่อง ในป 2558 นี้ บริษัทฯ ไดกำหนดทิศทางความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการเติบโต
ท่ีย่ังยืนภายใต 3 มิติหลัก ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติส่ิงแวดลอม ท้ังน้ีบริษัทฯ มีความมุงม่ัน
ที่จะรวมเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมที่ดีตลอดไป  
  
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ผูลงทุน ลูกคาและคูคา
ผูมีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน ผูบริหารและ
พนักงานทุกคนที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด

นางดวงพร  สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ
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นางสาวปิยนันท์ มงคล

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธานายฤทธิไกร บรรเทาทุกข์

นายธีรวัฒน์ ขำเมือง

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
สาร

นายสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการขายและการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสินเชื่อและบัญชี/การเงิน

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
แผนกการขายและการตลาด

หมายเหตุ  1 ) นายฤทธิไกร บรรเทาทุกข ลาออกจากการเปนพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559
  2 ) นางประภาพรรณ รักธรรม ไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารในตำแหนง 
                   ผูชวยผูจัดการฝายบริหารจัดการทั่วไป เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559
 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
แผนกบัญชีและการเงิน

จากความมุงม่ันต้ังใจของคณะผูบริหารในการนำพาการเติบโตใหกับ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ใหสำเร็จอยางงดงาม โดยสามารถสราง
ผลกำไรสุทธิไดสูงถึง 70.4 ลานบาท ซึ่งเปนการเติบโตสูงสุดนับตั้งแตจัดตั้งบริษัทฯ และก็เปนอีกปหนึ่งเชนกันที่เราสามารถสงผาน
พันธะสัญญาที่ใหไวแกผูถือหุนที่จะเติบโตไมนอยกวารอยละ 30 ทั้งในเชิงของขนาดสินเชื่อคงคาง (Portfolio) รายได และกำไรสุทธิ

ป 2558 นับเปนปที่ 2 นับจากวันที่ที่หุนของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (25 มีนาคม 2557)  ไดเปนหลักทรัพยรับอนุญาตเขาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย MAI ซ่ึงคณะผูบริหารไดวางแผนกลยุทธการเติบโตระยะยาวไวเปน 2 ชวงเวลา กลาวคือ ชวงเวลาแรก คือ แผนการเติบโต
ในแนวกวาง เปนแผน 3 ปแรกของการเขาตลาด ท่ีจะเติบโตในดานลูกหน้ีสินเช่ือคงคาง รายได และกำไรสุทธิ ไมนอยกวารอยละ 30 ตอป 
ซึ่งการที่จะเติบโตใหไดบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวนั้น ทีมผูบริหารไดกำหนดกลยุทธดำเนินการเปน 3 แนวทางคือ
 • แนวทางแรก รุกในหน้ีภาคเอกชนใหมากข้ึนโดยมีการปรับพอรตลูกหน้ีสินเช่ือ ซ่ึงเดิมมีหน้ีภาคเอกชนรอยละ 20 (หน้ีภาครัฐรอยละ 80) 
  มาเปนหน้ีภาคเอกชนรอยละ 30 (หน้ีภาครัฐรอยละ 70) แทน โดยวางเปาหมายการรุกเขาไปในสินเช่ือการรับซ้ือหน้ีการคา (แฟคตอร่ิง) 
  เปนหลัก ซึ่งเปนสินเชื่อที่ยังคงมีแนวโนมเติบโตสูงอยูดวยขนาดของตลาดที่ใหญมาก
 • แนวทางท่ีสอง ลีซ อิท เดินหนาคัดกรองลูกคาท่ีมีศักยภาพในพอรตลูกหน้ีสินเช่ือ เพ่ือเสนอสินเช่ือสนับสนุนโครงการรองรับ (Project 
  Backup Financing) ซึ่งเปนสินเชื่อที่ใหผลตอบแทนสูงขึ้นกวาระดับปกติอีกดวยไปพรอมๆ กัน 
 • แนวทางที่สามหรือกลยุทธสุดทาย ทีมผูบริหารพยายามผลักดันในการปรับเปลี่ยนการรับรูและความเขาใจของลูกคาเปาหมายและ
  สาธารณชนท่ีวาสินเช่ือท่ี ลีซ อิท ดำเนินการอยูในทุกวันน้ีเปนเพียงสินเช่ือสัญญาเชา (Leasing) เฉพาะอุตสาหกรรม ไอ ที เทาน้ัน
  เพ่ือใหเกิดการรับรูใหมและความเขาใจใหมวา ลีซ อิท เปนผูใหบริการทางการเงินหรือสินเช่ือหลากหลายมิติครอบคลุมสินเช่ือทุกประเภท
  ตั้งแตปลายน้ำสูตนน้ำและกระจายไปในทุกอุตสาหกรรมทั้งในสวนของสินคาและสวนของบริการ อาทิเชน อุตสาหกรรมกอสราง, 
  อุตสาหกรรมการจัดหาแรงงาน, อุตสาหกรรมยุทธภัณฑทหาร  เหลานี้เปนตน โดยผานสโลแกนที่วา “ลีซ อิท  ไมใช ลีซ ไอที”

ป 2559 จะเปนปสุดทายสำหรับ “แผนการเติบโตในแนวกวาง”  ท่ีทีมผูบริหารยังคงมุงม่ันท่ีจะสงผานพันธะสัญญาท่ีจะเติบโตไมนอยกวารอยละ 30 
ท้ังในเชิงของขนาดสินเช่ือคงคาง (Portfolio) รายได และกำไรสุทธิ ใหจงไดกอนท่ีจะกาวเขาสูชวงเวลาท่ี 2  “แผนการเติบโตในแนวสูง” ในปถัดไปท่ี
จะใหความสำคัญแกการลงทุนท้ังในรูปแบบของสินทรัพยดำเนินงานและสินทรัพยลงทุนควบคูไปกับผลิตภัณฑทางการเงินในรูปแบบใหมเพ่ิมเติม

ผูชวยกรรมการผูจัดการฯ
นางรุ่งนภา โอกาศ นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการฯ
นายธีรวัฒน์  ขำเมือง นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฯ



นางรุ่งนภา โอกาศ

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

นางสาวปิยนันท์ มงคล

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธานายฤทธิไกร บรรเทาทุกข์

นายธีรวัฒน์ ขำเมือง

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
สาร

นายสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการขายและการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสินเชื่อและบัญชี/การเงิน

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
แผนกการขายและการตลาด

หมายเหตุ  1 ) นายฤทธิไกร บรรเทาทุกข ลาออกจากการเปนพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559
  2 ) นางประภาพรรณ รักธรรม ไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารในตำแหนง 
                   ผูชวยผูจัดการฝายบริหารจัดการทั่วไป เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559
 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
แผนกบัญชีและการเงิน

จากความมุงม่ันต้ังใจของคณะผูบริหารในการนำพาการเติบโตใหกับ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ใหสำเร็จอยางงดงาม โดยสามารถสราง
ผลกำไรสุทธิไดสูงถึง 70.4 ลานบาท ซึ่งเปนการเติบโตสูงสุดนับตั้งแตจัดตั้งบริษัทฯ และก็เปนอีกปหนึ่งเชนกันที่เราสามารถสงผาน
พันธะสัญญาที่ใหไวแกผูถือหุนที่จะเติบโตไมนอยกวารอยละ 30 ทั้งในเชิงของขนาดสินเชื่อคงคาง (Portfolio) รายได และกำไรสุทธิ

ป 2558 นับเปนปที่ 2 นับจากวันที่ที่หุนของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (25 มีนาคม 2557)  ไดเปนหลักทรัพยรับอนุญาตเขาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย MAI ซ่ึงคณะผูบริหารไดวางแผนกลยุทธการเติบโตระยะยาวไวเปน 2 ชวงเวลา กลาวคือ ชวงเวลาแรก คือ แผนการเติบโต
ในแนวกวาง เปนแผน 3 ปแรกของการเขาตลาด ท่ีจะเติบโตในดานลูกหน้ีสินเช่ือคงคาง รายได และกำไรสุทธิ ไมนอยกวารอยละ 30 ตอป 
ซึ่งการที่จะเติบโตใหไดบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวนั้น ทีมผูบริหารไดกำหนดกลยุทธดำเนินการเปน 3 แนวทางคือ
 • แนวทางแรก รุกในหน้ีภาคเอกชนใหมากข้ึนโดยมีการปรับพอรตลูกหน้ีสินเช่ือ ซ่ึงเดิมมีหน้ีภาคเอกชนรอยละ 20 (หน้ีภาครัฐรอยละ 80) 
  มาเปนหน้ีภาคเอกชนรอยละ 30 (หน้ีภาครัฐรอยละ 70) แทน โดยวางเปาหมายการรุกเขาไปในสินเช่ือการรับซ้ือหน้ีการคา (แฟคตอร่ิง) 
  เปนหลัก ซึ่งเปนสินเชื่อที่ยังคงมีแนวโนมเติบโตสูงอยูดวยขนาดของตลาดที่ใหญมาก
 • แนวทางท่ีสอง ลีซ อิท เดินหนาคัดกรองลูกคาท่ีมีศักยภาพในพอรตลูกหน้ีสินเช่ือ เพ่ือเสนอสินเช่ือสนับสนุนโครงการรองรับ (Project 
  Backup Financing) ซึ่งเปนสินเชื่อที่ใหผลตอบแทนสูงขึ้นกวาระดับปกติอีกดวยไปพรอมๆ กัน 
 • แนวทางที่สามหรือกลยุทธสุดทาย ทีมผูบริหารพยายามผลักดันในการปรับเปลี่ยนการรับรูและความเขาใจของลูกคาเปาหมายและ
  สาธารณชนท่ีวาสินเช่ือท่ี ลีซ อิท ดำเนินการอยูในทุกวันน้ีเปนเพียงสินเช่ือสัญญาเชา (Leasing) เฉพาะอุตสาหกรรม ไอ ที เทาน้ัน
  เพ่ือใหเกิดการรับรูใหมและความเขาใจใหมวา ลีซ อิท เปนผูใหบริการทางการเงินหรือสินเช่ือหลากหลายมิติครอบคลุมสินเช่ือทุกประเภท
  ตั้งแตปลายน้ำสูตนน้ำและกระจายไปในทุกอุตสาหกรรมทั้งในสวนของสินคาและสวนของบริการ อาทิเชน อุตสาหกรรมกอสราง, 
  อุตสาหกรรมการจัดหาแรงงาน, อุตสาหกรรมยุทธภัณฑทหาร  เหลานี้เปนตน โดยผานสโลแกนที่วา “ลีซ อิท  ไมใช ลีซ ไอที”

ป 2559 จะเปนปสุดทายสำหรับ “แผนการเติบโตในแนวกวาง”  ท่ีทีมผูบริหารยังคงมุงม่ันท่ีจะสงผานพันธะสัญญาท่ีจะเติบโตไมนอยกวารอยละ 30 
ท้ังในเชิงของขนาดสินเช่ือคงคาง (Portfolio) รายได และกำไรสุทธิ ใหจงไดกอนท่ีจะกาวเขาสูชวงเวลาท่ี 2  “แผนการเติบโตในแนวสูง” ในปถัดไปท่ี
จะใหความสำคัญแกการลงทุนท้ังในรูปแบบของสินทรัพยดำเนินงานและสินทรัพยลงทุนควบคูไปกับผลิตภัณฑทางการเงินในรูปแบบใหมเพ่ิมเติม

ผูชวยกรรมการผูจัดการฯ
นางรุ่งนภา โอกาศ นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการฯ
นายธีรวัฒน์  ขำเมือง นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฯ
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และลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี

อัตราส่วน
ทางการเงิน
ที่สำคัญ

2556 2557 2558 2556 2557 2558

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

1,091.00

11.40
16.90

29.99

683.23

2,
80

6.
84

0.4 4.10 6.40 10.60 12.10
18.20

31.90 32.10

47.81

70.45

814.00

2,
81

6.
17

5,
39

0.
43

2556 2557 2558

2549 255825572556255525542553255225512550

68
3.

23

81
4.

00

1,
09

1.
00

2556 2557 2558

ปี 2557ปี 2556 ปี 2558อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรสุทธิ (%) 30.67% 37.33% 36.90%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 18.64% 17.22% 18.16%
อัตราดอกเบี้ยรับ 
  (รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ) (%) 16.56% 15.90% 19.48%
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 6.71% 5.36% 8.19%
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 9.86% 10.54% 11.29%

อัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.59  1.36 1.85
อัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนตาม
  ขอกำหนดสิทธิ (เทา)  2.56  1.34 1.85
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (%) 1.42  1.70 2.51
อัตราการจายเงินปนผล (%) 62.31%  50.20% 51.10%
อัตราการจายเงินปนผล (%) 
 หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย 69.21%  52.84% 53.79%

อัตราดอกเบี้ยรับ
  (ไมรวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ) (%) 13.25%  11.86% 13.33%
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 6.71% 5.36% 8.19%
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 6.54% 6.50% 5.14%

ปี 2557ปี 2556 ปี 2558

ปี 2557ปี 2556 ปี 2558

ปี 2557ปี 2556 ปี 2558

อัตราสวนรายไดดอกเบ้ียสุทธิตอสินทรัพย (%) 10.15%  11.08% 14.31%
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 4.96% 6.18% 6.93%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.16 0.17 0.19

อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 1.75  2.03 2.83
อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเช่ือรวม (%) 0.0002  - -

** มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนประจำป 2559 
อนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานของป 2558 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 53.79% ของกำไรสุทธิ

รายได้รวมและกำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

* เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การเติบโตของกำไรสุทธิ 

แสดงปริมาณลูกหนี้สินเชื่อคงค้างเทียบกับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(Efficiency Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(Financial Ratio)

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ 
(Asset Quality Ratio)

ยอดการปล่อยสินเชื่อ
ภาระหนี้คงค้าง

ปริมาณลูกหนี้
สินเชื่อคงค้าง
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

สินเช่ือเพ่ือจัดหาสินค้า 
(Trade Finance)

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ดอกเบี้ยล่าช้า
กำไรขั้นต้นจากการขาย

รายได้รวม
กำไรสุทธิ

อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

56.10%
65.63% 14.15%

50.41%

75.27%

48.94%

47.35%

0.63%*

กำไรสุทธิ 

สินเช่ือรับโอนสิทธิร้องเรียน 
(Factoring)

สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
(Project Backup Finance)

สินเช่ือทางการเงินและสินเช่ือเช่าซ้ือ 
(Leasing and Hire Purchase)
สินเช่ือเพ่ือจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง 
(Bid Bond)
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ปี 2557ปี 2556 ปี 2558อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรสุทธิ (%) 30.67% 37.33% 36.90%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 18.64% 17.22% 18.16%
อัตราดอกเบี้ยรับ 
  (รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ) (%) 16.56% 15.90% 19.48%
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 6.71% 5.36% 8.19%
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 9.86% 10.54% 11.29%

อัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.59  1.36 1.85
อัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนตาม
  ขอกำหนดสิทธิ (เทา)  2.56  1.34 1.85
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (%) 1.42  1.70 2.51
อัตราการจายเงินปนผล (%) 62.31%  50.20% 51.10%
อัตราการจายเงินปนผล (%) 
 หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย 69.21%  52.84% 53.79%

อัตราดอกเบี้ยรับ
  (ไมรวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ) (%) 13.25%  11.86% 13.33%
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 6.71% 5.36% 8.19%
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 6.54% 6.50% 5.14%

ปี 2557ปี 2556 ปี 2558

ปี 2557ปี 2556 ปี 2558

ปี 2557ปี 2556 ปี 2558

อัตราสวนรายไดดอกเบ้ียสุทธิตอสินทรัพย (%) 10.15%  11.08% 14.31%
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 4.96% 6.18% 6.93%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.16 0.17 0.19

อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 1.75  2.03 2.83
อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเช่ือรวม (%) 0.0002  - -

** มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนประจำป 2559 
อนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานของป 2558 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 53.79% ของกำไรสุทธิ

รายได้รวมและกำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

* เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การเติบโตของกำไรสุทธิ 

แสดงปริมาณลูกหนี้สินเชื่อคงค้างเทียบกับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(Financial Ratio)

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ 
(Asset Quality Ratio)

ยอดการปล่อยสินเชื่อ
ภาระหนี้คงค้าง

ปริมาณลูกหนี้
สินเชื่อคงค้าง
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

สินเช่ือเพ่ือจัดหาสินค้า 
(Trade Finance)

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ดอกเบี้ยล่าช้า
กำไรขั้นต้นจากการขาย

รายได้รวม
กำไรสุทธิ

อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

56.10%
65.63% 14.15%

50.41%

75.27%

48.94%

47.35%

0.63%*

กำไรสุทธิ 

สินเช่ือรับโอนสิทธิร้องเรียน 
(Factoring)

สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
(Project Backup Finance)

สินเช่ือทางการเงินและสินเช่ือเช่าซ้ือ 
(Leasing and Hire Purchase)
สินเช่ือเพ่ือจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง 
(Bid Bond)



Vision
วิสัยทัศน์

General Information
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

พันธกิจ
Mission

มุงมั่นที่จะเปนแหลงเงินทุนแนวหนาที่ไมใชสถาบันการเงิน 
(Non Bank) ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินอยางตอเนื่อง 
ใหมีความแตกตางเพื่อตอบสนองความตองการ (Needs) 
ที่หลากหลายของลูกคา/คูคา โดยเฉพาะอยางยิ่งใหครอบคลุม
ตลอดสายวงจรการทำธุรกิจ (Full Range Services) 
และตลอดสายประเภทผลิตภัณฑ (Full Range Products)

เปนแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank) 
ที่สามารถสรางโอกาสใหแกผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ในการประกอบธุรกิจ จนนำไปสูการยกระดับความสัมพันธ
ระหวางกันในระดับคูคา (True Financial Partner)

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) Lease IT Public Company Limited
ดวยความเขาใจผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีขอจำกัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน
ลีซ อิท จึงมุงมั่นในการทำธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคให ลูกคา คูคา พบอิสรภาพทางการเงิน 
ไมถูกยึดติดกับรูปแบบสินเชื่อแบบเดิมๆ ที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางการแขงขันทางธุรกิจ
ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแบบครบวงจร (Total Financial Solution) ไมวาจะเปน
สินเช่ือเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง (Bid Bond) สินเช่ือเพ่ือเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C)
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) การใหสินเช่ือสัญญาเชาทางการเงิน
หรือลิสซ่ิง (Leasing) การใหสินเช่ือสัญญาเชาซ้ือ (Hire Purchase) สินเช่ือการรับโอนสิทธิเรียกรอง
หรือแฟคตอร่ิง (Factoring) และโครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา (Supplier Finance)

“Lease IT” ออกเสียงเป็น “ลีซ อิท” ไม่ใช่ “ลีซ ไอที”
ลีซ อิท ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อโดยไมตีกรอบแคบเฉพาะสินเชื่อกลุมธุรกิจหรือสินคาทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทานั้น แตบริษัทสามารถทำธุรกิจในวงกวางนอกภาคธุรกิจ IT ดวย 
โดยสามารถเขาไปสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมตามที่ลูกคาตองการ

True Financial Partner
ดวยความเชี่ยวชาญของทีมงาน ลีซ อิท ที่พรอมใหบริการที่รวดเร็ว คลองตัว และจริงใจ 
ภายใตแนวคิด “เติบโตไปดวยกัน” เราพรอมที่จะเติบโตไปพรอมกับลูกคา หากทานตองการ
เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจของทานเอง เราพรอมที่จะกาวไปกับทาน ดวยบริการทาง
ดานการเงินหลากหลายรูปแบบที่ทานตองการ ภายใตคอนเซ็ป “True Financial Partner”
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พันธกิจ
Mission

มุงมั่นที่จะเปนแหลงเงินทุนแนวหนาที่ไมใชสถาบันการเงิน 
(Non Bank) ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินอยางตอเนื่อง 
ใหมีความแตกตางเพื่อตอบสนองความตองการ (Needs) 
ที่หลากหลายของลูกคา/คูคา โดยเฉพาะอยางยิ่งใหครอบคลุม
ตลอดสายวงจรการทำธุรกิจ (Full Range Services) 
และตลอดสายประเภทผลิตภัณฑ (Full Range Products)

เปนแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank) 
ที่สามารถสรางโอกาสใหแกผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ในการประกอบธุรกิจ จนนำไปสูการยกระดับความสัมพันธ
ระหวางกันในระดับคูคา (True Financial Partner)

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) Lease IT Public Company Limited
ดวยความเขาใจผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีขอจำกัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน
ลีซ อิท จึงมุงมั่นในการทำธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคให ลูกคา คูคา พบอิสรภาพทางการเงิน 
ไมถูกยึดติดกับรูปแบบสินเชื่อแบบเดิมๆ ที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางการแขงขันทางธุรกิจ
ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแบบครบวงจร (Total Financial Solution) ไมวาจะเปน
สินเช่ือเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง (Bid Bond) สินเช่ือเพ่ือเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C)
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) การใหสินเช่ือสัญญาเชาทางการเงิน
หรือลิสซ่ิง (Leasing) การใหสินเช่ือสัญญาเชาซ้ือ (Hire Purchase) สินเช่ือการรับโอนสิทธิเรียกรอง
หรือแฟคตอร่ิง (Factoring) และโครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา (Supplier Finance)

“Lease IT” ออกเสียงเป็น “ลีซ อิท” ไม่ใช่ “ลีซ ไอที”
ลีซ อิท ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อโดยไมตีกรอบแคบเฉพาะสินเชื่อกลุมธุรกิจหรือสินคาทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทานั้น แตบริษัทสามารถทำธุรกิจในวงกวางนอกภาคธุรกิจ IT ดวย 
โดยสามารถเขาไปสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมตามที่ลูกคาตองการ

True Financial Partner
ดวยความเชี่ยวชาญของทีมงาน ลีซ อิท ที่พรอมใหบริการที่รวดเร็ว คลองตัว และจริงใจ 
ภายใตแนวคิด “เติบโตไปดวยกัน” เราพรอมที่จะเติบโตไปพรอมกับลูกคา หากทานตองการ
เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจของทานเอง เราพรอมที่จะกาวไปกับทาน ดวยบริการทาง
ดานการเงินหลากหลายรูปแบบที่ทานตองการ ภายใตคอนเซ็ป “True Financial Partner”



	 เพิ่มทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน	40	ล้ำนบำท	จำกทุนช�ำระแล้วเดิม	60	ลำ้นบำท	เป็น	100	ล้ำนบำท	
	 เริ่มประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อแก่กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอสวีโอเอ	 เช่น	 นักศึกษำและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยคริสเตียน	เป็นต้น

บริษัท	ลซี	อทิ	จ�ำกดั	(มหำชน)	(“บรษิทัฯ”)	จดทะเบยีนจดัตัง้ 
บรษิทัเม่ือวนัที	่ 25	สงิหำคม	2549	 ด้วยทนุจดทะเบยีน	
200	 ล้ำนบำท	 โดยมทีนุช�ำระแล้วจ�ำนวน	 60	 ล้ำนบำท	
มีบริษัท	 เอสวีโอเอ	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (“เอสวีโอเอ”)	 
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่	ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	99.99	เริม่ต้น
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจสนับสนุนกำรค้ำของ
กลุม่เอสวโีอเอ	ในฐำนะบรษิทัด้ำนกำรเงนิของเอสวโีอเอ 
(Financial	 Arm)	 โดยกำรให้บริกำรสินเชื่อสัญญำเช่ำ 
ทำงกำรเงิน	 (Leasing)	 และสินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ	 (Hire	
Purchase)	โดยเน้นกลุ่มลูกคำ้ที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินคำ้
ให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ	 กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุม่เอสวโีอเอเป็นหลกั	รวมถงึกำรให้บรกิำรรบัโอนสทิธิ
เรียกร้องลูกหนี้กำรค้ำ	(Factoring)	ให้แก่ลูกค้ำของกลุ่ม
เอสวีโอเอที่ต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนในช่วงระยะเวลำ
ที่รอหนี้ครบก�ำหนดช�ำระ

เน่ืองจำกกำรเตบิโตของกลุม่ธรุกจิเทคโนโลยสีำรสนเทศ	
(“Information	Technology”	หรือ	“IT”)	ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ทำงด้ำน	 IT	 มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นและมีตลำด 
ในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่ำงกันออกไป	 ในขณะที่ธุรกิจ 

เอสวีโอเอจ�ำกัดอยู่เพียงตลำดบำงผลิตภัณฑ์	 ท�ำให้
บรษิทัฯ	หนัไปให้กำรสนบัสนนุสนิเชือ่ของสนิค้ำนอกกลุม่ 
เอสวีโอเอ	 รวมทั้งขยำยธุรกิจในกำรสนับสนุนสินเช่ือ
นอกจำกสนิค้ำ	IT	เพือ่ให้บรษิทัฯ		สำมำรถบรหิำรจดักำรและ
สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

หลังจำกที่รูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจได้เปล่ียนแปลงไป
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น	 บริษัทฯจึงมุ่งเน้นกำรเติบโตและ
กำรแข่งขนัทำงธรุกจิโดยมกีำรพฒันำรปูแบบผลติภณัฑ์
ทำงกำรเงนิเพือ่ต่อยอดกำรท�ำธุรกจิทีส่ำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 จึงได้เพิ่มสินเชื่อหลำกหลำย
ประเภทมำกขึ้น	 ได้แก่	 สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือ 
ค�ำ้ประกนัซอง	(Bid	Bond)	สินเช่ือเพือ่สนบัสนนุโครงกำร	
(Project	Backup	Financing)	รวมถึงบริกำรจัดหำสินคำ้	
(Trade	Finance)

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

1.1  ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ

	 เปลีย่นแนวทำงรปูแบบกำรด�ำเนนิธรุกจิจำกเดมิทีว่ำงจดุยนืเป็นบรษิทัด้ำนกำรเงนิของเอสวโีอเอ	(Financial	Arm)	มำเป็น 
กำรด�ำเนนิธรุกจิทีมุ่ง่กำรสร้ำงก�ำไร	 ซ่ึงเป็นจดุเริม่ต้นในกำรน�ำเสนอผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิใหม่ๆ	ออกสูล่กูค้ำ

	 เริ่มประกอบธุรกิจบริกำรจัดหำสินค้ำ	 (Trade	 Finance)	 ให้แก่ลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอยู่แล้ว	 ไม่ว่ำจะเป็น 
สินเชื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน	 (Leasing)	 สินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ	 (Hire	 Purchase)	 หรือสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง	
(Factoring)

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2552

ปี 2550

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ1
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นโยบายและภาพ
รวมการประกอบธุรกิจ

	 เริ่มด�ำเนินธุรกิจให้กำรสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร	(Project	Backup	Financing)	ส�ำหรับลูกคำ้ของบริษัทฯ			
ทีมี่ประวตัดิ	ีมีทกัษะและขดีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนโครงกำรนัน้ๆ	แต่มข้ีอจ�ำกดัเรือ่งเงนิทนุหมนุเวยีน	โดยเน้นลกูหนี้ 
ที่เป็นโครงกำรของภำครัฐเป็นส�ำคัญ

	 ย้ำยส�ำนักงำนจำกชั้น	32	มำอยู่ที่ชั้น	21	อำคำรไอที	โปรเฟสชั่นแนล	 เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ	

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

	 ชะลอและลดกำรให้บริกำรสินเชื่อเชำ่ซื้อ	(Hire	Purchase)	แก่กลุ่มลูกคำ้รำยย่อย	เนื่องจำกต้นทุนกำรด�ำเนินกำรสูงและ
มีควำมเสี่ยงไม่เหมำะสมกับขนำดขององค์กร

ปี 2555

ปี 2553

	 ลดทนุจดทะเบยีนจำก	200,000,000	บำท	เหลอื	100,000,000	บำท	โดยกำรลดมลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้จำกหุน้ละ	10.00	บำท			
เป็นหุ้นละ	5.00	บำท	ส่งผลท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	เท่ำกับ	100,000,000	บำท	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	
20,000,000	หุ้น	มูลคำ่หุ้นละ	5.00	บำท	และมีกำรช�ำระค่ำหุ้นเต็มจ�ำนวนแล้ว

	 แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน
	 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ้นละ	5.00	บำท	เป็นหุ้นละ	1.00	บำท
	 เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	16,000,000	บำท	จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ	100,000,000	บำท	เป็น	116,000,000	บำท	โดยกำร 
ออกหุน้สำมญัใหม่จ�ำนวน	16,000,000	หุ้น	มลูทีต่รำไว้หุน้ละ	1.00	บำท	โดยจัดสรรให้กบั	ดร.ประสิทธิ	์กำญจนศกัดิช์ยั*	
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด	ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ	1.50	บำท		

 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	84,000,000	บำท	จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ	116,000,000	บำท	เป็น	200,000,000	บำท	โดยกำร
ออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน	84,000,000	หุ้น	มูลที่ตรำไว้หุ้นละ	1.00	บำท	ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี้
(1)	 หุน้สำมญัเพิม่ทนุจ�ำนวน	33,600,000	หุ้น	เสนอขำยให้แก่ผูถ้อืหุน้ของเอสวโีอเอ	ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้

ดังกลำ่วในเอสวีโอเอ	(Pre-emptiveright)	
(2)	 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	46,200,000	หุ้น	เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป
(3)	 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	4,200,000	หุ้น	เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ

	 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรจองซื้อของผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอ	ตำมข้อ	 (1)	ให้เสนอขำยหุ้นที่เหลือดังกลำ่วให้แก่ประชำชน
ตำมข้อ	(2)	
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	 ในระหว่ำงวันที่	 12-14	 มีนำคม	 2557	 บริษัทฯ	 ได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของ 
บรษิทั	เอสวีโอเอ	จ�ำกดั	(มหำชน)	ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวในบรษิทั	เอสวโีอเอ	จ�ำกดั	(มหำชน)	จ�ำนวน	
33.6	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ	1.80	บำท	

	 ในระหว่ำงวันที่	 17-19	 มีนำคม	 2557	 บริษัทฯ	 ได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชน	 กรรมกำร	 และพนักงำนของ 
บรษิทัฯ	เป็นคร้ังแรกจ�ำนวน	50.4	ล้ำนหุน้	มลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้หุน้ละ	1	บำท	ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ	1.80	บำท	โดยบรษิทัฯ	 
ได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุทีอ่อกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้วจำกจ�ำนวน	116	ล้ำนบำท	(หุน้สำมญั	116	ล้ำนหุน้	มลูค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ	1	บำท)	เป็นจ�ำนวน	200	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมญั	200	ล้ำนหุน้	มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ	1	บำท)	กบักระทรวงพำณชิย์แล้ว 
เมือ่วนัที	่20	มนีำคม	2557	และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(mai)	ได้รบัหุน้สำมญัจ�ำนวน	200	ล้ำนหุน้	มลูค่ำทีต่รำไว้
หุ้นละ	1	บำท	เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำกำรซื้อขำยได้ตั้งแต่วันที่	25	มีนำคม	2557	ในกำรออกจ�ำหน่ำย 
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว	 บริษัทฯ	 มีค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน	 4.5	 ล้ำนบำท	 
(สุทธิจำกภำษีเงินได้	1.1	ล้ำนบำท)	ซึ่งบริษัทฯ	แสดงเป็นรำยกำรหักจำกส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมัญ

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

	 วันที่	24	มิถุนำยน	2557	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้มติให้ออกตั๋วแลกเงิน	(Bill	of	exchange)	วงเงิน	ณ	ขณะใดขณะหนึ่ง
ไม่เกิน	200	ล้ำนบำท	ในรูปแบบเสนอขำยกรณีทั่วไป	หรือกรณีวงจ�ำกัด	ประเภทผู้ลงทุนรำยใหญ่	และผู้ลงทุนสถำบัน	
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนใบ	ตำมประกำศ	ของ	ก.ล.ต.	ที่ทจ.9/2552	หรือฉบับแก้ไข	หรือกรณีวงจ�ำกัด	ณ	ขณะใดขณะหนึ่ง
ไม่เกิน	10	ฉบับ	ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถลดต้นทุนทำงกำรเงินได้เป็นจ�ำนวนมำก

ปี 2557

หมายเหต	ุ:	*เนื่องจำกในขณะนั้นบริษัทฯ	มีควำมต้องกำรเงินทุนเพื่อขยำยธุรกิจ	แต่เอสวีโอเอไม่มีนโยบำยที่จะขยำยกำรลงทุนไปในธุรกิจที่ไม่ใช่
ธรุกจิหลกั	(Core	Business)	ดงันัน้บรษัิทฯ	จงึมคีวำมจ�ำเป็นท่ีต้องหำผูร่้วมลงทนุรำยใหม่	โดย	ดร.ประสทิธิ	์กำญจนศกัดิช์ยั	เป็นเจ้ำของธรุกจิจ�ำหน่ำย
วัสดุก่อสรำ้งจ�ำนวน	3	บริษัท	รวมทั้งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภำพในด้ำนเงินทุน	และสำมำรถตัดสินใจลงทุนกับบริษัทฯ	ได้ในระยะเวลำที่เหมำะสม
กับควำมต้องกำรใช้เงินของบริษัทฯ	โดยกำรเข้ำมำลงทุนในครั้งนี้	ดร.ประสิทธิ์จะเขำ้มำในฐำนะผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรบริษัทฯ

ปี 2558

	 วันที่	 15	 มกรำคม	 2558	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้มติให้ออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสั้น	 (Bill	 of	 exchange)	 
อำยุไม่เกิน	270	วัน	วงเงิน	ณ	ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน	600	ล้ำนบำท	ในรูปแบบเสนอขำยกรณีทั่วไป	หรือกรณีวงจ�ำกัด	
ประเภทผู้ลงทนุสถำบนั	และ/หรอืผูล้งทนุรำยใหญ่	หรือกรณวีงจ�ำกดั	ณ	ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกนิ	10	ฉบบั	ซึง่ได้รบักำรอนมุตัิ 
แบบแสดงข้อมลู	 และหนงัสอืชีช้วนเพือ่กำรเสนอขำยตัว๋แลกเงนิระยะสัน้จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลกัทรพัย์	แล้วเม่ือวนัที	่23	มกรำคม	2558	ซึง่ท�ำให้บรษิทัฯ	สำมำรถลดต้นทนุทำงกำรเงนิได้เป็นจ�ำนวนมำก

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

	 วนัที	่6	มนีำคม	2558	คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้มมีตเิหน็ชอบอนมุตัติำมเสนอโครงกำรสะสมหุน้ส�ำหรบัพนกังำนบรษิทั 
จดทะเบียน	(EMPLOYEE	JOINT	INVESTMENT	PROGRAM	(EJIP)	โดยท�ำสญัญำ	บรษิทัหลกัทรพัย์	ฟิลลปิ	(ประเทศไทย)	
จ�ำกัด	(มหำชน)	ในกำรเป็นตวัแทนจัดกำรโครงกำร		โดยโครงกำรมีอำยุ	3	ปี	ตั้งแตเ่ดือนเมษำยน	2558	–	เมษำยน	2561	
ในระหว่ำงที่โครงกำรยังไม่หมดอำยุ	หำกมีพนักงำนที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่สำมำรถเข้ำร่วม	ณ	ขณะนี้	แต่จะมีคุณสมบัติ
ครบก่อนสิ้นอำยุโครงกำร	ก็สำมำรถแสดงเจตจ�ำนงเข้ำร่วมได้ในทุกวันที	่1	เมษำยน	ของแต่ละป	ีในส่วนของเงินน�ำส่ง
โครงกำรนี	้ดงันีค้อืพนกังำนหรอืผูบ้รหิำร	(ส่วนงำน	Back	Office)	ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรในอตัรำร้อยละ	5	จำกฐำนเงนิเดอืน 
(Base	Salary)	และพนกังำนหรอืผูบ้รหิำร	(ส่วนงำน	Front	Office)	ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรในอตัรำร้อยละ	5	จำกฐำนเงนิเดอืน	
(Base	Salary)	และเงินจูงใจ	(Incentive)	รวมกันสูงสุดไม่เกิน	100,000	บำท	(หมำยเหตุ	:		ฐำนเงินเดือน	(Base	Salary)	
โดยไม่รวมค่ำครองชีพ	ค่ำต�ำแหน่ง	คำ่น�้ำมัน	และยำนพำหนะ	ตลอดจนรำยได้อื่นๆ	ที่มีลักษณะเดียวกัน)	โดยบริษัท
จะสบทบกำรจ่ำยในอัตรำเท่ำกับเงินน�ำส่งของพนักงำนตลอดโครงกำร	

 วนัที	่16	ตลุำคม	2558	บริษทัฯ	ได้เปิดตัวบริกำรสนิเช่ือเพือ่เปิด	L/C	(Letter	of	Credit)	โดยควำมร่วมมอืกบัธนำคำรกรงุไทย 
จ�ำกัด	(มหำชน)	
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บรษิทัฯ	ประกอบธรุกจิให้บรกิำรสนิเชือ่กลุม่ลกูค้ำทีเ่ป็น
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีข้อจ�ำกัด 
ในกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน	 โดยแบ่งบริกำร
ออกเป็น	7	ประเภท	ดังนี้

1.	สินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืลสีซิง่	(Leasing)	:	 
ให้บริกำรสินเชื่อในรูปแบบสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
หรือสญัญำเช่ำทรพัย์ทีม่อีำยสุญัญำต้ังแต่	 3	 ปีข้ึนไป	 
แก่กลุม่ลกูค้ำผูป้ระกอบกำรท่ีมสีญัญำเช่ำกบัหน่วยงำน 
ภำครฐั	รัฐวสิำหกจิ	หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

2.	สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ	(Hire	Purchase)	:	ให้บริกำร 
สินเชื่อในรูปแบบสัญญำเช่ำซื้อ	ที่มีอำยุไม่เกิน	3	ปี 
แก่กลุม่ลกูค้ำผูป้ระกอบกำรท่ีมสีญัญำเช่ำกบัหน่วยงำน
ภำครฐั	รัฐวสิำหกจิ	หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

3.	สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง 
(Factoring) :	ให้บริกำรสนิเช่ือกำรรบัโอนสทิธเิรยีกร้อง  
แก่กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่มีลูกหนี้กำรค้ำเป็น
หน่วยงำนรำชกำร	รัฐวสิำหกจิ	และเอกชนขนำดใหญ่
เป็นหลกั	โดยบริษทัฯ	จะรับซือ้ลกูหนีก้ำรค้ำประมำณ
ร้อยละ	70-95	ของมูลคำ่ในเอกสำร

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

5.	สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ	 (Project	 Backup	
Financing)	 :	 ให้กำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ใน
กำรจัดหำและ/หรือจัดเตรียมสินค้ำ	 (Pre-Finance)	
ล่วงหน้ำก่อนกำรส่งมอบงำนให้หน่วยงำนภำครัฐ	
รัฐวิสำหกิจ	หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

6.	บริการจัดหาสินค้า	(Trade	Finance)	:	จัดหำสินค้ำ
ให้แก่กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่ขำดเงินทุนในกำร
จัดหำสินค้ำเพื่อท�ำกำรส่งมอบงำนต่อให้หน่วยงำน
ภำครฐั	รฐัวสิำหกจิ	หรอืหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

7.	บริการสินเชื่อเพื่อเปิด	L/C	 (Letter	of	Credit) : 
ให้บรกิำรสนิเชือ่เพือ่ออกเอกสำรเพือ่ยนืยนักำรช�ำระ
เงินในกำรซ้ือขำยที่ผู้ซ้ือขอให้ธนำคำรเป็นผู้ช�ำระ 
ให้แทน	 เพ่ือแสดงเป็นหลักประกันกำรช�ำระเงิน	 
ผู้ขำยสนิค้ำได้รบัเงนิเมือ่ส่งมอบสนิค้ำ	และผู้ซือ้สนิค้ำ 
จะได้รับสินค้ำเมื่อจ่ำยเงินค่ำสินค้ำ

โดยบริษัทฯ	 ให้บริกำรสินเช่ือแบบครบวงจรซึ่งจะช่วย
ให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตัง้แต่เริม่ประมลู
งำน	จดัหำสนิค้ำ	หรอืให้กูเ้งนิเพือ่ไปจดัหำสนิค้ำ	เพือ่ให้ 
ลกูค้ำสำมำรถส่งมอบงำนให้กบัคูส่ญัญำได้	โดยหลังจำก
ส่งมอบงำนและผ่ำนกำรตรวจรบัแล้ว	กจ็ะมบีรกิำรสนิเชือ่
ในรปูแบบของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ	สัญญำเช่ำซือ้	หรือ
สินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องรองรับ

นโยบายและภาพ
รวมการประกอบธุรกิจ
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1.3 โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย       

 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 25.94 24.78 27.14 21.19 20.95 10.97

 ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 8.74 8.35 8.33 6.50 8.86 4.64

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 22.13 21.15 24.08 18.80 53.94 28.25

 กำรให้กู้ยืมเงิน 16.74 16.00 20.41 15.94 35.95 18.83

รวมรำยได้ดอกเบี้ย 73.55 70.28 79.96 62.43 119.69 62.69

รายได้จากค่าธรรมเนียม 
และบริการ1)

    

 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0.03 0.03 0.26 0.21 0.30 0.16

 ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 0.07 0.07 0.18 0.14 0.15 0.08

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 4.63 4.42 8.61 6.72 21.03 11.02

 กำรให้กู้ยืมเงิน 11.28 10.78 14.50 11.33 25.67 13.45

 กำรค�้ำประกันซอง 2.42 2.31 3.64 2.84 8.10 4.24

รวมรำยได้จำกค่ำธรรมเนียม 
และบริกำร 18.43 17.61 27.19 21.24 55.26 28.95

รายได้อื่น :     

รำยได้จำกบริกำรจัดหำสินค้ำ	
(Trade	Finance) 5.61 5.36 6.42 5.01 3.19 1.67

ดอกเบี้ยรับธนำคำร 0.01 0.01 0.28 0.22 0.05 0.03

รำยได้อื่น2) 7.05 6.74 14.21 11.10 12.72 6.66

รวมรำยได้อื่น 12.67 12.11 20.91 16.33 15.96 8.36

รวมรายได้ 104.65 100.00 128.07 100.00 190.91 100.00

หมำยเหตุ	 1)	 รำยละเอียดรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
	 ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ	และสญัญำเช่ำซือ้หมำยถงึค่ำธรรมเนยีมในกำรเซน็สญัญำและโอนสทิธิ
	 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง	หมำยถึงค่ำธรรมเนียมในกำรเปิดวงเงินและค่ำธรรมเนียมบริกำร
	 กำรให้กู้ยืมเงิน	และกำรค�้ำประกันซองหมำยถึงค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร

	 2)	 รำยได้อื่น	เช่น	รำยได้ดอกเบี้ยจำ่ยช�ำระล่ำชำ้	รำยได้ค่ำขำยซำกทรัพย์สิน	เป็นต้น
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1.4 เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทฯ	 มีเป้ำหมำยที่จะเป็นแหล่งเงินทุนทำงเลือกที่
ไม่ใช่สถำบนักำรเงนิให้แก่ผูป้ระกอบกำรธรุกจิขนำดกลำง 
และขนำดย่อม	(SMEs)	ทีไ่ม่สำมำรถเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุได้	
เช่น	มีข้อจ�ำกดัในเรือ่งหลกัทรพัย์ค�ำ้ประกนั	หรอืระยะเวลำ 
กำรประกอบธุรกิจน้อยกว่ำ	 3	 ปี	 ซ่ึงสถำบันกำรเงิน 
ไม่สำมำรถพิจำรณำให้กำรสนับสนุนได้	 แต่ผู้บริหำร
และทีมงำนมีประสบกำรณ	์ควำมช�ำนำญในธุรกิจนั้นๆ	 
เป็นอย่ำงดี	 และเป็นธุรกิจที่มีศักยภำพในกำรเติบโต	
ท�ำให้ธรุกจิเหล่ำนีต้้องใช้กำรสนบัสนนุเงนิทนุนอกระบบ
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตัว	 ดังน้ันเพ่ือตอบสนอง
แนวทำงดงักล่ำว	บริษทัฯ	จงึมุง่เน้นพฒันำผลติภณัฑ์ทีม่ี
ควำมหลำกหลำยสำมำรถตอบสนองให้ครบวงจรธุรกิจ	
(Total	Finanical	Solution)	ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรดงักล่ำว
โดยมีเปำ้หมำยดังนี้

(1)	 เป็นผู้ประกอบกำรหลัก	 ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงินที่ให ้
กำรสนบัสนนุด้ำนสนิเชือ่สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ	และ
สินเช่ือสัญญำเช่ำซื้อ	 เพื่อจัดหำอุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนด้ำนไอทีแก่ภำคกำรศึกษำของรัฐ

(2)	 เป็นผู้ประกอบกำรหลัก	 ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถำบัน
กำรเงิน	 ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนสินเชื่อรับโอนสิทธิ
เรียกร้องที่เน้นกำรรับซื้อลดลูกหนี้กำรค้ำภำครัฐ	

(3)	พฒันำสร้ำงผลติภณัฑ์เสรมิในหลำยๆ	รูปแบบ	(Tailor 
made)	 เพื่อให้ลูกค้ำหรือคู ่ค้ำในผลิตภัณฑ์หลัก								
มทีำงเลอืกในกำรใช้บรกิำรเพือ่เพิม่อ�ำนำจกำรแข่งขนั
กับคู่แข่งในกำรสร้ำงรำยได้และยอดขำยที่สูงขึ้น	
เช่น	 สินเช่ือเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง	
(Bid	Bond)	สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร	(Project	
Backup	Financing)	และบริกำรจัดหำสินคำ้	(Trade	
Finance)

นโยบายและภาพ
รวมการประกอบธุรกิจ
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีข้อจ�ำกัด 
ในกำรขอสินเชื่อสถำบันกำรเงิน	โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็น	7	ประเภท	ดังนี้

2.1.2 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ 
(Hire Purchase)

บรษิทัฯ	ให้บรกิำรสินเช่ือสัญญำเช่ำซือ้แก่ผูป้ระกอบกำร
ท่ีต้องกำรซือ้ทรพัย์สนิประเภทคอมพวิเตอร์	ซอฟต์แวร์	
อปุกรณ์ไอท	ีเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ	รวมไปถงึอปุกรณ์กำรเรยีน
กำรสอนต่ำงๆ	 ที่มีสัญญำเช่ำกับหน่วยงำนรำชกำร	
หน่วยงำนรฐัวสิำหกจิ	หรอืเอกชนขนำดใหญ่	โดยบรษิทัฯ	 
จะซื้อทรัพย์สินจำกลูกค้ำ	 แล้วน�ำมำให้ลูกค้ำเช่ำต่อ	 
(ในบำงกรณีอำจท�ำกำรจัดหำทรัพย์สินจำกผู้จ�ำหน่ำย	
(Supplier)	 ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 แล้วน�ำมำให้
ลูกค้ำเช่ำต่อ)	 โดยกรรมสิทธ์ิของทรัพย์สินให้เช่ำซ้ือจะ
เป็นของบริษัทฯ	 และเม่ือช�ำระเงินค่ำงวดครบก�ำหนด
สัญญำเช่ำซื้อแล้ว	 ลูกค้ำหรือผู้เช่ำซื้อจะได้กรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย์นั้นๆ	โดยบริษัทฯ	จะให้สินเชื่อแก่ลูกคำ้ใน
อัตรำร้อยละ	70–100	ของมูลคำ่สินค้ำและคิดดอกเบี้ย
ในอตัรำคงที	่สัญญำเช่ำซือ้ทีบ่รษิทัฯ	ให้บรกิำรกบัลกูค้ำ
จะมีอำยุไม่เกิน	3	ปี	รูปแบบในกำรท�ำสัญญำเช่ำซื้อจะ
เป็นในลักษณะเดียวกับกำรท�ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ดังนี้

 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

ให้ลูกค้ำโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำก 
ลูกหนี้ของลูกค้ำมำที่บริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 จะแจ้งกำร
โอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำโดยตรงไปที ่
ลูกหนี้ของลูกค้ำที่เป็นส่วนรำชกำร	 รัฐวิสำหกิจ	 หรือ
เอกชนขนำดใหญ่	และ	ณ	วันท�ำสัญญำ	ลูกคำ้จะต้อง
มอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้แก่บริษัทฯ	 ตำมงวดที่
ต้องช�ำระ

2.1.1 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่า 
ทางการเงินหรือลีสซิ่ง (Leasing)

 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

ด�ำเนินกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำก
ลกูหนีข้องลกูค้ำมำทีบ่รษิทัฯ	 โดยบริษทัฯ	 จะมหีนงัสอื
บอกกล่ำวกำรโอนสทิธเิรยีกร้องในกำรรบัช�ำระค่ำเช่ำไปที่ 
ลูกหนี้ของลูกค้ำที่เป็นส่วนรำชกำร	 รัฐวิสำหกิจ	 หรือ
เอกชนขนำดใหญ่		โดยด�ำเนนิกำรโอนสทิธแิบบเบด็เสรจ็
เด็ดขำด	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะมอบหมำยให้ฝ่ำยขำยและ 
กำรตลำดน�ำเอกสำรโอนสทิธไิปให้ลกูหนีล้งนำมรบัทรำบ	
ถงึแม้ลกูหนีข้องลกูค้ำจะเป็นผูช้�ำระค่ำเช่ำให้แก่บรษิทัฯ	
โดยตรง	อย่ำงไรก็ตำม	ณ	วันท�ำสัญญำ	ลูกคำ้จะต้อง
มอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำไว้ให้แก่บรษิทัฯ	ตำมงวดทีต้่อง
ช�ำระ	 หำกลูกหน้ีของลูกค้ำไม่ช�ำระค่ำเช่ำตำมเวลำที่
ก�ำหนด	บริษทัฯ	จะน�ำเชค็ทีล่กูค้ำมอบไว้ให้ช�ำระค่ำเช่ำ
ให้แก่บริษัทฯ	 แทน	 และภำยหลังหำกลูกหนี้ของลูกค้ำ 
ได้มีกำรจ่ำยช�ำระเงินเข้ำมำบริษัทฯ	 จะคืนเงินจำกกำร
รับโอนสิทธิดังกลำ่วให้แก่ลูกคำ้ทันที

 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง

รับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกค้ำโดยตรง	 โดยไม่มีกำรโอนสิทธิ
เรยีกร้องในกำรรบัช�ำระค่ำเช่ำจำกลกูหนีข้องลกูค้ำ		โดย
ลูกค้ำจะท�ำกำรมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้	ณ	วันท�ำ 
สญัญำ	ซึง่เชค็จะต้องลงวนัทีล่่วงหน้ำตำมวนัครบก�ำหนด 
ช�ำระในสัญญำ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ2
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ลักษณ
ะการประกอบธุรกิจ

 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง	

รับช�ำระค่ำเช่ำจำกลกูค้ำโดยตรง	โดยไม่มีกำรโอนสทิธเิรยีกร้องในกำรรบัช�ำระค่ำเช่ำจำกลกูหนีข้องลกูค้ำ	โดยลกูค้ำ
จะท�ำกำรมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้	ณ	วันท�ำสัญญำ	

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ

ลักษณะ สัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อเช่าซื้อ

วัตถุประสงค์ในกำรเชำ่ ใช้ทรัพย์สินระยะยำวตลอด	หรือ 
เกือบหมดอำยุกำรใช้งำน

เพื่อเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นของผูใ้ห้เช่ำจนสิน้สดุสญัญำ 
เมือ่สิน้สดุสัญญำผู้เชำ่ใช้สิทธิในกำร 
ซื้อทรัพย์สิน

เป็นของผู ้ให้เช่ำซื้อจนกระทั่งผู ้เช่ำซื้อ 
ได้ช�ำระค่ำงวดและปฏิบัติตำมเง่ือนไข
ครบถ้วน	กรรมสิทธิจ์งึตกเป็นของผูเ้ช่ำซือ้

ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ 3	ปีขึ้นไป ไม่เกิน	3	ปี

2.1.3 ธุรกิจการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง (Factoring)

บริษัทฯ	ให้บริกำรสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง	โดยเป็นกำรให้บริกำรสินเชื่อระยะสั้น	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบกำร	 โดยบริษัทฯ	 จะรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำ	 โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน	 แต่จะโอน 
สิทธิเรียกร้องในหนี้กำรค้ำของลูกค้ำให้กับบริษัทฯ	 เป็นหลักประกัน	 โดยเป็นกำรรับโอนสิทธิแบบไล่เบี้ย	 (With	 
Recourse)	 คือบริษัทฯ	 มีสิทธิไล่เบี้ยจำกลูกค้ำได้	 กรณีที่เกิดหนี้สูญหรือลูกหนี้ไม่ช�ำระเงินตำมก�ำหนดเวลำ	 โดย
บริษัทฯ	 จะเน้นให้บริกำรกับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ต้องกำรเงินสดไปใช้หมุนเวียนในกิจกำร
และเป็นธุรกิจที่มีกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรที่ไม่มีควำมซับซ้อนในตัวเนื้อหำของหนี้กำรค้ำ	 เช่น	 เป็นกำรซื้อมำ 
ขำยไปในสินค้ำทั่วๆ	 ไป	 หรือเป็นกำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ไอที	 อุปกรณ์ส�ำนักงำนทั่วๆ	 ไป	 โดยบริษัทฯ	 
จะหลีกเลีย่งกำรรบัซือ้หนีก้ำรค้ำทีม่เีงือ่นไขกำรส่งมอบ	หรอืสนิค้ำและบรกิำรทีม่คีวำมซบัซ้อนทีอ่ำจจะเกดิข้อโต้เถยีง
ในควำมสมบรูณ์ของหนีก้ำรค้ำ	เช่น	หนีก้ำรค้ำทีเ่กดิจำกกำรพฒันำระบบงำนไอท	ีหรอืหนีก้ำรค้ำในภำคกำรก่อสร้ำง	
เป็นต้น		โดยบรษิทัฯ	จะเน้นกำรรบัซือ้ลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเป็นหน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิเป็นหลัก	รวมถงึลูกหนีก้ำรค้ำ 
ที่เป็นภำคเอกชนขนำดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ	จะรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำที่มีอำยุไม่เกิน	90	วัน	โดยบริษัทฯ	จะรับซื้อ

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
บริษัทฯ	จะน�ำเช็คที่ลูกค้ำท�ำไว	้ 

ณ	วันท�ำสัญญำเช้ำบัญชีบริษัทฯ

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
ลูกหนี้จะช�ำระค่ำเชำ่แก่ลูกค้ำโดยตรง

กรณีโอนสิทธิ
ลูกหนี้ช�ำระค่ำเชำ่แก่บริษัทฯ

แจ้งกำรขอท�ำสัญญำ1
3แจ้งกำรโอน 

สิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้	 
(กรณีมีกำรโอนสิทธิ)

ท�ำเอกสำรสัญญำเช่ำให้ลูกค้ำลงนำม	
และบริษัทฯ	ให้สินเชื่อแก่ลกูค้ำโดยปกติ 
ในอตัรำร้อยละ	70-100	ของมูลคำ่สินค้ำ

2

ลูกค้า ลูกหนี้
ของลูกค้า
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ลูกหนี้กำรค้ำประมำณร้อยละ	 70-95	 ของมูลค่ำในเอกสำร	 และเมื่อครบก�ำหนดช�ำระเงิน	 บริษัทฯ	 จะด�ำเนินกำร 
เรยีกเกบ็เงนิจำกลกูหนีโ้ดยตรง	และเมือ่หกัดอกเบีย้และค่ำธรรมเนยีมต่ำงๆ	เรยีบร้อยแล้ว	บรษิทัฯ	จะคืนเงนิส่วนต่ำง 
ให้กับลูกค้ำ

ทัง้นี	้อตัรำดอกเบีย้	สดัส่วนกำรรบัซือ้หนี	้จะขึน้อยูก่บัขนำดของกจิกำร	ฐำนะกำรเงนิของลกูค้ำ	รวมถงึคณุภำพของ
ลูกหนี้กำรค้ำ		 	

2.1.4 การให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้าประกันซอง (Bid Bond)

บริษัทฯ	เริ่มด�ำเนินธุรกิจกำรให้สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง	 (Bid	Bond)	เมื่อปี	2553	โดยเป็นกำร
ให้สินเชื่อเพื่อกำรสนับสนุนกำรออกหนังสือค�้ำประกันธนำคำรหรือหลักประกันซองให้แก่ลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่มี
ควำมประสงค์เข้ำร่วมประมูลงำนในหน่วยงำนรำชกำร	 หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ	 จะเป็นกำรให้สินเชื่อตำมมูลค่ำ 
หลักประกันซอง	 ลูกค้ำจะต้องน�ำหนังสือค�้ำประกันธนำคำรหรือหลักประกันซองคืนให้แก่บริษัทฯ	 ตำมวันเวลำ 
ที่ก�ำหนด	โดยบริษัทฯ	จะได้รับคำ่ตอบแทนกำรให้บริกำรในรูปแบบของค่ำธรรมเนียม	โดยบริษัทฯ	ใช้วงเงินที่มีกับ
ธนำคำรในกำรปล่อยสินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน	 
และน�ำบัญชีลูกหนี้ 
แต่ละรำยมำเสนอ

1
บริษัทฯ	แจ้งกำรโอนสิทธิ 

กำรรับเงินมำที่ลูกหนี้
2

ลูกหนี้ช�ำระเงินแก่บริษัทฯ	 
โดยส่วนต่ำง	หลังจำกหัก 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ	แล้ว 
จะคืนให้แก่ลูกค้ำทั้งหมด

4บริษัทฯ	รับซื้อลูกหนี้	 
ประมำณร้อยละ	70-95	 

ของมูลค่ำในสัญญำ

3

ลูกค้า ลูกหนี้
ของลูกค้า

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน1

ลูกค้า

ธนำคำรเพิ่ม	Approve	list	 
อนุมัติกำรออกหลักประกันซอง3

ลูกค้ำช�ำระค่ำธรรมเนียม	และ
บริษัทฯ	ส่งมอบหลักประกันซอง 4

ท�ำเรื่องขอเพิ่ม	 
List	Approve	list 2

ธนาคาร
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2.1.5 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)

บริษัทฯ	 ให้บริกำรสินเชื่อแก่ลูกค้ำที่ต้องกำรเงินทุน
ในกำรจัดหำสินค้ำเพื่อท�ำกำรส่งมอบให้กับหน่วยงำน
รำชกำร	 หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ	 หรือหน่วยงำนเอกชน
ขนำดใหญ่	 โดยลูกค้ำจะต้องมีสัญญำในกำรส่งมอบ
สินค้ำและบริกำรระหว่ำงลูกค้ำและลูกหนี้กำรค้ำให้
บริษัทฯ	 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเน่ืองจำกกำรให้
บริกำรสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำรเพื่อให้ลูกค้ำ
สำมำรถจัดหำสินค้ำมำส่งมอบได	้ถือวำ่มีควำมเสี่ยงสูง 
จึงท�ำให้ลูกค้ำเกือบทั้งหมดในส่วนของสินเช่ือเพื่อ
สนับสนุนโครงกำรจะเป็นลูกค้ำที่มีกำรติดต่อธุรกิจกับ
บริษัทฯ	อยำ่งสม�่ำเสมอ	และมีประวัติกำรช�ำระเงินที่ดี 

2.1.6 ธุรกิจให้บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)

เพือ่ลดควำมเสีย่งดงักล่ำว	รวมทัง้จะต้องโอนสิทธิเรยีกร้อง 
ในกำรช�ำระเงินของลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ	 เม่ือลูกค้ำได้
ท�ำกำรส่งมอบสนิค้ำให้แก่ลกูหนีแ้ละได้ใบตรวจรบัมอบ
งำนแล้ว	ลกูค้ำส่วนใหญ่จะมำขอสนิเชือ่กำรรบัโอนสทิธิ
เรยีกร้องกบับรษิทัฯ	เพือ่น�ำเงนิทีไ่ด้จำกสนิเชือ่ดงักล่ำว
มำช�ำระคืนเงินกู้	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในกรณีที่ลูกหนี้ของ
ลูกค้ำตรวจรับมอบงำนล่ำช้ำท�ำให้ลูกค้ำไม่สำมำรถน�ำ
ใบตรวจรับมอบงำนมำเปล่ียนเป็นสินเช่ือกำรรับโอน
สิทธิเรียกร้องเพื่อน�ำเงินมำช�ำระคืนบริษัทฯ	 ได้ภำยใน
เวลำที่ก�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบี้ยและค่ำปรับให้แก่
บริษัทฯ		

บริษทัฯ	ให้บริกำรจัดหำสนิค้ำเพือ่ขำยให้แก่ผูป้ระกอบกำร 
ทีข่ำดเงินทนุในกำรจดัหำสนิค้ำเพือ่ท�ำกำรส่งมอบต่อให้
กบัหน่วยงำนรำชกำร	หน่วยงำนรฐัวสิำหกจิ	หรอืหน่วย
งำนเอกชนขนำดใหญ่		โดยบริษทัฯ	จะเข้ำไปด�ำเนนิกำร
จดัหำสนิค้ำตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำจำกผูจ้�ำหน่ำย
สินค้ำ	(Supplier)	และน�ำไปขำยต่อให้แก่ลูกค้ำด้วยกำร
คิดส่วนต่ำงจำกรำคำต้นทุนกับรำคำขำย	 เม่ือจัดหำ
สินค้ำตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำเรยีบร้อยแล้ว	บรษิทัฯ	 
จะมอบหมำยให้	 Supplier	 ส่งมอบสินคำ้ดังกล่ำวไปยัง
ลูกหนี้โดยตรงตำมวันและเวลำที่ก�ำหนดไว้	 ซึ่งบริษัทฯ	
จะเป็นผู้ไปตรวจเชค็สนิค้ำพร้อมกบัลกูค้ำและลกูหนี	้ณ	
สถำนที่ที่จัดส่ง	เนื่องจำกกำรให้บริกำรจัดหำสินค้ำเพื่อ
ให้ลูกคำ้สำมำรถจัดหำสินค้ำมำส่งมอบได้ถือวำ่มีควำม
เสีย่งสงู	จึงท�ำให้ลกูค้ำเกอืบทัง้หมดจะเป็นลกูค้ำทีม่กีำร
ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ	 อย่ำงสม�่ำเสมอ	 และมีประวัต ิ

กำรช�ำระเงินที่ดี	 เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว	 รวมทั้ง 
จะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในกำรช�ำระเงินของลูกหนี้ให้
กบับริษัทฯ	หรือท�ำหนังสือมอบอ�ำนำจให้บริษัทฯ	เป็น
ผู้รับเงินจำกลูกหนี้โดยตรง	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่หลังจำก 
บรษิทัฯ	จดัหำสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว	และลกูค้ำได้ท�ำกำร
ส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกหนีแ้ละได้ใบตรวจรบัมอบงำนแล้ว
ลูกค้ำจะมำขอสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง	 สินเชื่อ
ประเภทสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน	 หรือสัญญำเช่ำซื้อกับ
บริษัทฯ	เพื่อน�ำเงินที่ได้จำกสินเชื่อดังกล่ำวมำช�ำระคืน
คำ่สินค้ำ	อยำ่งไรก็ตำม	ในกรณีที่ลูกหนี้ของลูกค้ำตรวจ
รับมอบงำนล่ำช้ำท�ำให้ลูกค้ำไม่สำมำรถน�ำใบตรวจรับ
มอบงำนมำเปล่ียนเป็นสินเช่ืออืน่ๆ	เพือ่น�ำเงนิมำช�ำระ
คนืบรษิทัฯ	ได้ภำยในเวลำท่ีก�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบีย้
และค่ำปรับให้แก่บริษัทฯ

ลูกค้ำน�ำใบตรวจรับมอบงำน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ 

กำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
เพื่อช�ำระหนี้

5

ลูกค้ำส่งมอบงำน	และรับเอกสำร	 
ตรวจรับมอบงำนจำกลูกหนี้4

ลูกค้ำส่งเอกสำร	และเช็คลงวันที่ล่วงหนำ้ 
ให้กับบริษัทฯ	และบริษัทฯ	ให้เงินกู้กับทำงลูกค้ำ

3

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน1

2แจ้งกำรโอนสิทธิ 
กำรรับเงินมำที่ลูกหนี้	

ลูกค้า ลูกหนี้
ของลูกค้า

ลักษณ
ะการประกอบธุรกิจ
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2.1.7 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C

สนิเชือ่เพือ่เปิด	Letter	of	Credit	หรอื	L/C	เป็นเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีใ่ช้ในกำรช�ำระค่ำสนิค้ำระหว่ำงประเทศ	ส�ำหรบั
ลกูค้ำผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและชนำดยอ่มทีต้่องกำรน�ำเขำ้สนิค้ำจำกต่ำงประเทศ	ลซี	อทิ	ใหบ้ริกำรสินเชือ่เพื่อ
ออกเอกสำรยืนยันกำรช�ำระเงินในกำรซ้ือขำยที่ผู้ซื้อขอให้ธนำคำรเป็นผู้ช�ำระให้แทน	 เพื่อแสดงเป็นหลักประกัน 
กำรช�ำระเงิน	ผู้ขำยสินค้ำได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินคำ้	และผู้ซื้อสินคำ้จะได้รับสินค้ำเมื่อจ่ำยเงินค่ำสินคำ้	นอกจำกนี้
ลูกคำ้ที่เปิด	L/C	ยังสำมำรถใช้บริกำรสินเชื่อ	Project	Backup	Finance	เพื่อช�ำระค่ำสินคำ้ได้อีกด้วย

เปิด	L/C	ให้กับลูกค้ำไปยังธนำคำรตัวแทนของผู้ขำย3

แจ้ง	L/C	 
กับผู้ขำย

4

ตรวจสอบเอกสำรและจ่ำยค่ำสินค้ำ7

ผู้ขำยแสดงเอกสำรยืนยัน 
กำรส่งของให้ธนำคำรตัวแทน 

และธนำคำรตัวแทนส่งให้ 
ธนำคำรของผู้ซื้อ

6

ลูกค้ำขอใช้บริกำร	L/C	กับ2

สัญญำซื้อขำยสินค้ำ1

ธนาคาร 
ตัวแทนผู้ซื้อ

ธนาคาร 
ตัวแทนผู้ขาย

5 ส่งสินค้ำให้กับผู้ซื้อ

ลูกค้า 
(ผู้ซื้อ)

ผู้ขาย

ลูกคำ้ขอ 
อนุมัติวงเงิน

1

แจ้งกำรโอนสิทธิ 
กำรรับเงิน 
มำที่ลูกหนี้	

2

4 ส่งมอบสินค้ำให้ลูกหนี้โดยตรง
ตำมวันและเวลำที่ก�ำหนด 
โดยบริษัทฯ	ลูกค้ำและ 
ลูกหนี้ของลูกค้ำจะท�ำกำร
ตรวจรับสินค้ำพร้อมกัน

ลูกค้ำน�ำใบตรวจรับมอบงำน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ 

กำรรับโอนสิทธิเรียกร้องสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินหรือสัญญำเชำ่ซื้อ 

เพื่อช�ำระค่ำสินค้ำ

6
จัดหำสินค้ำตำม 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ

3

ลูกค้ำรับเอกสำร 
ตรวจรับมอบงำนจำกลูกหนี้ 5

ลูกค้า

ลูกหนี้
ของลูกค้า

ผู้จ�าหน่าย
สินค้า
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3.1 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
เนื่องจำกลักษณะกำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ	เป็นกำรให้
สนิเชือ่ทีไ่ม่มหีลกัประกนั	ในกรณทีีเ่ป็นสนิเชือ่สญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงนิและสญัญำเช่ำซือ้	ควำมเสีย่งด้ำนสนิเชือ่จะ
เกดิจำกทัง้คณุภำพของลกูหนีก้ำรค้ำ	คณุภำพของลกูค้ำ	
รวมถึงคุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่ลูกค้ำส่งมอบให้
กบัลกูหนีก้ำรค้ำ	ส�ำหรบัสนิเชือ่กำรรบัโอนสทิธเิรยีกร้อง	
ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อจะเกิดจำกคุณภำพของลูกหนี้
เป็นส่วนส�ำคัญ	 ในขณะที่สินเชื่อเพ่ือกำรจัดหำหนังสือ 
ค�้ำประกันซอง	 สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร	 และ
บริกำรจัดหำสินค้ำ	 ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อจะเกิดจำก
คณุภำพของลกูค้ำเป็นส�ำคญั	 โดยลกัษณะกำรให้สนิเชือ่
ของบริษัทฯ	 จะไม่เน้นควำมส�ำคัญของหลักประกัน	
เน่ืองจำกทำงบรษิทัฯ	จะมกีำรท�ำธรุกรรมกบัทำงลกูหนี้
กำรค้ำในส่วนที่เป็นภำครำชกำร	 ภำครัฐวิสำหกิจ	 ซึ่งมี
กำรจัดท�ำโอนสิทธิรับเงินเป็นส่วนใหญ่	 จึงถือเป็นกำร
ช่วยลดควำมเสี่ยงลงในระดับเบื้องต้นแล้ว

อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	มีกำรบริหำรจัดกำรดำ้นสินเชื่อ	
ด้วยกำรตั้งเกณฑ์และก�ำหนดขั้นตอนในกำรตรวจสอบ
ทั้งลูกค้ำและลูกหนี้กำรค้ำอย่ำงรัดกุมก่อนกำรอนุมัติ
สินเชื่อในแต่ละประเภท	ในส่วนของคุณภำพสินค้ำและ
บริกำร	 เนื่องจำกสินค้ำและบริกำรส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ	
ให้สนิเชือ่เป็นธรุกจิด้ำน	IT	ซึง่บรษิทัฯ	มคีวำมเชีย่วชำญ
ในดำ้น	IT	อยู่แล้ว	ดังนั้น	จึงสำมำรถตรวจสอบคุณภำพ
สินค้ำและบริกำรได้ก่อนที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้ำ	
ด้วยมำตรกำรดงักล่ำว	บรษิทัฯ	จึงเชือ่มัน่ในคณุภำพของ
ลกูค้ำ	ลกูหนีก้ำรค้ำ	รวมทัง้คณุภำพของสนิค้ำและบรกิำร
ทีจ่ะส่งมอบให้กบัลกูหนีก้ำรค้ำ	โดยทีผ่่ำนมำในปี	2556,	
ปี	2557	และ	ปี	2558	บริษัทฯ	มีค่ำเผื่อหนี้สูญจ�ำนวน	
11.40	ล้ำนบำท,	16.90	ล้ำนบำท	และ	29.99		ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	1.75,	ร้อยละ	2.03	และ
ร้อยละ	2.68	ของยอดลูกหนีค้งค้ำงของบรษิทัฯ	ณ	ส้ินปี	
2556,	ปี	2557	และ	ปี	2558	ตำมล�ำดับ

3.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวน 
ของอัตราดอกเบี้ย

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

บรษิทัฯ	จงึมีนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเส่ียง
จำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้เนือ่งจำกต้นทนุของ 
บริษัทฯ	 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรกู้ยืมระยะสั้น	 ดังนั้น 
ในส่วนทีเ่ป็นสินเช่ือระยะส้ันไม่ว่ำจะเป็นสินเช่ือกำรรบัโอน
สทิธเิรยีกร้อง	สนิเช่ือเพือ่กำรจดัหำหนงัสอืค�ำ้ประกนัซอง 
สินเช่ือเพื่อสนับสนุนโครงกำร	 และบริกำรจัดหำสินค้ำ 
บรษิทัฯ	จะสำมำรถปรบัอตัรำดอกเบีย้หรอืค่ำธรรมเนยีม
ตำมต้นทุนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลง	 ส�ำหรับ
สินเชื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ	
บริษัทฯ	 คิดอัตรำดอกเบ้ียกับลูกค้ำเป็นอัตรำดอกเบ้ีย
คงที่	อยำ่งไรก็ตำม	ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนทำงกำรเงิน
ของบริษัทฯ	 กับอัตรำดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้ำ	 จะมีกำร
บวกเพิม่เพือ่ให้เพยีงพอกบัควำมเสีย่งด้ำนควำมผนัผวน
ของอัตรำดอกเบี้ยที่อำจเกิดขึ้น		

อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	ได้บริหำรจัดกำรในกำรหำแหล่ง
เงนิทนุทีม่รีะยะเวลำสอดคล้องกบัสนิเชือ่แต่ละประเภท	
(Matching	 Source)	 เพื่อลดควำมเสี่ยงในด้ำนควำม
ผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยอีกแนวทำงหนึ่งด้วย

3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ทางการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	บริษัทฯ	มีสถำบันกำรเงิน 
ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุในด้ำนกำรเงนิหลำยแห่ง		โดยมีวงเงนิ
รวมทั้งสิ้น	1,475.00	ลำ้นบำท	ทั้งนี้วงเงินส่วนใหญ่เป็น
วงเงนิระยะสัน้เป็นจ�ำนวน	825.00	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย
วงเงนิเบกิเกนิบญัช	ีและตัว๋สญัญำใช้เงนิ	(P/N)		ซ่ึงอำจมี
ควำมเสี่ยงในกำรถูกเรียกให้ช�ำระคืนเงินก่อนก�ำหนด
ระยะเวลำ	หรือ	 กรณีสถำบันกำรเงินไม่ต่ออำยุสัญญำ
ตั๋วสัญญำใช้เงิน

อย่ำงไรก็ตำม		บริษัทฯ	ได้มีกำรบริหำรสภำพคล่องเพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว	 โดยพยำยำมจัดสรรแหล่ง
ใช้ไป	(Use	of	Fund)	ของเงินทุนให้สอดคล้องกับแหล่ง
ได้มำของเงินทุน	 (Source	 of	 Fund)	 รวมถึงกำรจัดหำ
แหล่งเงินทุนจำกกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินใหม่ๆ	 ซึ่ง 
เป็นผลมำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ	เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกั
ทรัพย์ฯ	เช่น	กำรขำยลดตั๋วแลกเงิน	(Bill	of	Exchange)	
ให้แก่ผู้ลงทุน	 และกำรออกหุ้นกู้เสนอขำยแก่นักลงทุน	
จะช่วยท�ำให้บริษัทฯ	 สำมำรถบริหำรสภำพคล่องได้ดี
ขึ้น	 รวมทั้งเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนใน
กำรปล่อยสินเชื่อในอนำคต	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556	
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และ	2557	บรษิทัฯ	มสีดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
เทำ่กับ	2.59	 เท่ำ	และ	1.36	 เท่ำ	ตำมล�ำดับ	ส�ำหรับ	 
ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2558	บริษัทฯ	มีสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	1.85	เท่ำ		

3.4 ความเสี่ยงด้านการตลาด 
และการแข่งขัน

บริษัทฯ	 มีควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันกับผู้ให้บริกำร 
สินเชื่อที่เป็นสถำบันกำรเงิน	 หรือผู้ให้สินเชื่อท่ีมีผู้ถือ
หุน้ทีเ่ป็นสถำบนักำรเงนิ	อย่ำงไรกต็ำม	ลกูค้ำเป้ำหมำย 
ของบริษัทฯ	 เป็นคนละกลุ่มกับลูกค้ำของผู้ให้บริกำรที่
เป็นสถำบนักำรเงนิ		เนือ่งจำกลกูค้ำของบรษิทัฯ	ส่วนใหญ่ 
จะเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีข้อ
จ�ำกัดในเรื่องทุนจดทะเบียนและหลักทรัพย์ค�้ำประกัน	
ท�ำให้ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
สถำบันกำรเงินและไม่ได้รับสินเชื่อที่ต้องกำรอย่ำง 
ทันเวลำ	 ในขณะเดียวกัน	 ควำมล่ำช้ำในกระบวนกำร
พิจำรณำของสถำบันกำรเงิน	 รวมทั้งสถำบันกำรเงิน 
ส่วนใหญ่จะไม่เน้นลกูหนีท้ีเ่ป็นภำครำชกำร	หรอืรฐัวสิำหกจิ	
เน่ืองจำกระยะเวลำของงำนหรือระยะเวลำกำรช�ำระ
เงินก�ำหนดได้ไม่ชัดเจนเหมือนบริษัทเอกชนขนำดใหญ	่
ท�ำให้ผู้ประกอบกำรกลุ่มดังกล่ำวหันมำใช้บริกำรของ 
ผู้ให้สินเชื่อที่ไม่ได้เป็นสถำบันกำรเงิน

คูแ่ข่งขนัของบรษิทัฯ	ส่วนใหญ่จึงเป็นผูใ้ห้บรกิำรสนิเชือ่
ทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงนิ	โดยแต่ละผูป้ระกอบกำรต่ำงเน้น 
กำรให้บริกำรสินเชื่อในแต่ละประเภทที่แตกต่ำงกัน	 
ในขณะทีบ่ริษทัฯ	มกีำรให้บรกิำรสนิเชือ่ทีค่รบวงจรตัง้แต่
กำรสนบัสนนุสนิเชือ่ล่วงหน้ำ	(Pre	Finance)	เช่น	สินเชือ่
เพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง	 (Bid	 Bond)	 เพื่อ
ให้ลูกค้ำสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ต้ังแต่เร่ิมประมูลงำน	
รวมทั้งสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร	(Project	Backup	
Financing)	 และบริกำรจัดหำสินค้ำ	 (Trade	 Finance)	
เพื่อช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถจัดหำสินค้ำหลังจำกประมูล
งำนได้	 ก่อนที่จะให้บริกำรสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
อื่นๆ	 (Post-Finance)	 ไม่ว่ำจะเป็นสินเชื่อสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน	 สินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ	 หรือสินเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้องต่อไป	 และด้วยกลยุทธ์กำรตลำดที่
ส�ำคัญของบริษัทฯ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริกำรที่ครบวงจร	
รวดเร็ว	และมีประสิทธิภำพ	ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ	
อตัรำค่ำบรกิำรทีช่ดัเจน		ควำมยดืหยุน่ในกำรให้สนิเชือ่	
รวมท้ังควำมเชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมไอที	 ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิ	รวมทัง้เอกชนขนำดใหญ่
มีกำรลงทุนในกำรพัฒนำงำนด้ำนไอทีค่อนข้ำงมำก	 
ท�ำให้บริษัทฯ	 สำมำรถแข่งกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3.5 ความเสีย่งในการพึง่พงิบคุลากร
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 พนักงำนถือเป็น
บุคลำกรที่ส�ำคัญ	 โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยและ
กำรตลำดเพรำะจะเป็นผู้ที่เข้ำถึงและติดต่อกับลูกค้ำ	
ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนี้	 ถือเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ดังนั้น	 หำกต้องเสียบุคลำกร 
เหล่ำนีไ้ป	อำจส่งผลกระทบต่อธรุกจิของบรษิทัฯ	อย่ำงไร
ก็ตำม	บริษัทฯ	มีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำร
สญูเสยีบคุลำกรดงักล่ำว	โดยบรษิทัฯ	ได้ให้ควำมส�ำคญั
กับกำรพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรให้มีส่วนร่วมในกำร
ด�ำเนินงำนและเติบโตไปพร้อมๆ	 กับควำมส�ำเร็จของ 
บริษัทฯ	 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำตลำดเพื่อจูงใจ
ให้บุคลำกรดังกล่ำวท�ำงำนกับบริษัทฯ	 อย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้มีกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน
จ�ำนวน	 4,200,000	 หุ้น	 เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร
และพนักงำนของบริษัทฯ	พร้อมกับกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชน	 (ในรำคำเดียวกัน)	 ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้
พนักงำนเป็นเจ้ำของบริษัทฯ	 ที่ร่วมสร้ำงมำรวมทั้งจะ
ช่วยเสริมสรำ้งก�ำลังใจ	และแรงจูงใจให้พนักงำนท�ำงำน
อยู่กับบริษัทฯ	 ในระยะยำว	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังมี 
นโยบำยในกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท�ำงำน
เป็นทีม	 ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล	 ซึ่งจะช่วยลดควำมเส่ียง 
จำกกำรพึง่พงิบคุลำกรคนใดคนหนึง่โดยเฉพำะ	อย่ำงไร
ก็ตำมจำกอดีตที่ผ่ำนมำอัตรำหมุนเวียนของบุคลำกร
ในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอยู่ในระดับที่ต�่ำมำก	 ซึ่งสะท้อน
ถึงควำมภักดีของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร	 รวมถึงควำม
เชื่อมั่นในศักยภำพขององค์กร	และในปี	2558	บริษัทฯ	
ได้จัดท�ำโครงกำรสะสมหุ ้นส�ำหรับพนักงำนบริษัท 
จดทะเบียน	 (EMPLOYEE	 JOINT	 INVESTMENT	 
PROGRAM	(EJIP)		โดยท�ำสญัญำ	บรษิทัหลกัทรพัย์	ฟิลลปิ 
(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(มหำชน)	ในกำรเป็นตวัแทนจดักำร
โครงกำร	โดยโครงกำรมีอำย	ุ3	ปี	ตั้งแต่เดือนเมษำยน	
2558	–	เมษำยน	2561	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ธ�ำรงรกัษำ
ผูบ้รหิำรและพนกังำนให้ท�ำงำนอยูก่บับรษิทัในระยะยำว		
ส่งเสริมควำมคิดและควำมรู ้สึกของพนักงำนในกำร
เป็นเจ้ำของกิจกำรร่วมกัน	เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงธุรกิจผ่ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ	 และเสริมสร้ำง 
วินัยในกำรออมให้กับพนักงำน

3.6 ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการ
บริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ	วันที่	14	มิถุนำยน	2556	บริษัท	 เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	
(มหำชน)	(“เอสวีโอเอ”)	ถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ	86.21	
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	
และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนในครั้งนี้ 
รวมทั้งเอสวีโอเอจะเสนอขำยหุ ้นที่ตนถืออยู ่ต ่อ
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ประชำชน	จ�ำนวน	6,000,000	หุ้น	โดยขำยหุ้นดังกล่ำว
พร้อมกับกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนและในรำคำ
เดียวกันสัดส่วนกำรถือหุ้นของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือ
ร้อยละ	 47	 ซึ่งผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดังกล่ำวยังคงสำมำรถ
ควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้ในเรือ่งทีก่ฎหมำยก�ำหนด
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่ำ	3	ใน	4	ของจ�ำนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่ำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง	เนื่องจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
สำมำรถใช้เสยีงซึง่เกนิกว่ำร้อยละ	25	ส�ำหรบักำรใช้สทิธิ
ในกำรคัดค้ำนในมติต่ำงๆ	 ได้	 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรำยอื่น 
ไม่อำจถ่วงดุลกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ได้

อย่ำงไรก็ตำม	 ผู้ถือหุ้นใหญ่มีควำมต้องกำรให้อิสระ
แก่บริษัทฯ	 ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 เน่ืองจำกธุรกิจของ 
บริษัทฯ	 เป็นธุรกิจกำรเงิน	 อย่ำงชัดเจน	 แตกต่ำงจำก
ธุรกิจของเอสวีโอเอ	 ถึงแม้ว่ำเอสวีโอเอจะยังคงเป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่	แต่ก็ตระหนักดีวำ่ธุรกิจลักษณะนี้ต้องกำร
ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำน	 โดยจะเห็นได้ว่ำ	 
ผู้บริหำรของบริษัทฯ	 ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบกำรณ์ใน
ธุรกิจด้ำนกำรเงิน	 ในขณะเดียวกัน	 บริษัทฯ	 ได้มีกำร 
แต่งตัง้กรรมกำรอสิระเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จ�ำนวน	 5	 ท่ำน	 จำกจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	 7	 ท่ำน 
ซึง่มปีระสบกำรณ์ธรุกจิด้ำนกำรเงนิหรอืมคีวำมรูเ้ฉพำะ
ด้ำนที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	
ทั้งสิ้น	 เพ่ือท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจ	
รวมท้ังตรวจสอบ	 พิจำรณำ	 และกลั่นกรองมิให้เกิด
รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
ในอนำคต	และเพ่ือให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำน 
ของบริษัทฯ	โดยภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทนุแล้ว 
โครงสร้ำงกำรบริหำรทั้งในระดับกรรมกำรและผู้บริหำร
จะยังคงเป็นเช่นเดิม	 ต่อมำเมื่อวันที่	 6	 มีนำคม	 2558 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้มมีตเิหน็ชอบอนมุตัติำมเสนอ
โครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำนบริษัทจดทะเบียน	
(EMPLOYEE	JOINT	INVESTMENT	PROGRAM	(EJIP)	
โดยท�ำสญัญำ	บรษิทัหลกัทรพัย์	 ฟิลลปิ	 (ประเทศไทย)	
จ�ำกัด	(มหำชน)	ในกำรเป็นตัวแทนจัดกำรโครงกำร	โดย
โครงกำรมีอำย	ุ3	ปี	ต้ังแต่เดอืนเมษำยน	2558	–	เมษำยน	
2561	 ในระหว่ำงที่โครงกำรยังไม่หมดอำยุ	 หำกมี
พนกังำนทีย่งัไม่มคีณุสมบตัทิีส่ำมำรถเข้ำร่วม	ณ	ขณะนี้	 
แต่จะมีคุณสมบัติครบก่อนสิ้นอำยุโครงกำร	 ก็สำมำรถ
แสดงเจตจ�ำนงเข ้ำร ่วมได้ในทุกวันที่	 1	 เมษำยน 
ของแต่ละปี	 ในส่วนของเงินน�ำส่งโครงกำรนี้	 ดังนี้คือ
พนกังำนหรอืผูบ้รหิำร	(ส่วนงำน	Back	Office)	ทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรในอัตรำร้อยละ	 5	 จำกฐำนเงินเดือน	 (Base	 
Salary)	และพนกังำนหรอืผูบ้รหิำร	(ส่วนงำน	Front	Office)		 
ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรในอตัรำร้อยละ	 5	 จำกฐำนเงนิเดอืน 
(Base	Salary)	และเงนิจูงใจ	(Incentive)	รวมกนัสงูสดุไม่เกนิ	
100,000	บำท	(หมำยเหต	ุ:	ฐำนเงนิเดอืน	(Base	Salary) 

โดยไม่รวมค่ำครองชพี	ค่ำต�ำแหน่ง	ค่ำน�ำ้มนัและยำนพำหนะ 
ตลอดจนรำยได้อื่นๆ	 ที่มีลักษณะเดียวกัน)	 โดยบริษัท
จะสบทบกำรจ่ำยในอตัรำเท่ำกบัเงนิน�ำส่งของพนกังำน
ตลอดโครงกำร

3.7 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา 
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

เนื่องจำกเอสวีโอเอ	 เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ	
ณ	วันที่	14	มิถุนำยน	2556		ถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ	 
86.21	 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ 
บรษิทัฯ		และภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ให้กบัประชำชน
ในครัง้นี	้รวมท้ังเอสวโีอเอจะเสนอขำยหุน้ทีต่นถอือยูต่่อ
ประชำชน	จ�ำนวน	6,000,000	หุ้น	โดยขำยหุ้นดังกล่ำว
พร้อมกับกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนและในรำคำ
เดียวกนั		สัดส่วนกำรถอืหุน้ของเอสวโีอเอจะลดลงเหลอื
ร้อยละ	47		ซ่ึงสถำบนักำรเงนิทีบ่รษิทัฯ	กูย้มืเงนิจ�ำนวน	
3	แห่ง	ได้ก�ำหนดเงือ่นไขในสญัญำกูย้มืเงนิว่ำเอสวโีอเอ	
จะต้องด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 47			
ถงึแม้ว่ำหุน้ทีเ่อสวโีอเอถอืทัง้หมดจะอยูใ่นก�ำหนดระยะ
เวลำห้ำมซือ้ขำยหุน้เป็นระยะเวลำ	12	เดือน	นบัแต่วนัท่ี
หุ้นของบริษัทฯ	เริ่มท�ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ		
โดยภำยหลังจำกวันที่หุ ้นของบริษัทฯ	 เริ่มท�ำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ครบก�ำหนดระยะเวลำ	6	เดือน	 
เอสวโีอเอจะสำมำรถทยอยขำยหุน้ได้ในจ�ำนวนร้อยละ	
25	ของจ�ำนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่กูส่ังห้ำมขำย	และอกีร้อยละ 
75	เมื่อครบ	12	เดือน	ซึ่งในเดือนมีนำคม	2558	นี้	ทำง
สถำบนักำรเงนิทัง้	3	แห่ง	ได้พจิำรณำปรบัลดเงือ่นไขกำร
ด�ำรงสดัส่วนกำรถอืหุน้ของเอสวโีอเอลงไปถงึร้อยละ	39.5	
ดังนัน้	บรษิทัฯ	จงึมคีวำมเสีย่งกำรผดิเงือ่นไขตำมสญัญำ
กู้ยืมเงินของสถำบันกำรเงิน	 3	 แห่ง	 หำกเอสวีโอเอ 
จ�ำหน่ำยหุน้ทีต่นถอือยู	่จนมีสดัส่วนกำรถอืหุน้น้อยกว่ำ
ร้อยละ	39.5						

3.8 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ	 มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอัน
เกีย่วเนือ่งกบักำรเข้ำท�ำธุรกรรมค�ำ้ประกนักำรซือ้สินค้ำ
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ	บริษัทฯ	จึงได้ตกลงท�ำสัญญำ
ซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
บริหำรควำมเสี่ยง

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	บริษัทฯ	มีสัญญำซื้อเงิน
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำล่วงหน้ำจ�ำนวน	1.08	ล้ำนเหรยีญ
สหรัฐฯ	ในอัตรำ	35.94	-	36.20	บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ	
ซึ่งจะครบก�ำหนดในเดือนมกรำคม	-	กุมภำพันธ์	2559	
ซึ่งก�ำไรจำกสัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน	0.06	ล้ำน
บำท	ได้รับรู้ในงบกำรเงินแล้ว

ปัจจัยความเสี่ยง
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4.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2558	ทุนจดทะเบียน	และทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ	มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน	 :	 200,000,000	บำท
ทุนช�ำระแล้ว	 :	 200,000,000	บำท
หุ้นสำมัญ	 :	 200,000,000	หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	 :	 1	บำท
โดยบริษัทได้น�ำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่		25	มีนำคม	2557

4.2 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ	วันที	่3	มีนำคม	2559	รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	มีดังนี้	

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น  ร้อยละ 

1 บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	 79,800,000 39.900

2 นำยมินทร์		อิงค์ธเนศ 6,420,237 3.210

3 นำยสันต	ิโกวิทจินดำชัย 5,000,000 2.500

4 นำยชัชวำล	เตชะมีเกียรติชัย	 3,422,400 1.711

5 นำยจิตติพร	จันทรัช 3,400,000 1.700

6 นำยสมพล	เอกธีรจิตต	์ 		2,827,823 1.414

7 นำยวรินทร์	ศรีกุเรชำ 2,344,900 1.172

8 นำยบุญเสริม	วันทนำศุภมำต 2,179,000 1.090

9 นำงภำณี	ศรีสุวัฒน์ 2,167,300	 1.084	

10 นำยวิเชียร	ศรีมุนินทร์นิมิต 2,000,000 1.000

 รำยย่อยอื่นๆ 	90,438,340 45.219

รวม 200,000,000 100.00 

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

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น4
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน
คุณสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการผู้จัดการ

คุณธีรวัฒน์ ข�าเมือง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขายและการตลาด

คุณฤทธิไกร บรรเทาทุกข์

แผนกการขายและการตลาด

คุณรุ่งนภา โอกาศ (รักษาการ)

แผนกปฏิบัติการ

คุณปิยนันท์ มงคล

แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา

คุณชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

แผนกบัญชีและการเงิน

คุณรุ่งนภา โอกาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสินเชื่อและบัญชี/การเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ5

หมำยเหตุ	:	1)	 นำยฤทธิไกร	บรรเทำทุกข	์ลำออกจำกกำรเป็นพนักงำนบริษัท	เมื่อวันที่	1	ก.พ.	2559
	 2)	 นำงประภำพรรณ	รักธรรม	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้บริหำร	ในต�ำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรทั่วไป	

เมื่อวันที่	1	ก.พ.	2559

โครงสร้างการจัดการ
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6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยคณะ
กรรมกำรบริษัทฯ	 และคณะกรรมกำรชุดย่อยดังนี้	 คือ	
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 (โดยทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ยังได้ปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรสรรหำ	 คณะ
กรรมกำรค่ำตอบแทน	คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลอกีด้วย 

เนื่องจำกบริษัทฯ	 ยังเป็นองค์กรขนำดเล็ก	 จึงยังอำจ 
ไม่เหมำะสมในกำรมีคณะกรรมกำรย่อยหลำยชุด) และ 
ผู้บริหำรของบริษัทฯ	 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ	
68	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	
และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง	
ทัง้นีร้ำยละเอยีดโครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิทัฯ	มดีงันี้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมกำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	7	ท่ำน	ประกอบด้วย

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นำงดวงพร	สุจริตำนุวัต* ประธำนกรรมกำร	กรรมกำรอิสระ
2.	 นำยเธียรชัย	ศรีวิจิตร รองประธำนกรรมกำร
3.	 นำยสมพล	เอกธีรจิตต์ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
4.	 พลต�ำรวจเอก	เจตน	์มงคลหัตถี กรรมกำรอิสระ
5.	 นำยประกอบ	วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรอิสระ
6.	 นำยสุทัศน์	ขันเจริญสุข กรรมกำรอิสระ
7.	 นำงนิจนิรันดร	์สุวรรณเกต กรรมกำรอิสระ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นำยเธียรชัย	ศรีวิจิตร,	นำยสมพล	เอกธีรจิตต	์ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท

 

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ		มีจ�ำนวนทั้งสิ้น	5	ท่ำน	ประกอบด้วย

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นำยประกอบ	วิศิษฐ์กิจกำร* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2.	 พลต�ำรวจเอก	เจตน	์มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ
3.	 นำงดวงพร	สุจริตำนุวัต* กรรมกำรตรวจสอบ

4.	 นำยสุทัศน์	ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ

5.	 นำงนิจนิรันดร	์สุวรรณเกต กรรมกำรตรวจสอบ

หมายเหตุ	 *	เป็นกรรมกำรท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ 
งบกำรเงินได้โดยนำงดวงพร	 สุจริตำนุวัต	 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรวมทั้งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินจำกสถำบัน 
กำรเงินหลำยแห่ง	ได้แก	่บริษัทหลักทรัพย	์บีท	ีจ�ำกัด	และธนำคำรซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และนำยประกอบ	
วิศิษฐ์กิจกำร	จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท	สำขำกำรเงินและกำรคลัง	รวมทั้งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินจำกธนำคำร
กรงุศรอียธุยำ	จ�ำกดั	(มหำชน)	และนำยประกอบ	วศิษิฐ์กจิกำร	ได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	ตำม
มติคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ครั้งที	่3/2558	วันที่	6	มีนำคม	2558	โดยนำงดวงพร	สุจริตำนุวัต	ด�ำรงต�ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษัท	และกรรมกำรตรวจสอบ	(รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมประวัติคณะกรรมกำร)

คณะกรรมการ6
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6.3 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการก�ากับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เนือ่งจำกบรษิทัฯ	ยังเป็นองค์กรขนำดเลก็	คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึได้รบัมอบหมำยให้ปฏบิตัหิน้ำทีค่ณะกรรมกำร
สรรหำ	 คณะกรรมกำรค่ำตอบแทน	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล	 และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วย	 โดยมี 
รำยละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นำยประกอบ	วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรสรรหำ	ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแล	และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2.	 พลต�ำรวจเอก	เจตน	์มงคลหัตถี กรรมกำรสรรหำ	กรรมกำรค่ำตอบแทน	กรรมกำรก�ำกับดูแล 
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3.	 นำงดวงพร	สุจริตำนุวัต กรรมกำรสรรหำ	กรรมกำรค่ำตอบแทน	กรรมกำรก�ำกับดูแล
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4.	 นำยสุทัศน์	ขันเจริญสุข กรรมกำรสรรหำ	กรรมกำรค่ำตอบแทน	กรรมกำรก�ำกับดูแล
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5.	 นำงนิจนิรันดร	์สุวรรณเกต กรรมกำรสรรหำ	กรรมกำรค่ำตอบแทน	กรรมกำรก�ำกับดูแล
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

6.4 เลขานุการบริษัทฯ
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	ครัง้ที	่13/2555	เมือ่วนัที	่19	ธนัวำคม	2555	คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้มีมตแิต่งตัง้	 
นางรุ่งนภา	โอกาศ	ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนกุำรบรษิทัฯ	เพือ่ให้เป็นไปตำมมำตรำ	89/15	ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
และตลำดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	
โดยนำงรุ่งนภำ	 จะผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรส�ำหรับเลขำนุกำรบริษัท	 (CSP)	 แล้วเมื่อวันที่	 3-4	
กุมภำพันธ	์2557	

6.5 ผู้บริหาร

บริษัทฯ	มีผู้บริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	7	ท่ำน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1.	 นำยสมพล	เอกธีรจิตต์ กรรมกำรผู้จัดกำร

2.	 นำงรุ่งนภำ	โอกำศ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	–	ฝ่ำยปฏิบัติกำร

3.	 นำยธีรวัฒน์	ข�ำเมือง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	–	ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด

4.	 นำงสำวสิตำพัชร	์นิโรจน์ธนรัฐ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	–	ฝ่ำยสินเชื่อและบัญชี/กำรเงิน

5.	 นำงสำวปิยนันท์	มงคล ผู้ช่วยผู้จัดกำร	–	แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญำ

6.	 นำยฤทธิไกร	บรรเทำทุกข์ ผู้ช่วยผู้จัดกำร	–	แผนกกำรขำยและกำรตลำด

7.	 นำงชลธิชำ	ศุภลักษณ์เมธำ ผู้ช่วยผู้จัดกำร	–	แผนกบัญชีและกำรเงิน

คณ
ะกรรมการ
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6.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำป	ี2558

(หน่วย	:	บำท)

ชื่อ-นามสกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 
จ�านวนการประชุมรวม 

ปี 2558

ค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุย่อย (รวม)

ปี 2558

1.	 นำงดวงพร	สุจริตำนุวัต 12/12 2,010,000.00

2.	 นำยเธียรชัย	ศรีวิจิตร 9/12 575,000.00

3.	 นำยสมพล	เอกธีรจิตต์* 12/12 0.00

4.	 พลต�ำรวจเอก	เจตน	์มงคลหัตถี 11/12 705,000.00

5.	 นำยประกอบ	วิศิษฐ์กิจกำร 12/12 800,000.00

6.	 นำยสุทัศน์	ขันเจริญสุข 12/12 710,000.00

7.	 นำงนิจนิรันดร ์สุวรรณเกต 12/12 710,000.00

รวม 5,510,000.00

หมายเหตุ	*	นำยสมพล	 เอกธีรจิตต์	 ได้แสดงควำมประสงค์ไม่รับค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะกรรมกำรเนื่องจำกได้รับ 
เงินเดือนประจ�ำในฐำนะกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท

	 	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ครั้งที่	 2/2559	 เมื่อวันที่	 11	 กุมภำพันธ์	 2558	 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอ
จ่ำยโบนัสกรรมกำร	 (ยกเว้นกรรมกำรผู้จัดกำร)	 เป็นจ�ำนวนเงิน	 750,000	 บำท	 จำกผลกำรด�ำเนินงำนปี	 2558	 
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที	่3/2559	วันที่	7	เมษำยน	2559	โดยเงินโบนัสกรรมกำรดังกล่ำว	ยังไม่ได้รวมอยู่ใน

ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี	2558	

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ในป	ี2558	บริษัทฯ	จ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรจ�ำนวน	16.83	ล้ำนบำท	คำ่ตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง	เงินเดือน	
โบนัส	เงินสมทบเขำ้กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปี จ�านวนผู้บริหาร
(ราย)

จ�านวนเงินค่าตอบแทน
(บาท)

2558 7 16,828,099.00
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การก�ากับดูแลกิจการ7

บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 เนื่องจำกพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกลไกส�ำคัญในกำรน�ำไปสู่กำรมี
ระบบบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ	โปร่งใส	และสำมำรถตรวจสอบได้	ซึง่จะช่วยสร้ำงควำมเชือ่มัน่และควำมมัน่ใจ
ต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 โดยกำรมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะเป็นเครื่องมือ 
เพือ่เพิม่มูลค่ำ	สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั	รวมท้ังส่งเสรมิกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ	ในระยะยำว	ดงันัน้	
บริษัทฯ	 จึงก�ำหนดให้มีนโยบำยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 ตำมที่ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ครั้งที่	3/2556	เมื่อวันที่	15	กรกฎำคม	2556	ซึ่งครอบคลุมหลักกำร	5	หมวด	
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในสิทธิพื้นฐำน
ตำ่งๆ	ของผู้ถือหุ้น	ได้แก	่สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น 
สิทธิในกำรที่จะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจกำรและ
เงินปันผลอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 สิทธิในกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ	 สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ 
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร	 แต่งตั้งผู ้สอบบัญชี	
และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 เช่น	 กำรจัดสรร
เงนิปันผล	กำรก�ำหนดหรอืกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอื
บริคณห์สนธแิละข้อบังคับ	กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน	และ
สทิธใินกำรได้รบักำรปฏบิตัทิีเ่ท่ำเทยีมในกำรรบัซือ้หุน้คนื
โดยบริษัทฯ	เป็นต้น	

นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนตำ่งๆ	 ข้ำงต้นแล้ว	 บริษัทฯ	
ยังได้ด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ	 ที่เป็นกำรส่งเสริมและ
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึง 
นักลงทนุสถำบนั	ในกำรเข้ำร่วมกำรประชมุผูถ้อืหุน้

1.	จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุให้ผูถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำก่อน 
วนัประชมุอย่ำงน้อย	21	วนั	โดยจะระบวุนั	เวลำ	สถำนที่	
และวำระกำรประชมุ	ตลอดจนข้อมลูประกอบท่ีเกีย่วข้อง
กบัเร่ืองทีต้่องตดัสนิใจในทีป่ระชมุอย่ำงครบถ้วน	

2.	ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้	บรษิทัฯ	 
เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอสิระ
หรือบคุคลใดๆ	 เข้ำร่วมประชมุแทนตนได้	 โดยใช้หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดทีบ่รษิทัฯ	 ได้จดัส่งไปพร้อม
หนังสอืนดัประชมุ

3.	บรษิทัฯ	จดัช่องทำงกำรลงทะเบยีน	ณ	สถำนทีจ่ดักำร
ประชุมส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำ	 และนักลงทุน

สถำบัน	 โดยบริษัทฯ	 ได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์มำใชใ้น
กำรลงทะเบยีน	 และนบัคะแนนเสยีง	 เพือ่ช่วยให้ขัน้ตอน
กำรลงทะเบียนและกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียง 
เป็นไปอย่ำงรวดเรว็ยิง่ขึน้	

4.	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม	 แสดงควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่ำงๆ	ได้อย่ำงเต็มที่และอิสระ	

5.	 เมื่อกำรประชุมแล้วเสร็จ	บริษัทฯ	จะจัดท�ำรำยงำน 
กำรประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่ำงถกูต้อง	ครบถ้วน	เพือ่ให้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้

อนึ่ง	 บริษัทฯ	 ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	
2558	เมื่อวันที่	10	เมษำยน	2558	ณ	ห้องประชุมใหญ	่
ชั้น	 34	 อำคำรไอทีโปรเฟสชั่นแนล	 กรุงเทพมหำนคร	
ประเทศไทย	 โดยมีกรรมกำรและผู ้บริหำรระดับสูง 
เข้ำร่วมกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2558	จ�ำนวน	
13	ท่ำน

บริษัทฯ	 ได้มอบให้บริษัท	 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	
(ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัทฯ	
เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ 
เอกสำรประกอบกำรประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลำล่วงหน้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ	21	วันก่อนกำรประชุม	และได้จัดให้มีกำร
เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสำรประกอบ
กำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.leaseit.co.th 
เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	 30	 วันก่อนกำรประชุม	
เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมที่เกี่ยวข้อง
กับวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญ 
ผูถ้อืหุ้นประจ�ำปี	2559	ในระหว่ำงวนัที	่24	พฤศจิกำยน	–	
31	 ธันวำคม	2558	อยำ่งไรก็ด	ี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำม 
ที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมแต่อย่ำงใด

บริษัทฯ	ระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ไว้ใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำให้แก่ผูถ้อืหุน้ภำยในระยะเวลำที	่ก.ล.ต.	
หรือตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด	 เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นมีเวลำ
ศกึษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ	นอกจำกนี	้ผูถ้อืหุน้ 
จะได้รับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลกัทรพัย์	เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	และกำรลงข่ำวสำร
ในหนังสือพิมพ์ตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ�ำกัด	ทั้งนี้	
บริษทัฯ	มีนโยบำยทีจ่ะให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	เข้ำร่วม 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน	 โดยเฉพำะ
ประธำนอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ	 เช่น	 ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ	 เป็นต้น	 เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถำม
ของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
(The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญและดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม	 
ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร	ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต	ิผูถ้อืหุน้รำยใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย	โดยได้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ดังนี้

บรษิทัฯ	มีนโยบำยทีจ่ะรกัษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรำย	โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้	ประธำนในทีป่ระชุมจะด�ำเนนิ
กำรประชมุตำมระเบยีบวำระกำรประชมุทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้	และไม่มกีำรเพิม่วำระกำรประชมุ
โดยไม่แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ	ทัง้นี	้ผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ	ทกุรำยมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตำมจ�ำนวนหุน้ทีต่น
ถืออยู่	โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ำกับหนึ่งเสียง

บรษิทัฯ	ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีเ่หน็สมควรบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2559	และ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงวนัที	่24	พฤศจกิำยน	–	 
31	ธนัวำคม	2558	โดยบริษทัฯ	ได้เผยแพร่รำยละเอยีดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีำรในกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวโดยจดัส่ง 
ในรูปแบบจดหมำยข่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่	 www.leaseit.co.th 
อย่ำงไรก็ดี	 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม	 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ 
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรแต่อยำ่งใด

บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกำรชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ออกเสยีงลงคะแนนให้แก่ผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่ประชมุ	 โดยมี 
ที่ปรึกษำกฎหมำยท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำรประชุมและ
กำรออกเสยีงลงคะแนนเพือ่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อบงัคบัของบรษิทั	ทัง้นี	้ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้	ประธำน
ในที่ประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น
และต้ังค�ำถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	 และวำระ
กำรประชุมอย่ำงเต็มที่

บรษิทัฯ	ได้ท�ำกำรแจ้งมตทิีป่ระชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	
2558	โดยระบผุลกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระ	
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น	“เห็นด้วย”	“ไม่เห็นด้วย”	
และ	 “งดออกเสียง”	 โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมำยข่ำว
ไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวันถัดไป 
ภำยหลังจำกกำรประชุมผู้ถือหุ ้นเสร็จส้ิน	 พร้อมทั้ง 
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ	ถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ	 2.533	 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท	 (ข้อมูล	 
ณ	วันที่	3	มีนำคม	2559)	
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บรษิทัฯ		ได้มอบให้บริษัท	ศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์	(ประเทศไทย) 
จ�ำกัด	ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัท	เป็นผู้ด�ำเนินกำร 
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบ
กำรประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อย 
กว่ำ	21	วันก่อนกำรประชุม	และได้จัดให้มีกำรเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำร
ประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่	 www.leaseit.co.th	
เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	 30	 วันก่อนกำรประชุม	
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บรษิทัฯ	มีนโยบำยทีจ่ะเพิม่ทำงเลอืกในกำรประชมุให้แก่
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง	สำมำรถ
มอบฉนัทะให้กรรมกำรอสิระหรอืบคุคลอืน่เข้ำร่วมประชมุ
และออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได	้โดยบริษัทฯ	ได้จัดเตรียม
หนังสอืมอบฉนัทะตำมแบบทีก่ระทรวงพำณชิย์ประกำศ
ก�ำหนด	ซ่ึงระบถุงึเอกสำร/หลกัฐำนทัง้ค�ำแนะน�ำขัน้ตอน 
ในกำรมอบฉันทะ	 ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำง
กำรออกเสียงลงคะแนนได้	 และได้จัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	
นอกจำกนี้	 ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะได้ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.leaseit.co.th

กำรด�ำเนินกำรประชมุจะเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	
ตำมล�ำดบัวำระกำรประชมุ	โดยจะมกีำรเสนอรำยละเอยีด
ในแต่ละวำระอย่ำงครบถ้วน	พร้อมแสดงข้อมลูประกอบ 
กำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจน	 รวมทั้งจะไม่เพิ่มวำระกำร
ประชุมที่ไม่มีกำรแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทรำบล่วงหน้ำโดย 
ไม่จ�ำเป็น	 โดยเฉพำะวำระที่มีควำมส�ำคัญที่ผู ้ถือหุ้น 
ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใช้ 
ข้อมลูภำยในโดยมชิอบ	 (Insider	 Trading)	 ของบคุคลที่
เกีย่วข้องซ่ึงรวมถงึกรรมกำรผูบ้รหิำร	พนักงำนและลูกจ้ำง 
รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของ
บุคคลดังกล่ำวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	 รวมถึงได้ก�ำหนด 
บทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 หรือ 
น�ำข้อมูลของบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว 
ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้
ประโยชน์	 รวมทัง้ได้ให้ควำมรูแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 
ของบรษิทัฯ	เกีย่วกบัภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืครอง 
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ	ของตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติภิำวะ	ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลง
กำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ตำมมำตรำ	 59 
และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลักทรพัย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

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

บริษัทฯ	 ปฎิบัติตำมข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ำข่ำยจะต้องขออนุมัติจำก 
ผู้ถือหุ้นตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 ก่อน 
ท�ำรำยกำร	 บริษัทฯ	 จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและ
ควำมสมัพนัธ์ของบคุคลทีเ่กีย่วโยง	นโยบำยกำรก�ำหนด
รำคำ	 และมูลค่ำของรำยกำร	 รวมทั้งควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรเกีย่วกบัรำยกำรดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
อยำ่งชัดเจนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	 มีนโยบำยไม่อนุญำตให้มีรำยกำรระหว่ำงกัน
ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ	เช่น	
กำรให้กู้ยืมเงิน	กำรค�้ำประกันสินเชื่อ

บรษิทัฯ	มีรำยกำรระหว่ำงกนักบักลุม่บรษิทัฯ	ในเครอื	ซึง่
ได้กระท�ำอย่ำงยตุธิรรมตำมรำคำตลำด	และเป็นไปตำม
ปกติธุรกิจกำรค้ำ	(Fair	and	at	arms’s	length)	
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ก) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

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

1. พนักงาน: 

บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรคัดเลือกบุคลำกร	 ที่
เหมำะสมกับต�ำแหน่ง	และเน้นบุคลำกรมีประสบกำรณ์
ในกำรท�ำงำนตรงกับลักษณะงำนของบริษัทฯ	 เพื่อ
ควำมเชี่ยวชำญในงำนนั้น	ซึ่งบริษัทฯ	ตระหนักเสมอวำ่
พนกังำนเป็นทรพัยำกรทีม่คีณุค่ำ	และเป็นรำกฐำนของ
ควำมส�ำเร็จ	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จึงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำศกัยภำพ
ของพนักงำนตลอดเส้นทำงกำรท�ำงำน	 โดยพัฒนำ
ทักษะ	เพิ่มพูนควำมรู้อยำ่งต่อเนื่อง	และควำมสำมำรถ 
ของพนักงำน	รวมท้ังมอบโอกำสในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรท�ำงำนให้แก่พนักงำนทุกคนโดยเท่ำเทียมกัน 
ตลอดจนกำรสร้ำงแรงจงูใจในเรือ่งผลตอบแทนทีเ่หมำะสม 
และสำมำรถเทยีบเคยีงกบับรษิทัชัน้น�ำโดยทัว่ไป	ตลอดจน 
กำรดูแลคุณภำพชีวิตของพนักงำนทุกคนโดยเท่ำเทียม
กนั	โดยบรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
พนักงำนที่สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้น	 อำทิเช่น	 ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
ในแต่ละปี	 ในรูปแบบของเงินจูงใจ	 (Incentive)	 และ 
เงนิโบนสั (Bonus)	และในระยะยำว	โดยกำรน�ำเอำรปูแบบ 
กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนตำม	 Balanced	 Scorecard	 
โดยอำศยักำรก�ำหนดตวัชีว้ดั	 (KPI)	 มำใช้เป็นเครือ่งมือ 
ทำงด้ำนกำรจดักำรทีช่่วยในกำรน�ำกลยทุธ์ไปสูก่ำรปฏบิตั	ิ
(Strategic	 Implementation)	 โดยอำศัยกำรวัดหรือ 
กำรประเมนิ	ทีจ่ะช่วยให้องค์กรเกดิควำมสอดคล้องเป็น
อนัหนึง่อนัเดยีวกนั	และมุง่เน้นในสิง่ทีม่คีวำมส�ำคญัต่อ
ควำมส�ำเร็จขององค์กร	โดยบริษัทฯ	ศึกษำและทบทวน
โครงสร้ำงองค์กร	บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบ
ของแต่ละต�ำแหน่งงำน	ประเมนิผลกำรท�ำงำนและควำม
ก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนของพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ	
ทั้งนี้เพื่อพัฒนำองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรที่ดี	 นอกจำกนี้
บรษิทัฯ	อยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำโครงกำร	Employee	Joint	

Investment	Program	(EJIP)	เพือ่ให้พนกังำนได้ออมและ
สร้ำงผลตอบแทนกำรลงทุนในระยะยำวและมีส่วนร่วม 
เป็นเจ้ำของบริษัท

บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องสวัสดิกำร	 และควำม
ปลอดภยัของพนกังำน	โดยบรษิทัฯ	ได้จัดสวสัดกิำรและ 
สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐำนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 อำทิ	
วันเวลำท�ำงำน	วันหยุด	วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี	และ
วันลำหยุดประเภทต่ำงๆ	 รวมถึงกำรประกันสังคม	
กองทุนเงินทดแทน	 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 โดยมีกำร
ประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ	 ให้กับพนักงำน
ทรำบ	และนอกจำกนัน้	บรษิทัฯ	ได้จดัให้มสีวสัดกิำรอืน่ๆ	
นอกจำกทีก่ฎหมำยก�ำหนด	อำท	ิกำรประกนัสขุภำพ	ซึง่
ครอบคลุมกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอก	 และผู้ป่วยใน 
กำรประกันชีวิต	 กำรประกันอุบัติเหตุ	 และกำรตรวจ
สุขภำพประจ�ำปี	รวมถงึจดัให้มีมำตรกำรกำรดแูลสุขภำพ
อนำมัยของพนักงำน	 อำทิ	 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ระบำดและกำรจัดหำหน้ำกำกอนำมัยและแอลกอฮอล์
เจลส�ำหรับล้ำงมือให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอก	
นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงำน 
ในกรณต่ีำงๆ	เช่น	กำรสมรส	กำรคลอดบตุร	กำรอปุสมบท 
กำรเสียชีวิตของญำติใกล้ชิด	 กำรประสบภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ	เป็นต้น	

จำกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ	 กำรหยุดงำน	 ในปี	 2558	 
พบว่ำสถติกิำรเกดิอบุตัเิหต	ุหรอือตัรำกำรหยดุงำนจำก
กำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนเท่ำกับศูนย์

2. คู่ค้า: 

บริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อคู่ค้ำ	 ตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได ้
ตกลงกันทั้งนี้โดยกำรก�ำหนดเงื่อนไขและแนวทำง 
กำรปฎบิตัติัง้แต่แรกอย่ำงชดัเจนและเป็นธรรม	ตลอดจน 
กำรให ้ควำมร ่วมมือกับพันธมิตรทำงกำรค ้ำเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมทั้ง	2	ฝ่ำย

2.1. ลูกค้า:	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ปฎบิตัต่ิอลกูค้ำทกุรำยโดยมกีำรแจ้งเงือ่นไขให้รบัทรำบ
อย่ำงชดัเจน	โดยเงือ่นไขดงักล่ำวเป็นเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม	
นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังมุ่งมั่นในกำรให้กำรบริกำรลูกค้ำ	
และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ	
อ่อนโยน	พร้อมรบัฟังปัญหำและวธีิแก้ไขปัญหำให้ลูกค้ำ	
โดยไม่เปิดเผยควำมลับของลูกคำ้
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2.2. เจ้าหนี้	 :	 บริษัทฯ	 มีควำมมุ ่งมั่นที่จะรักษำ
สมัพนัธภำพทีย่ัง่ยนืระหว่ำงบรษิทั	 และเจ้ำหนีอ้ยูเ่สมอ	
บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรปฏบิตัต่ิอเจ้ำหนีอ้ย่ำงเสมอภำค 
และเป็นธรรม	 โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 โปร่งใส	 และ
ตรวจสอบได้แก่เจ้ำหน้ี	 และยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี้โดย
เคร่งครัด	ทั้งในเรื่องกำรช�ำระคืนเงินต้น	ดอกเบี้ย	และ
ค่ำธรรมเนียม	 กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน	 และ 
เงือ่นไขอ่ืนๆ	เป็นต้น	และหำกเกิดกรณทีีบ่รษิทัฯ	ไม่สำมำรถ 
ปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงได้	 บริษัทฯ	 จะแจ้งให ้
เจ้ำหนี้ทรำบโดยเร็ว	 เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำง
แก้ไข	ทั้งนี้ที่ผำ่นมำ	บริษัทฯ	ไม่มีเหตุผิดนัดช�ำระหนี้	

3. คู่แข่ง: 

บริษัทฯ	 ด�ำเนินกำรโดยสุจริตและกำรรักษำมำตรฐำน
ในกำรให้บริกำร	 และยึดหลักกำรไม่กล่ำวพำดพิงคู่แข่ง	
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	
ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือที่ดี
ระหวำ่งกัน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ถือว่ำคู่แข่งอื่นตำ่งก็มีหน้ำที่
เป็นผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินที่ดีและมีคุณภำพแก่ลูกค้ำ	
เช่นเดียวกัน

4. สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยให้บรษิทัฯ	เน้น 
กำรประพฤติปฎิบัติอย่ำงเป็นธรรม	 โดยค�ำนึงถึง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม	
บริษัทฯ	 ได้จัดท�ำกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบเพื่อ 
ช่วยเหลือชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	อำทิ	บริษัทฯ	
ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 คู่ค้ำ	 ลูกค้ำและเจ้ำหนี้	
ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งปลูกสร้ำง	 สิ่งของบริจำค	 และทุน
กำรศึกษำ	 ให้แก่เยำวชนที่ห่ำงไกล	 และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำงต่อเนือ่งโดยได้รบัควำมร่วมมอื 
จำกองค์กรต่ำงๆ	ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน	รำยละเอยีด
เกี่ยวกับกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	
และสิง่แวดล้อมแสดงอยูภ่ำยใต้หวัข้อ	“ควำมรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม”

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

นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้ส่งเสริมให้มีกำร
ให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องส่ิงแวดล้อม	
โดยบริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรคุ ้มครองและปกป้อง 
สิ่งแวดล้อม	 โดยจะด�ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดควำม 
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	พฒันำและใช้เทคโนโลยทีีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมมำกยิง่ขึน้	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้ด�ำเนนิกำร
เพื่อลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรม 
ที่อำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง	 อำทิ	
กำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้นภำยในบริษัท

ข) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ	 สนับสนุนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนที่ประกำศ
ใช้ในนำนำประเทศ	 ซึ่งรวมถึงปฏิญญำและอนุสัญญำ
ต่ำงๆ	 ของสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	 ทั้งนี้	
กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	ตลอดจน 
บคุคลอืน่ใดทีก่ระท�ำกำรในนำมของบรษิทัจะต้องเคำรพ
ในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล	 ควำมเป็นส่วนตัว	 และสิทธิของ
แต่ละบุคคลที่ตนได้มีกำรติดต่อด้วยในระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำน	 โดยจะต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ	 หรือส่งเสริม
ให้มีกำรละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ	 ทั้งนี้	
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในหลักในกำรปฏิบัติ	 “จริยธรรมและ 
ธรรมำภิบำลขององค์กร”

ค) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 มีควำมมุ ่งมั่นที่จะปฏิเสธ 
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรติดสินบนทุกรูปแบบและ
ทกุระดบั	ไม่ว่ำจะเป็นธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัภำครฐัหรอื
ภำคเอกชน	 โดยบริษัทฯ	 ได้ออกนโยบำยกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตคอร์รัปช่ันในปี	 2558	 โดยจัดท�ำเป็นเอกสำร
แนวกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลและควบคุม
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต
คอร์รปัชัน่	โดยห้ำมมใิห้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน	และ
บุคคลอื่นใดที่กระท�ำกำรในนำมของบริษัท	 กระท�ำกำร 
ซึ่งเป็นกำรให้หรือรับของก�ำนัลที่เป็นเงิน	 หรือส่ิง
ตอบแทนอืน่ใด	 อันมิชอบด้วยกฎหมำยหรอืไม่เหมำะสม 
เพื่อให้ได้มำซ่ึงควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ	 หรือควำม
สัมพันธ์กับคู่คำ้	ในปี	2558	นี้	บริษัทฯ	ได้สมัครเข้ำร่วม
เป็นสมำชกิเครอืข่ำยหุน้ส่วนต้ำนทจุรติเพือ่ประเทศไทย	
(PACT	 Network)	 เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นที่จะต่อต้ำน 
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น
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แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 และ
กระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ	
คอร์รัปชั่น

ผู้บริหำรของบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมขึ้นเพื่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ
ลดควำมเสี่ยงจำกลักษณะธุรกิจ	 ซึ่งกำรควบคุมภำยใน 
ดังกล่ำว	จะท�ำกำรควบคมุท้ังในด้ำนกำรป้องกนั	(Preventive 
Control)	 และ	 กำรตรวจสอบ	 (Detective	 Control)	 ซึ่ง
เป็นเครือ่งมือทีช่่วยในกำรลดโอกำส	และแรงจงูใจในกำร 
กระท�ำมิชอบและกำรทจุรติให้น้อยลง	โดยใช้หลกัเกณฑ์
กำรแบ่งแยกหน้ำที่	 กำรแบ่งแยกหน้ำท่ีกำรท�ำงำน
ระหว่ำงพนักงำน	 รวมถึงจัดท�ำกระบวนกำรติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต	คอร์รัปชั่น	ให้ผู้บริหำรสำมำรถได้รับรำยงำนและ
รับทรำบถึงสำเหตุของข้อบกพร่องหรือสถำนกำรณ์ที่
ไม่ชอบมำพำกลได้ทันท่วงที	 รวมทั้งสำมำรถปรับปรุง
ระบบในเชงิป้องกนัได้อย่ำงเหมำะสมในกำรประเมนิผล
ระบบกำรควบคมุภำยในดงักล่ำว	และให้ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในส่วนหนึง่ของกระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผล
กำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่
โดยรวมทุกสิ้นปี	 และก�ำหนดให้มีกำรประเมินควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ�ำทุกป	ีและ
รำยงำนผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ	ทั้งนี้	กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกคน 
มีหน ้ำ ท่ีรำยงำนกำรพบเห็นกำรฝ ่ำฝ ืนนโยบำย 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่ำว	 โดยบริษัทฯ	 
มีมำตรกำรให้ควำมคุ ้มครองแก่ผู ้แจ้งเบำะแสอย่ำง 
เหมำะสม	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้จัดให้มกีำรฝึกอบรมเพือ่สร้ำง
ควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญและเข้ำใจนโยบำยและ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมทั้งวิธีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย	

ง) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยว
กับกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ	 
ดังต่อไปนี้

 พนักงำนของบริษัททุกคนต้องให้ควำมเคำรพ	 และ
ไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ้ืน่	หำกพบ
กำรกระท�ำที่เป็นหรืออำจเป็นกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำให้แจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำ
รับทรำบ

 ตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอก	 
ทีไ่ด้รบัมำหรอืจะน�ำมำใช้ภำยในบรษิทั	เพือ่ลดโอกำส 
ที่จะเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น

 พนักงำนมีหน้ำที่รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเมื่อพบ
กำรกระท�ำผิดที่เห็นว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิ	 อำจน�ำ
ไปสูก่ำรละเมดิสทิธิ	หรอืกำรกระท�ำทีอ่ำจก่อให้เกดิ
ข้อพิพำทเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ

 ในกำรท�ำงำน	 พนักงำนต้องดูแลรักษำงำน	 ข้อมูล	
สูตร	 สถิติ	 โปรแกรม	 วิธีกำร	 กระบวนกำร	 และ 
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ	 ที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของ
บริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิด	และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด	
เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกทำงบริษัท

ข้อพึงระวัง

1.	 กำรท�ำซ�ำ้	ดดัแปลง	แก้ไขอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์	
ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	หรอืเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ต่ำงๆ	โดยไม่มีเหตุอันควร

2.	 กำรใช้ข้อมูลที่เป็นควำมลับ	 หรือเป็นสิทธิ์ของ 
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของ

3.	 กำรตดัสนิใจทีเ่กีย่วข้องกบักำรได้มำซึง่ทรพัย์สนิ
ทำงปัญญำ	 ใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำง
ปัญญำ	รกัษำสทิธิ	์และคุม้ครองสทิธิใ์นทรพัย์สนิ
ทำงปัญญำของบริษัท	 โดยไม่มีควำมเข้ำใจ 
ที่ชัดเจนและถูกต้อง
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จ) การด�าเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่	 www.leaseit.co.th	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสยีมโีอกำสแสดงควำมคดิเหน็และร้องเรยีนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	โดยตรงผ่ำนทำงช่องทำงดงันี้

 1.	 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส	์ถึงฝำ่ยนักลงทุนสัมพันธ์	:	 IR@leaseit.co.th

 2	 จดหมำยทำงไปรษณีย	์:

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

ในกรณีได้รับควำมไม่เป็นธรรมหรอืควำมเดอืดร้อนจำกกำรกระท�ำของบรษิทั	รวมถงึเรือ่งทีอ่ำจท�ำให้เกดิควำมเสยีหำย 
ต่อบริษัท	 และกำรร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธ	ิ นอกจำกนี้	 พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ต้องรำยงำนเหตุกำรณ์	 หรือ
พฤติกรรมในที่ท�ำงำนที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยวำ่จะไม่ถูกต้อง	หรือละเมิดต่อธรรมำภิบำลของบริษัท	กฎระเบียบหรือ
กฎหมำยใดๆ	 ต่อผู้บังคับบัญชำ	 และบริษัทฯ	 ได้จัดช่องทำงส�ำหรับพนักงำนเพื่อปรึกษำหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อ 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร	หำกพบเหน็หรอืสงสยักำรกระท�ำใดๆ	ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำยหรอืฝ่ำฝืนต่อหลกัในกำรปฏบิตัิ	 
ซึ่งมีหรืออำจมีผลกระทบต่อพนักงำน	ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	และบริษัท

กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	:	ควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั้งที่มำจำกผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	
และพนกังำน	จะมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	สรปุรำยละเอยีดของเหตดุงักล่ำว	
เพือ่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่พจิำรณำให้ข้อเสนอแนะ	และด�ำเนนิกำรแก้ไขเยยีวยำ	หรอืด�ำเนนิกำร
ทำงกฎหมำยส�ำหรับกำรกระท�ำควำมผิดดังกล่ำวต่อไป	 และแจ้งผลกำรด�ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ทั้งนี้
ข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส	(Whistle	blower)	และรำยละเอียดอื่นๆ	ที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับจะถูกเก็บเป็น
ควำมลับ	เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบำะแส	หรือพนักงำน
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
(Disclosure and Transparency)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลอยำ่งถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และโปร่งใส	ทั้งรำยงำนข้อมูล
ทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และตลำดหลักทรพัย์	ตลอดจนข้อมูลทีส่�ำคัญทีมี่ผลกระทบ
ต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ทั้งหมดได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 โดยบริษัทฯ	 จะท�ำกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศของบรษิทัฯ	รวมถงึเอกสำรข่ำวของบรษิทัทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษต่อผูถ้อืหุน้	และสำธำรณชนผ่ำน
ช่องทำงและสือ่กำรเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรพัย์	และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	www.leaseit.co.th	โดยบรษิทัฯ	ได้
ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุข้อมลูดงักล่ำวให้เป็นปัจจบุนัอย่ำงสม�ำ่เสมอนอกจำกนีบ้รษิทัฯ	ได้จดัประชมุแถลงข้อมลูผลกำร
ด�ำเนินงำนให้แก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเครำะห	์ผู้จัดกำรกองทุน	และผู้ที่สนใจ	รวมถึงกำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน	
โดยมีผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถำม

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบต่อรำยงำนงบกำรเงนิทีม่ข้ีอมลูถกูต้อง	ครบถ้วน	เป็นจรงิ	และสมเหตุ
สมผล	งบกำรเงนิของบรษิทัฯ	จดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	โดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสม
และถอืปฏิบตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ	และใช้ดลุยพนิจิอย่ำงระมัดระวงั	รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน	 นอกจำกน้ี	 คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล	
เพื่อให้มั่นใจได้อยำ่งมีเหตุผลวำ่กำรบนัทกึข้อมลูทำงกำรบญัชีมีควำมถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพยีงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำ
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระ
ส�ำคญั	รวมถึงมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรเพือ่ท�ำหน้ำทีใ่นกำร 
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงนิ	รำยกำรระหว่ำงกนั	และระบบควบคมุภำยใน	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนตรง 
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ยงัได้จดัท�ำรำยงำนคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่ให้กำรรบัรอง

บริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคญัเรือ่งควำมพงึพอใจของลกูค้ำเป็นส�ำคญั	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึได้ด�ำเนนิกำรส�ำรวจควำมพงึพอใจ 
ของลูกคำ้ที่มีต่อคุณภำพกำรบริกำรของบริษัท	ในปี	2558	แสดงผลดังนี้คือ

พึงพอใจ
(คะแนนระดับ 3-4)

ไม่ค่อยพึงพอใจ
(คะแนนระดับ 1-2)

ด้ำนผลิตภัณฑ์ 91% 9%

ดำ้นค่ำบริกำร 73% 27%

ด้ำนพนักงำนฝ่ำยกำรตลำด 90% 10%

ด้ำนพนักงำนฝ่ำยปฏิบัติกำร 88% 12%

 
นโยบายการแจ้งเบาะแส	 :	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยใน	 และภำยนอกองค์กร	
แจ้งเบำะแส	ข้อร้องเรียน	และข้อเสนอแนะ	(Whistle	Blower)	ในประเด็นกำรท�ำผิดกฎหมำย	จรรยำบรรณ	รำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง	 หรือระบบกำรควบคุมภำยในที่บกพร่อง	 ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เพื่อพิจำรณำ 
ตรวจสอบหำข้อเท็จจริง	รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบำะแส

ในส่วนของงำนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์บรษิทัฯ	ได้จดัให้มหีน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่นกำรตดิต่อและให้
ข้อมูลต่ำงๆ	แก่ผู้ถอืหุน้	นักวเิครำะห์	รวมถึงหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ข้อมลูดงักล่ำวต้องเป็นข้อมลูทีถ่กูต้อง	ครบถ้วน 
ตรงต่อควำมเป็นจริง	 และทั่วถึง	 ทั้งน้ี	 ผู้สนใจสำมำรถติดต่อขอข้อมูลบริษัทจำกหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
หมำยเลขโทรศัพท์	+66	2686	3229	หรือทำงอีเมล	์IR@leaseit.co.th	บริษัทฯ	ได้มอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำร	
และ/หรือผู้ช่วยผู้จัดกำรฝำ่ยบัญชีและกำรเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
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1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	กรรมกำร
อิสระมำกกว่ำ	 1	 ใน	 3	 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ	
ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีกรรมกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน	 7	 ท่ำน	
แบ่งเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน	 2	 ท่ำน	 และ
กรรมกำรอิสระ	ที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน	5	ท่ำน	และ
ยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบอีกด้วย	 โดย
เป็นกรรมกำรที่เป็นผู้หญิงจ�ำนวน	 2	 ท่ำน	 นอกจำกนี้	 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ยังได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพื่อช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	 พิจำรณำ
และรับทรำบ	 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิหน้ำที่
ตำมที่ได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	 ทั้งนี้	 กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	 1	
ท่ำน	 จะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีเพียง
พอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือ
ถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ	 ได้	 และวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ	 ไม่ควรเกิน	 6	 ปีติดต่อกัน	
อนึ่ง	 บริษัทฯไม่มีกรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนมำกกว่ำ	5	บริษัท

นอกจำกนี	้บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกต�ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร	 และกรรมกำรผู้จัดกำรให้เป็นคนละ
บุคคลกัน	 เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�ำนำจเบ็ดเสร็จ
ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพำะ	 รวมทั้งมีกำรก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่ำงชัดเจน
ในอ�ำนำจด�ำเนินกำรของบริษัทฯ	 โดยคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ	จะเป็นผูก้�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที	่และคัดเลอืกบคุคล 
เพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำวโดยประธำนกรรมกำร
มำจำกกำรเลือกต้ังของกรรมกำรบริษัท	 ท�ำหน้ำที่เป็น
ประธำนในที่ประชุม	 โดยควบคุมกำรประชุมของคณะ
กรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมระเบียบวำระกำรประชุม	
และสนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนมีส่วนร่วมในกำร
ประชุม	เช่น	ตั้งค�ำถำมหรือข้อสังเกต	ให้ค�ำปรึกษำและ
ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร	 และสนับสนุนกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท	 แต่จะไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรกำร
จัดกำรกิจกำรของบริษัท	

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรทีม่คีณุสมบตั ิ
ควำมรู	้ควำมเชี่ยวชำญ	และประสบกำรณ์หลำกหลำย 
ทั้งด้ำนเงิน	กำรบัญชี	กำรบริหำรจัดกำร	เศรษฐศำสตร	์
กฎหมำย	 และกิจกำรธนำคำร	 โดยกรรมกำรอิสระของ 
บริษัทฯ	มคีณุสมบตัสิงูกว่ำข้อก�ำหนดขัน้ต�ำ่ของส�ำนกังำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	
(ก.ล.ต.)	 และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตำม 
รำยละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภำยใต้หัวข้อ	 “รำยละเอียด
เกี่ยวกับกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 และ
เลขำนุกำรบริษัท”

อนึ่ง	 กรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทไม่เคย
เป็นพนกังำนหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีำยนอก
ที่บริษัทใช้บริกำรอยู่ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

ทัง้นี	้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบรษิทัฯ	
เพือ่ให้มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมพระรำชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

บริษัทฯ	 ก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ	 ปฏิบัติตำมข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน	 (Code	
of	Best	Practices)	ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	เป็นผู้ให้
ควำมเห็นชอบในวิสัยทัศน์	ภำรกิจ	กลยุทธ	์ทิศทำงและ
นโยบำยในกำรด�ำเนนิงำน	แผนกำรประกอบธรุกจิ	และ
งบประมำณประจ�ำปีของบริษัท	 และก�ำกับดูแลให้ฝ่ำย
บริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำร
ประกอบธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย	
วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัท	 และมติของ 
คณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 และผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นส�ำคัญ	 ทั้งนี้เพื่อสร้ำงควำมม่ันคงอย่ำงยั่งยืนให้แก่
บริษัทฯ	 และเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว	 โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ก�ำหนดให้มกีำรพจิำรณำทบทวน
และให้ควำมเห็นชอบในวิสัยทัศน์	 ภำรกิจ	 กลยุทธ์	
ทิศทำงและนโยบำยในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็น
ประจ�ำทกุปี	เพือ่ให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์และสภำพธรุกจิที่
เปลีย่นแปลงไป	โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบ
ถึงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน	และต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	และ
ข้อบังคบัของบรษิทัฯ	ตลอดจนมติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต	 และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ	
และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ	

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(Responsibilities of the Board of Directors)

การก�ากับดูแลกิจการ
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นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บรษิทัฯ	มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั
ของบริษทัฯ	 และบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง	 ว่ำผูม้ส่ีวน
ได้เสยีในเรือ่งใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมส่ีวนในกำรอนมุตัิ
รำยกำรดังกล่ำว	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 จะต้อง 
ดูแลให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์	 และข้อบังคับ	 ประกำศ	
ค�ำสัง่	 หรอืข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง	 รวม
ตลอดถึงกำรปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำร
เปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั	 และกำรได้มำ
หรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	รวมทั้ง
ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีีก่�ำหนดโดยสมำคมนกับญัชี 
โดยเคร่งครัด	

นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	
หรือผู้สอบบัญชี	 หรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ	 แล้วแต่กรณ	ี
พิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำม
เหมำะสมของรำคำ	 และควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท�ำรำยกำร	 และจะท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน 
ดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำร
ตรวจสอบหรอืสอบทำนโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	แบบ
แสดงรำยงำนข้อมูลประจ�ำป	ี(แบบ	56-1)	และรำยงำน
ประจ�ำป	ี(แบบ	56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน
ส�ำหรับทั้งระดับบริหำรและระดับปฏิบัติกำร	 จึงได้มี
กำรจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	 และก�ำหนด
ขอบเขตหน้ำที่และอ�ำนำจด�ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร	มกีำรควบคมุดแูลกำรใช้ทรพัย์สนิ
ให้เกดิประโยชน์มำกทีส่ดุ	และมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำม
รับผิดชอบในกำรอนุมัติ	 กำรบันทึกรำยกำรบัญชีและ
ข้อมูลสำรสนเทศ	และกำรจดัเกบ็ดแูลทรพัย์สนิออกจำก
กนั	เพือ่ให้เกดิกำรถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำง
เหมำะสม	 นอกจำกนี้	 ยังมีกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับ 
ระบบกำรเงิน	 โดยบริษัทฯ	 จัดให้มีระบบรำยงำน
ทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสำยงำนที่รับผิดชอบ	 โดย
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะเป ็นผู ้รับผิดชอบในกำร 
ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน	และรำยงำนโดยตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งให้	 
นำยภัทรพล	ศิริวิบูลย์	ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน	

บริษทัฯ	มกีำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิธรุกจิทีชั่ดเจน
และสำมำรถวดัผลกำรด�ำเนนิงำนได้	โดยฝ่ำยบรหิำรและ
จัดกำรจะมีกำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนจริงกับ

เปำ้หมำยที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน	โดยจะมีกำร
ประเมินปัจจยัควำมเส่ียงทัง้ทีม่ำจำกภำยนอกและภำยใน
ทีพ่บในกำรด�ำเนนิงำน	วเิครำะห์ถงึปัจจยัทีเ่ป็นสำเหตแุละ
มีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมเหตุกำรณ์ที่เป็น
สำเหตุของปัจจัยควำมเสี่ยง	รวมทั้งมำตรกำรในกำรลด
ควำมเส่ียง	 รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ติดตำมควำมเสี่ยงนั้นๆ	 อย่ำงต่อเนื่อง	 และรำยงำน
ควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะ
กรรมกำรบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบรษิทัได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏบิตัิ
งำนของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ	 (Evaluation	 on	
the	Performance	of	the	Board	of	Directors)	และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล	
(Director	Self-Assessment)	เป็นประจ�ำทุกปี	 เพื่อเปิด
โอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดเห็นต่อผล
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะโดยรวม	และ
เพือ่ช่วยให้ได้มีกำรพจิำรณำทบทวนผลงำน	ปัญหำ	และ
อุปสรรคต่ำงๆ	 ในกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ	 
ผลกำรประเมินแสดงในแบบแสดงรำยกำรประจ�ำปี	
(แบบ	56-1)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ก�ำหนดให ้มีกำรประชุม 
คณะกรรมกำร	 โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและ 
ฝ่ำยบรหิำรเข้ำร่วมประชมุ	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครัง้	เพือ่ให้ 
กรรมกำรได้พิจำรณำและทบทวนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำร	ฝ่ำยบริหำร	และบริษัท	รวมถึงพิจำรณำ
และอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ	เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร	 
หรืออยู ่ ในควำมสนใจของคณะกรรมกำร	 โดยมี 
กำรแจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ	
เพื่อพิจำรณำและปรับปรุงต่อไป	 ทั้งนี้ในปี	 2558	 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได ้ จั ด ให ้มี กำรประชุม 
คณะกรรมกำร	 โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและ 
ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม	1	ครั้ง

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ	 มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	 ต้อง
ประชมุอย่ำงน้อย	3	เดอืนต่อครัง้	และอำจมีกำรประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น	 โดยบริษัทฯ	 จะแจ้ง
ก�ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ให้กรรมกำร
ทรำบล่วงหน้ำทุกปี	 เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำ
และเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงพร้อมเพรียงกัน	 โดยกำร
ประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรก�ำหนดวำระในกำรประชุม
อย่ำงชดัเจนและมกีำรส่งหนงัสอืนดัประชมุและเอกสำร
ประกอบกำรประชมุให้แก่กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	
5	วนัท�ำกำรเพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้มีเวลำศกึษำ 
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม	โดยมีผู้บริหำร
ระดับสูงเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อชี้แจงรำยละเอียด	 
และตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ทั้งนี	้
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ประธำนกรรมกำรเปิดโอกำสให้กรรมกำรทกุท่ำนได้แสดงควำมคิดเหน็อย่ำงเปิดเผยก่อนกำรลงคะแนน	และสรปุมติ
ของที่ประชุมในแต่ละวำระกำรประชุม	และนอกจำกนี้บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร	ให้
ต้องมีจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ	ณ	ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ	ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ	2	ใน	3	ของจ�ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด	รวมทัง้ได้มกีำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร	และจัดเกบ็รำยงำนกำรประชมุ
ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในป	ี2558	บริษัทฯ	มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	จ�ำนวนปีละ	12	ครั้ง	โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุม
ของกรรมกำรแต่ละท่ำน	มีดังนี้

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�านวนการประชุมรวม ปี 2558

1.	 นำงดวงพร	สุจริตำนุวัต ประธำนกรรมกำร	กรรมกำรอิสระ	 12/12

2.	 นำยเธียรชัย	ศรีวิจิตร รองประธำนกรรมกำร 9/12

3.	 นำยสมพล	เอกธีรจิตต์ กรรมกำร	และกรรมกำรผู้จัดกำร 12/12

4.	 พลต�ำรวจเอก	เจตน์	มงคลหัตถี กรรมกำรอิสระ	 11/12

5.	 นำยประกอบ	วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรอิสระ	 12/12

6.	 นำยสุทัศน์	ขันเจริญสุข กรรมกำรอิสระ	 12/12

7.	 นำงนิจนิรันดร์	สุวรรณเกต กรรมกำรอิสระ	 12/12

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมด	 รวมเป็นจ�ำนวน	 5	 ท่ำน	 ได้ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
ในกำรสอบทำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัระบบกำรควบคมุภำยใน	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	พิจำรณำและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท	และสอบทำน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน	์เป็นต้น	ซึ่งได้
กลำ่วถึง	บทบำท	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสรำ้งกำรจัดกำร

อนึ่ง	 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น	
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีตำมเกณฑ์กำรประเมินผลของบริษัท	 ซึ่งประกอบด้วย
ประสบกำรณ	์ผลกำรด�ำเนินงำน	ควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจกำรให้สินเชื่อ	ธุรกิจกำรเงิน	และควำมเชี่ยวชำญในกำร
สอบบัญชี	 รวมถึงควำมเป็นอิสระในกำรด�ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่ำนมำ	 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ	 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2558	 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	10	เมษำยน	2558	ได้แต่งตั้งให้	นำงสำวสมใจ	คุณปสุต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	4499	 
หรือนำงสำวรัตนำ	 จำละ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	 3734	 หรือนำงสำวรัชดำ	 ยงสวัสดิ์วำณิชย์	 ผู้สอบบัญชี 
รับอนญุำตเลขที	่4951	ซึง่ทกุคนเป็นผูส้อบบญัชีจำก	ส�ำนกังำน	อีวำย	จ�ำกดั	เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั	และนอกจำก
นัน้	คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมหีน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำเสนอแต่งตัง้	โยกย้ำย	และเลกิจ้ำงผูต้รวจสอบภำยในอกีด้วย

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมำส	 หรืออย่ำงน้อยปีละ	 4	 ครั้ง	 โดยในปี	 2558	 บริษัทฯ	 
ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม	4	ครั้ง	และมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมดังนี้	

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�านวนการประชุมรวม ปี 2558

1.	 นำยประกอบ	วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4

2.	 พลต�ำรวจเอก	เจตน	์มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ 4/4

3.	 นำงดวงพร	สุจริตำนุวัต กรรมกำรตรวจสอบ 4/4

4.	 นำยสุทัศน์	ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ 4/4

5.	 นำงนิจนิรันดร์	สุวรรณเกต กรรมกำรตรวจสอบ 4/4

การก�ากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	 5	 ทำ่น	 ได้ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำให้ 
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับค่ำตอบแทนส�ำหรับประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอ่ืนๆ	 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรผู้จัดกำรและพิจำรณำควำมถูกต้องและเหมำะสมของนโยบำยคำ่ตอบแทน	เป็นต้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำที่เพียงพอส�ำหรับกำร
รักษำกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร	 และอยู่ในระดับที่สำมำรถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน	ปัจจัยที่จะน�ำมำพิจำรณำ	ประกอบด้วย	ประสบกำรณ์	ภำระ
หน้ำที	่ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ	ทั้งนี้	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
อนมุตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	ในส่วนของค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร	จะเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ก�ำหนดไว้	ซึง่จะพจิำรณำจำกภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ	ผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำร
แต่ละท่ำน	ประกอบกบัผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2558	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท	 และ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยคำ่ตอบแทนรำยเดือน	และเบี้ยประชุม	มีรำยละเอียดดังนี้

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

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 140,000.- 5,000.-

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000.- 5,000.-

กรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 40,000.- 5,000.-

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000.- 5,000.-

ในกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจั้ดกำร	คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพจิำรณำจำกผลกำรด�ำเนนิงำน 
ของกรรมกำรผู้จัดกำรในปีที่ผำ่นมำ	โดยประเมินตำมดัชนีชี้วัด	(Key	Performance	Indications)	ที่ก�ำหนดไว้	ซึ่งใน 
แต่ละหมวดจะมีกำรให้น�้ำหนักที่แตกต่ำงกัน	 และนอกจำกนั้นในปี	 2558	 บริษัทฯ	 จะจัดท�ำโครงกำรให้สิทธิแก ่
ผู้บริหำรในกำรซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท	 ซ่ึงถือเป็นค่ำตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยำว	 (Long-term	 Incentive)	 ที่มี
ควำมสอดคล้องกับผลงำนของบริษัท	และผลประโยชน์ที่สร้ำงให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมด	 รวมเป็นจ�ำนวน	 5	 ท่ำน	 ได้ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท	 นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรสรรหำ 
ยงัท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำและเสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร	ซึง่เป็นต�ำแหน่งบรหิำรทีส่�ำคญัของบรษิทั
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรประกอบด้วยกรรมกำรอสิระทัง้	5	ท่ำน	ท�ำหน้ำทีพ่ฒันำและส่งเสรมิกำรปฏบิตัติำม
หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีเพือ่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและเป็นทีย่อมรบัของผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	หน่วยงำน
ก�ำกับดูแล	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบรกิำรควำมเสีย่งประกอบด้วยกรรมกำรอสิระทัง้	5	ท่ำน	ท�ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนสนิเชือ่	 
ด้ำนควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้	ด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงนิ	ด้ำนกำรตลำดและกำรแข่งขนั	ด้ำนกำรปฏบิตักิำร	 
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน	 และด้ำนอิทธิพลในกำรบริหำรงำนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 ที่มีผลต่อกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร	 ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำน	
สังคม	และชุมชน	รวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
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4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	มนีโยบำยส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องใน
ระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึง	กรรมกำร	กรรมกำรตรวจสอบ	ผู้บริหำร	และเลขำนุกำรบริษัทฯ	
เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 ได้แก่	 หลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 ห้ำมมิให้กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 พนักงำน	 และลูกจ้ำงของบริษัทฯ	 น�ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของ 
บรษิทัฯ	ไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอื 
ทำงอ้อม	และไม่ว่ำจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

 หำ้มมิให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของบริษัทฯ	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
ของบุคคลดังกล่ำว	 ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	 ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของ 
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ซึง่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสำธำรณชน	เพือ่ท�ำกำรซือ้	ขำย	เสนอซือ้	เสนอขำย	หรอืชักชวน
ให้บคุคลอืน่ซือ้	ขำย	 เสนอซือ้หรอืเสนอขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม	 ก่อนทีข่้อมูล
นั้นจะได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน	 ไม่ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	
หรือเพ่ือให้ผู้อ่ืนกระท�ำดังกล่ำวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน	 ผู้ใดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมมำตรกำรทำง
วินัยของบริษัทฯ

 บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรเข้ำใจและรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ในบริษัทฯ	 ของตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ	 ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำร
ถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ตำมมำตรำ	59	และ
บทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

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

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้แจ้งให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน	และลกูจ้ำงของบรษิทัฯ	ทรำบเกีย่วกบัข้อก�ำหนดข้ำงต้น	

6. บุคลากร

 จ�ำนวนบุคลำกร 
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	บริษัทฯ	มีพนักงำน	ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้	(ไม่รวมผู้บริหำร	7	ท่ำน)

ฝ่าย จ�านวนพนักงาน (คน)

1.	 ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 10

2.	 ฝ่ำยบัญชี	กำรเงิน	และธุรกำร 2

3.	 ฝ่ำยเครดิต 3

4.	 ฝ่ำยปฏิบัติกำร 17

5.	 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1

รวม 33

 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
ไม่มี

การก�ากับดูแลกิจการ
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นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

อาย	ุ64	ปี	

คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	และกรรมกำรตรวจสอบ	บมจ.	ลีซ	อิท
2554-ปัจจุบัน	 กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรอิสระ	บมจ.	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล
2557-ปัจจุบัน	 กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรอิสระ	บมจ.	เสนำดีเวลลอปเม้นท์
2558-ปัจจุบัน	 กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรอิสระ	บมจ.	โปรเฟสชั่นแนลเวสต	์เทคโนโลยี	(1999)
2558-ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท	บจก.	แอสไพเรชั่นวัน
2556-ปัจจุบัน	 กรรมกำรศรัทธำสัมพันธ์	มูลนิธิโรงพยำบำล	50	พรรษำ	มหำวชิรำลงกรณ
2540-2557	 กรรมกำรอ�ำนวยกำร	สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร8
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ประวัติกรรมการและผู้บริหารนายเธียรชัย ศรีวิจิตร
รองประธานกรรมการ   
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)

อาย ุ84	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 FCA,	Fellow	of	The	Institute	of	Chartered	Accountants	in	
England	&	Wales,	(U.K.)	

 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	36/2005
 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	18/2008
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
 ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สำขำกำรบัญช	ี 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ	1/1/2558	จ�ำนวน	300,000	หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : -	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	31/12/2558	จ�ำนวน	300,000	หุ้น

นายสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

อาย ุ54	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท	สำขำกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ประกำศนียบัตรผู้สอบบัญช	ีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำตรีบัญชีบัณฑิต	(สำขำบัญชีต้นทุน)	 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
รุ่นที	่15/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	1/1/2558	จ�ำนวน	1,471,332	หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : 1,280,600	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	31/12/2558	จ�ำนวน	2,751,932	หุ้น
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นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ76	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา 
	 ปริญญำโท	สำขำกำรเงินกำรคลัง	Indiana	University,	USA
	 หลักสูตร	Chartered	Director	Class	(R-CDC)	รุ่นที่	3/2008
	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	33/2003
	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	5/2001
	 หลกัสตูร	Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุน่ที	่1/2009
	 หลักสูตร	Monitoring	of	the	Quality	of	Financial	Reporting	
(MFR)	รุ่นที่	8/2009

	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	27/2009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	

บมจ.	ลีซ	อิท
2552-ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ		

บมจ.	เออำร์ไอพี
2540-ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ		 

บมจ.	ศรีตรัง	แอโกรอินดรัสทรี
2542-2554	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 

บมจ.	ปูนซีเมนต์นครหลวง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	1/1/2558	จ�ำนวน	80,000	หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : 65,000	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	31/12/2558	จ�ำนวน	15,000	หุ้น

พลต�ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

อาย ุ63	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา 
	 นิติศำสตร์มหำบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
รุ่นที่	8/2004

	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	 
รุ่นที่	14/2006

	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors	
(FND)	 
รุ่นที่	30/2006

	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	 
รุ่นที่	117/2009 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ	บมจ.	ลีซ	อิท
2554-ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ	 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	1/1/2558	จ�ำนวน	150,000	หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : -	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	31/12/2558	จ�ำนวน	150,000	หุ้น
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นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

อาย	ุ57	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

อาย	ุ63	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

	 ปริญญำโท	สำขำเศรษฐศำสตร์	Long	Island	University,	USA
	 ปริญญำตร	ีสำขำเศรษฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	 หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง	หลักสูตรที่	1	รุ่นที่	40	 
ส�ำนักงำน	กพ.	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	1/1/2558	จ�ำนวน	1,350,000	หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : 500,000	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	31/12/2558	จ�ำนวน	1,850,000	หุ้น

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ	 
บมจ.	ลีซ	อิท

2552-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษำ	มูลนิธิพัฒนำผู้ประกอบกำรไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
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นางรุ่งนภา โอกาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

อาย	ุ53	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

	 ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

นายธีรวัฒน์ ข�าเมือง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขายและการตลาด 

อาย	ุ45	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

	 ปริญญำตรี	สำขำกำรตลำด	คณะบริหำรธุรกิจ	 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	ฝ่ำยปฏิบัติกำร	บมจ.	ลีซ	อิท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	1/1/2558	จ�ำนวน	5	หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : -	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	31/12/2558	จ�ำนวน	5	หุ้น

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2550-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	บมจ.	ลีซ	อิท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	1/1/2558	จ�ำนวน	30,005	หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : 30,000	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	31/12/2558	จ�ำนวน	5	หุ้น
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อาย	ุ34	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท	สำขำกำรจัดกำรทำงกำรตลำด	คณะบริหำรธุรกิจ	
Aston	University,	UK

 ปริญญำตรี	อักษรศำสตร์บัณฑิต	(สำขำภำษำอังกฤษ) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสินเชื่อและบัญชี/การเงิน

อาย	ุ44	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

	 ปริญญำโท	สำขำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม	 

คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	(NIDA)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

นางสาวปิยนันท์ มงคล
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	บมจ.	ลีซ	อิท
2549	-2558	 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อำหำร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	1/1/2558	จ�ำนวน	1,500,000	หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : 65,000	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	31/12/2558	จ�ำนวน	1,565,000	หุ้น

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยผู้จัดกำร	แผนกเครดิต	บมจ.	ลีซ	อิท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	1/1/2558	จ�ำนวน	33,005	หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : 13,700	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	31/12/2558	จ�ำนวน	46,750	หุ้น
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อาย	ุ45	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

	 ปริญญำตรี	สำขำกำรจัดกำรทั่วไป	คณะศิลปกรรมศำสตร์	

สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

นายฤทธิไกร บรรเทาทุกข์
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
แผนกการขายและการตลาด

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
แผนกบัญชีและการเงิน

อาย	ุ44	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

	 ปริญญำตรี	สำขำบัญช	ีคณะบัญชี	มหำวิทยำลัยสยำม

	 ปริญญำตรี	สำขำสถิติ	คณะวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยศิลปำกร

	 IRCA	Lead	Assessor	(ISO9001:2008)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยผู้จัดกำร	แผนกกำรขำยและกำรตลำด	 

บมจ.	ลีซ	อิท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ	1/1/2558	จ�ำนวน	40,005	หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : 40,000	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ	31/12/2558	จ�ำนวน	5	หุ้น

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

ดีเวลล้อปเม้นท์	อินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)

2554-2557	 ผู้ท�ำบัญชีอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
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รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหาร
และผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายช่ือ บริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1 2 3
นำงดวงพร	สุจริตำนุวัต X,AC

นำยเธียรชัย	ศรีวิจิตร V X /

นำยสมพล	เอกธีรจิตต์ /,*

นำยประกอบ	วิศิษฐ์กิจกำร AAC,// AAC,//

พลต�ำรวจเอก	เจตน	์มงคลหัตถี AC,//

นำยสุทัศน์	ขันเจริญสุข AC,//

นำงนิจนิรันดร์	สุวรรณเกต AC,//

นำงรุ่งนภำ	โอกำศ **

นำยธีรวัฒน์	ข�ำเมือง **

นำงสำวสิตำพัชร์	นิโรจน์ธนรัฐ **

นำงสำวปิยนันท์	มงคล ***

นำยฤทธิไกร	บรรเทำทุกข์ ***

นำงชลธิชำ	ศุภลักษณ์เมธำ ***

หมายเหตุ	 X	 =	ประธำนกรรมกำร	 V	 =	รองประธำนกรรมกำร	 AAC	 =	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

	 AC	 =	กรรมกำรตรวจสอบ	 /	 =	กรรมกำร	 	//	 =	กรรมกำรอิสระ

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1.	 บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	(มหำชน)

2.	 บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ำกัด	(มหำชน)

3.	 บริษัท	เออำร์ไอพ	ีจ�ำกัด	(มหำชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม9
บรษิทั	ลซี	อทิ	จ�ำกดั	(มหำชน)	ยึดมัน่ในกระบวนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีมคีวำมรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	
โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนให้ผูบ้รหิำรและพนกังำนยดึถอืปฏบิตั	ิเพือ่ให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภบิำล	
โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม	ควำมโปร่งใส	สำมำรถตรวจสอบได้	

ใน	ป	ี2558	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดทิศทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่กำรเติบโตทีย่ั่งยืน	ภำยใต้	3	มิตหิลัก	ดังต่อไปนี้

1. มิติเศรษฐกิจ: 
ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย 
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ 
SMEs 

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

ก. นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

บรษิทัฯ	มนีวตักรรมทำงกำรเงนิหลำกหลำยทีอ่อกแบบ
มำเพื่อให้	 SMEs	 โดยเฉพำะ	 เพื่อให้ลูกค้ำ	 SMEs	
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับศักยภำพที่แท้จริง	 เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเติบโตตำม
ศักยภำพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อยำ่งสมบูรณ	์

ข. True Financial Partner 

บริษัทสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินให้กับ	
SMEs	ให้มคีวำมรูใ้นกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุ	บนปรชัญำ
กำรเตบิโตไปพร้อมๆ	กนัระหว่ำงลกูค้ำกบับรษิทั	เสมอืน
หุ้นส่วนทำงกำรเงินตำมปรัชญำที่ว่ำ	 “True	 Financial	
Partner”

1 Economy

3 Environment

2 Society

ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย 
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

บริหาร
จัดการทรัพยากร

50 / รายงานประจ�าปี 2558



2. มิติสังคม : 
พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

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

ก.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ	มุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส	ต่อตำ้น
กำรตดิสนิบนและกำรคอร์รปัชัน่	ได้มกีำรก�ำหนดไว้เป็น
นโยบำยของบรษิทัซึง่บรรจไุว้ในจรรยำบรรณธุรกจิ	และ
ก�ำหนดให้กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 ตลอดจนพนักงำนของ
บริษัททุกคนต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ	 ไม่ท�ำ 
ธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม	 ไม่เสนอ/ให้ค่ำตอบแทน	 
จ่ำยสนิบน	เรยีกร้อง	ไม่ตกลง/รับสนิบนจำกบคุคลอืน่	หรอื
หน่วยงำนอื่นในทุกรูปแบบ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำเนินกำร 
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	 เพื่อให้มีกำรตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน	หรือหวังผลประโยชน์
เก่ียวกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	โดยท่ีผ่ำนมำไม่เคย
มีกำรรำยงำนหรือกำรร้องเรียนเก่ียวกับกำรติดสินบน
และกำรคอร์รัปชั่น	 ในปี	 2558	 น้ี	 บริษัทฯ	 ได้สมัคร
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยหุ้นส่วนต้ำนทุจริตเพื่อ
ประเทศไทย	(PACT	Network)	เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นที่
จะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ข. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญักบัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐำน	เพือ่
ส่งเสรมิกำรเคำรพต่อสทิธแิละเสรภีำพด้วยกำรไม่เลอืก
ปฏิบัติ	 ส่งเสริมควำมเสมอภำค	 ไม่แบ่งแยกเพศและ
ชนชั้น	 ศำสนำ	 ควำมเชื่อทำงกำรเมือง	 หรือควำมเช่ือ
ในทำงอืน่ใด	โดยไม่เน้นเฉพำะกำรส่งเสรมิและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนเพียงล�ำพัง	 แต่เน้นควำมรับผิดชอบและ
จรยิธรรมควบคูไ่ปด้วย	นอกจำกนี	้ยงัเน้นกำรมส่ีวนร่วม 
ของพนักงำนทุกคน	 กำรมีสิทธิและเสรีภำพในกำร
แสดงออกทำงด้ำนควำมคิดซึ่งอยู่ภำยใต้นโยบำยของ 
บรษิทัฯ	รวมไปถึงให้ควำมส�ำคญัและเคำรพต่อสทิธขิอง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกัน	โดยได้ก�ำหนด
ปรัชญำในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และบทบำทของบริษัทฯ	 
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่ำงๆ	เช่น	ผู้ลงทนุ	ผู้ถอืหุน้	ลูกค้ำ	
พนกังำน	คณะกรรมกำร	และผูบ้รหิำร	เป็นต้น	ตลอดจน 
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ไว้ในหลกักำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ

ค. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัฯ		มกีำรก�ำกบัดแูลให้ค่ำจ้ำงอยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม 
เปิดโอกำสให้พนกังำนเตบิโตภำยใต้ระบบกำรพจิำรณำ
อย่ำงเป็นธรรม	ในกำรปรบัปรงุเปล่ียนแปลงโครงสร้ำง	และ
กำรจดัระเบยีบองค์กรนัน้	จะด�ำเนนิกำรอย่ำงรบัผดิชอบ 
ภำยใต้กรอบนโยบำย	 รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด	 สร้ำง
สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่ดี	 รวมไปถึงมีสวัสดิกำรที่
เหมำะสม	

ง. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ	 มุ่งเน้นกำรบริกำรที่ดีเพื่อควำมพึงพอใจสูงสุด
ของลกูค้ำ		ลกูค้ำต้องได้รบัข้อมลู	รำยละเอยีดผลติภณัฑ์	
ควำมเสี่ยง	 เงื่อนไข	 ผลตอบแทน	 อย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม	 มีควำมจริงใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ของลูกคำ้	 รวมทั้งพยำยำมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ	 
ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรบริกำร

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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3. มิติสิ่งแวดล้อม : 
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่แวดล้อมสำมำรถด�ำเนนิกำร	 และพฒันำได้อย่ำง
ยัง่ยนื	และยงัผลให้เกดิผลส�ำเรจ็อย่ำงเป็นรปูธรรม	ผูบ้รหิำร
ระดับสูงของบริษัทได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยที่จะมุ่งม่ัน 
ให้กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
(CSR)	 นี้	 มีควำมต่อเน่ืองและมีควำมเชื่อมโยงร้อย
ประสำนกันจึงได้ก�ำหนดเป็นหลักกำรดังนี้

 ต้องท�ำอย่ำงต่อเนื่อง

 ต้องเชื่อมโยงโครงกำรหรือกิจกรรมดำ้นต่ำงๆ	
ให้สอดประสำนกัน

 ต้องให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสรำ้งจิตส�ำนึกร่วม

 ต้องสร้ำงเครอืข่ำยพนัธมติร	เช่น	กำรมส่ีวนร่วม
ของบริษัทคู่คำ้

ส�ำหรบัในปี	 2558	 บรษิทัฯ	 จัดกจิกรรมโครงกำรปลูกป่ำ 
และสร้ำงโป่งเทียม	 ผำกระดำษ	 อุทยำนแห่งชำต ิ
เขำใหญ่	ณ	หน่วยพทิกัษ์อทุยำนแห่งชำตเิขำใหญ่	ขญ.2	
(ผำกระดำษ)	เพือ่ช่วยฟ้ืนฟรูะบบนเิวศของป่ำให้กลบัมำ
อุดมสมบูรณ์และให้พนักงำนเกิดจิตส�ำนึก	 ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของธรรมชำติและทรัพยำกรที่ใช้กันอยู่ใน
ชีวิตประจ�ำวัน	ด้วยกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งคุ้มคำ่	 โดยมี
วตัถปุระสงค์ภำยใต้โครงกำรนีท้ีส่�ำคญัอยู	่2	ประกำร	คือ

1.	 เพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม	(Corporate	Social	Respon-
sibility)	 โดยบริษัทฯ	และพนักงำนได้ร่วมแรงร่วมใจ
กันปลูกป่ำ	 และสร้ำงโป่งเทียมให้เป็นแหล่งอำหำร
แก่สัตว์ต่ำงๆ	ที่อำศัยอยู่ในปำ่	เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบ
นิเวศของป่ำให้กลับมำอุดมสมบูรณ์	 พร้อมปลูกฝัง
กำรรู้จักแบ่งปันและรักส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงำน
ของบริษัท	

2.	 เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พนักงำน	 ให้มีกำร
ท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม	(Team	Building)	รวมถึงกำร
ปลกูจติส�ำนกึในระยะยำวให้แก่พนกังำนของบรษิทั	ใน
เรือ่งของกำรเป็นผูใ้ห้	ซึง่จะส่งผลให้สำมำรถยกระดบั
คุณภำพชีวิตของคนในสังคม
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1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
(Organizational Control and  
Environmental Measures)

บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และ
จัดท�ำงบประมำณเพื่อใช้ในกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำน
ของบรษิทั	โดยงบประมำณดงักล่ำวจะผ่ำนกำรพจิำรณำ
จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	นอกจำกนี	้ทำงบรษิทัฯ	ได้จดั 
ตัง้เป้ำหมำยให้เหมำะสมและเป็นไปอย่ำงมเีหตผุลตำม
ภำวะเศรษฐกจิ	ผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบแต่ละส่วนงำน	ทำง 
บริษัทฯ	 ได้มีกำรทบทวนเป็นระยะๆ	 โครงสร้ำงบริษัท
เป็นไปตำมลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบ	 ซึ่งมีกำร 
ก�ำหนดสำยกำรบงัคบับญัชำอย่ำงชดัเจน	เพือ่ทกุหน่วยงำน 
สำมำรถด�ำเนนิงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	บรษิทัฯ	มีกำร
ก�ำหนดนโยบำยและอ�ำนำจกำรอนมุตัหิรอืกำรด�ำเนนิกำร 
ในเรือ่งต่ำงๆ	ตำมล�ำดบัขัน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร	(Level	
of	Authorization)	อีกทั้งมีคู่มือปฏิบัติงำน	(Work	Flow)	
หรือระเบียบปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำน	 โดยฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในจะเขำ้ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเป็น
ระยะ	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ยังมีนโยบำยและแผนกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรมต่อลูกค้ำทุกรำยเพื่อ
ประโยชน์และรักษำฐำนลูกค้ำในระยะยำว

2. การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Measures)

บริษทัฯ	มีกำรวเิครำะห์ถงึเหตกุำรณ์ทีอ่ำจจะท�ำให้ปัจจยั
ควำมเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น	 เพ่ือลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งติดตำมเหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของปัจจัย 
ควำมเสี่ยง	พร้อมทั้งหำแนวทำงป้องกัน	ทั้งนี้พนักงำน
ทุกคนทรำบบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน
รวมทั้งควำมเสี่ยงและมำตรกำรควบคุมที่อยู่ในควำม 
รับผิดชอบ	 ซึ่งมำตรกำรถูกถ่ำยทอดผ่ำนทำงขั้นตอน 
กำรท�ำงำน	ฝึกอบรมและนโยบำยบริษัท

3. การควบคมุการปฏบิัตงิานของฝา่ยบริหาร 
(Management Control Activities)

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
(Information and Communication 
Measures)

บรษิทัฯ	จดัให้มรีะบบสำรสนเทศ	ทีม่คีณุภำพและเพยีงพอ 
ต่อกำรตัดสินใจ	 ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลอ่ืนๆ	
และระบบกำรสื่อสำรข้อมูลไปยังผู ้ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เหมำะสม	ตลอดจนมีกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเหมำะสมกับธุรกิจ	 ซึ่งมีกำรรับรองไว้ในรำยงำน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท		

บริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ	
และข้อมูล	กำรป้องกำรกำรสูญหำย	กำรเรียกคืนข้อมูล	
มีกำรควบคุมกำรล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิ		กำรท�ำซ�ำ้	ดดัแปลง	
แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ	
กำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับทั้งของบริษัทและลูกค้ำ	
เพือ่ให้บรษิทัสำมำรถจดักำรระบบสำรสนเทศและข้อมลู
ภำยในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

บริษัทฯ	มีกำรติดตำมและประเมินผลทุก	3	เดือน	เพื่อ
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง10

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	ครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที่	11	กุมภำพันธ์	2559	โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ	
ซึ่งปฏิบัติหนำ้ที่คณะกรรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมด้วย	ทั้ง	 5	ท่ำน	 เขำ้ร่วมประชุมด้วย	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	
ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ	 โดยท�ำกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร	 แล้วสรุป 
ได้ว่ำจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	ในด้ำนต่ำงๆ	5	ส่วน	ประกอบด้วย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 True Financial Partner / 53



5. ระบบการติดตาม 
(Monitoring)

บริษัทฯ	มกีำรตดิตำมผลโดยมกีำรจดักำรประชมุทกุสำมเดอืนเพือ่รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	 
รวมท้ังเหตุผล	 และแนวทำงปรับปรุงแก้ไข	 ขณะเดียวกันฝ่ำยบริหำรมีกำรจัดประชุมทุกสัปดำห์เพื่อประมวลผล
สถำนกำรณ์ตำ่งๆ	เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขทันเวลำ

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ	 มีระบบกำรควบคุมภำยในเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่	 กรรมกำร	 
ผูบ้รหิำร	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องของบคุคลดงักล่ำว	อย่ำงเพยีงพอแล้ว	ส�ำหรบักำรควบคมุภำยในห้วข้ออืน่	คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	 
เห็นวำ่บริษัทฯ	มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมแล้วเช่นกัน

10.1 ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

แผนกตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบและตดิตำมระบบกำรบรหิำรงำนหลักด้ำนต่ำงๆ	โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพือ่ให้
บริษัทฯ	แก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มกำรตรวจสอบและถ่วงดุล	(Check	and	Balance)	ในกำรปฏิบัติงำนทุกๆ	ระบบงำน	
ซึง่จะเป็นกำรพฒันำคณุภำพของระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงต่อเนือ่งและจะส่งผลท�ำให้บรษิทัฯ	มรีะบบกำรก�ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี	โดยแผนกตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบในปี	2558	และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบและผลกำร
ติดตำมให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งผลจำกกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ	 มี
แนวทำงและกำรปฏิบัติที่เหมำะสม		

10.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทส�ำนักงำน	อี	วำย	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2558	ผู้สอบบัญชี
ได้สอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมทำงบัญชีของบริษัทฯ	 เพื่อประโยชน์ในกำรก�ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติ
งำนตรวจสอบให้รัดกุมและเหมำะสมซ่ึงผลกำรตรวจสอบพบว่ำกำรปฏิบัติงำนของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี

54 / รายงานประจ�าปี 2558



รายการระหว่างกัน11

กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ	 ได้พิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรำยกำรระหว่ำงกันและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ระหวำ่งกันมีควำมสมเหตุสมผล	และเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมและไม่มีควำมแตกตำ่ง
จำกกำรขำยหรือซื้อกับบุคคลภำยนอกอื่น

 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

 ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ส�ำหรับขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	 บริษัทฯ	 จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย	์ และข้อบังคับ	 ประกำศ	 ค�ำสั่ง	 หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	 โดยฝำ่ยบริหำรจะประมำณ
กำรรำยรับ-รำยจำ่ย	ซึ่งเป็นรำยกำรระหวำ่งกันที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ	และจัดท�ำงบประมำณรำยกำรระหว่ำงกนัแต่ละ
ประเภทที่จัดท�ำขึ้นในระยะเวลำ	 1	 ปี	 เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ก่อน 
กำรด�ำเนินกำรเบิกจำ่ย

 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 บรษิทัฯ	คำดว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวจะยงัคงเกดิขึน้อย่ำงต่อเนือ่งในอนำคต	เนือ่งจำกรำยกำรระหว่ำง
กันของบริษัทฯ	 และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็นผูด้�ำเนนิกำรตรวจสอบและพจิำรณำเปิดเผยข้อมลูของรำยกำรระหว่ำงกนั
หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน	ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	ประกำศ	ค�ำสั่ง	หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจน
กำรปฏิบตัติำมข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกีย่วโยงและกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยทรพัย์สินและ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย

 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น	 จำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของบริษัทและบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้งวำ่	ผู้บริหำรและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติ
รำยกำรดังกลำ่ว	โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะต้องดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลกัทรพัย์	และข้อบงัคบั	ประกำศ	ค�ำสัง่	หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถงึ 
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	 และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพโดยเคร่งครัด

นอกจำกนี	้บริษัทฯ	จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	หรือผู้สอบบัญช	ีหรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ	แล้วแต่กรณีพิจำรณำ
ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำคำ	 และควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำร	 และจะ
ท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบหรอืสอบทำนโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี	(แบบ	56-2)

รายการระหว่างกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
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12.1 งบการเงิน

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก)	งบกำรเงินป	ี2556	ตรวจสอบโดย	นำงสำวศิริวรรณ	
สุรเทพินทร์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	 4604	 จำก
บริษัท	ส�ำนักงำน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ	 ได้ให้
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน	 ณ	 วันที่	 
31	ธันวำคม	2556	ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	โดยถูกต้องตำม
ที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงินโดยมีวรรคอธิบำยซึ่งสรุปได้ว่ำเกี่ยวกับกำรน�ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	12	เรื่อง	“ภำษีเงินได้”	มำถือ 
ปฏบิตั	ิบรษิทัฯ	ได้ปรบัย้อนงบกำรเงนิย้อนหลงังบกำรเงนิ 
ส�ำหรับปี	 สิ้นสุดวันที่31	 ธันวำคม	 2555	 ที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบ	 เพื่อสะท้อนรำยกำรปรับปรุงกำร
เปลีย่นแปลงนโยบำยบญัชดีงักล่ำว	นอกจำกนี	้ได้น�ำเสนอ 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ	ณ	วนัที	่1	มกรำคม	2555	เพือ่เป็น
ข้อมลูเปรยีบเทยีบ	โดยใช้นโยบำยบญัชดีงักล่ำวเช่นกนั	

 12.1.2 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงิน

บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย	:	ลำ้นบำท)

 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9.91 1.44 9.98 1.16 71.47 6.10

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	 60.49 8.82 51.87 6.03 24.09 2.06

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของ   

 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 142.20 20.74 144.96 16.84 112.98 9.64

 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 48.03 7.01 50.70 5.89 72.54 6.19

 ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 138.29 20.17 253.66 29.47 518.31 44.23

 ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 126.74 18.49 187.34 21.76 202.11 17.25

ภำษีซื้อรอเรียกคืน 4.96 0.72 1.86 0.22 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.74 0.55 5.47 0.64 8.26 0.70

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 534.36 77.94 705.84 82.01 1,009.78 86.17

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

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ	 และ 
ได ้ให ้ควำมเห็นว ่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน	 
ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2557	 ผลกำรด�ำเนินงำนและ 
กระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

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

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ	 และ
ได ้ให ้ควำมเห็นว ่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน	 
ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	 ผลกำรด�ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ	
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 19.37 2.83 16.03 1.86 43.35 3.70

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน	–	สุทธิ - - 14.76 1.72 - -

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง	–	สุทธิ 6.39 0.93 1.42 0.16 0.11 0.01

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	–	สุทธิ 97.76 14.26 88.05 10.23 56.69 4.84

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ	–	สุทธิ 18.81 2.74 21.24 2.47 44.56 3.80

อุปกรณ์ 5.25 0.77 7.78 0.90 9.72 0.83

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.87 0.13 1.23 0.14 1.33 0.11

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 2.73 0.40 4.43 0.51 6.31 0.54

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 151.18 22.06 154.95 17.99 162.06 13.83

รวมสินทรัพย์ 685.54 100.00 860.78 100.00 1,171.84 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

หนี้สินหมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 356.41 51.99 366.20 42.54 313.18 26.73

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของ

 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 28.07 4.09 23.88 2.77 9.19 0.78

 ภำษีขำยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 13.95 2.03 13.88 1.61 - -

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น 7.01 1.02 8.38 0.97 0.66 0.06

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	–	สุทธิ - - 0.38 0.04 0.43 0.04

ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 4.19 0.61 6.29 0.73 9.99 0.85

เงินรับรอคืนลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 14.30 2.09 30.85 3.58 42.91 3.66

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 32.16 4.69 24.73 2.87 29.19 2.49

รวมหนี้สินหมุนเวียน 456.10 66.53 474.58 55.13 405.56 34.61

หนี้สินไม่หมุนเวียน   

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร	–	สุทธิ 17.64 2.57 8.75 1.02 1.11 0.09

เงินค�้ำประกันรับจำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 10.27 1.50 - - - -

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	–	สุทธิ - - 1.56 0.18 1.13 0.09

หุ้นกู้ - - - - 349.03 29.78

ส�ำรองผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย 2.74 0.40 3.12 0.36 3.89 0.33

ภำษีขำยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ	–	สุทธิ 8.37 1.22 7.83 0.91 - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 39.03 5.69 21.27 2.47 355.17 30.31

รวมหนี้สิน 495.13 72.23 495.85 57.60 760.72 64.92
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บริษัท ลีซอิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย	:	ลำ้นบำท)

 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนเรือนหุ้น     

ทุนจดทะเบียน 200.00 29.17 200.00 23.23 200.00 17.07

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 116.00 16.92 200.00 23.23 200.00 17.07

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 8.00 1.17 70.72 8.22 70.72 6.03

ก�ำไรสะสม   

จัดสรรแล้ว	-	ส�ำรองตำมกฎหมำย 5.77 0.61 8.16 0.95 11.68 1.00

ยังไม่ได้จัดสรร 60.64 9.19 86.06 10.00 128.71 10.98

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (0.75) (0.11) - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 190.41 27.78 364.94 42.40 411.11 35.08

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 685.54 100.00 860.78 100.00 1,171.84 100.00

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย	:	ลำ้นบำท)

 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รำยได้ดอกเบี้ย* 73.55 70.28 79.96 62.44 119.69 62.69

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 18.43 17.61 27.19 21.23 55.26 28.95

รำยได้อื่น 12.67 12.11 20.91 16.33 15.96 8.36

รวมรายได้ 104.65 100 128.07 100 190.91 100

ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำย 9.15 8.74 11.75 9.17 15.75 8.25

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 24.58 23.49 30.48 23.80 43.19 22.62

หนี้สงสัยจะสูญ 4.5 4.3 5.5 4.29 13.30 6.97

รวมค่าใช้จ่าย 38.22 36.52 47.73 37.27 72.24 37.84

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายทาง 
การเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 66.42 63.47 80.34 62.73 118.68 62.17

ค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงิน 26.31 25.14 21.47 16.76 29.57 15.49

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 40.11 38.33 58.87 45.97 89.11 46.68

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 8.01 7.65 11.06 8.64 18.66 9.77

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 32.10 30.67 47.81 37.33 70.45 36.90
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งบกระแสเงินสด
          (หน่วย	:	ล้ำนบำท)

2556 2557 2558
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน   

ก�ำไรก่อนภำษี 40.11 58.87 89.10

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน  

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหนำ่ย 0.67 1.33 1.94

คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.5 5.5 13.09

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 0.23 0.39 0.42

ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ - - (0.004)

คำ่ใช้จ่ำยดอกเบี้ย 26.31 21.47 29.57

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยดอกเบี้ยรับตำมสัญญำเชำ่ทำงกำรเงินและสัญญำเชำ่ซื้อ (34.68) (35.48) (29.81)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 37.15 52.08 104.32

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง  

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น (7.83) 7.70 29.07

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 3.99 (112.90) (272.55)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเชำ่ซื้อ (1.14) 38.10 40.14

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน (32.05) (78.22) (2.66)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1.55) 1.37 (0.92)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)  

เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น 4.45 1.37 (7.72)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13.34 10.62 (0.93)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.87 (10.82) (7.83)

เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน 17.22 (90.70) (113.78)

จ่ำยดอกเบี้ย (25.74) (22.84) (25.46)

จำ่ยภำษีเงินได้ (9.20) (9.55) (16.76)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน (17.72) (123.09) (155.99)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น) (6.94) 3.34 (27.32)

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4.20) (1.25) (3.99)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (11.14) 2.09 (31.30)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (21.59) 9.79 (53.02)

เงินสดรับ/จ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร (40.95) (14.33) (22.94)

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ - - 348.74

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ 24.00 145.60 -

เงินปันผลจำ่ย (18.20) (20.00) (24.00)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 25.16 121.06 248.80

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (3.70) 0.06 61.50

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 13.61 9.91 9.97

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 9.91 9.97 71.47
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12.1.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ 2556 2557 2558
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร  

อัตรำก�ำไรสุทธิ	(%) 30.67% 37.33% 36.90%

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 18.64% 17.22% 18.16%

อัตรำดอกเบี้ยรับ	(รวมรำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร)	(%) 16.56% 15.90% 19.48%

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย	(%) 6.71% 5.36% 8.19%

ส่วนตำ่งอัตรำดอกเบี้ย	(%) 9.86% 10.54% 11.29%

อัตรำดอกเบี้ยรับ	(ไม่รวมรำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร)	(%) 13.25% 11.86% 13.33%

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย	(%) 6.71% 5.36% 8.19%

ส่วนตำ่งอัตรำดอกเบี้ย	(%) 6.54% 6.50% 5.14%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)  

อัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์	(%) 10.15% 11.08% 14.31%

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%) 4.96% 6.18% 6.93%

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์	(เท่ำ) 0.16 0.17 0.19

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Ratio)  

อัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ)
อัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตำมข้อก�ำหนดสิทธิ	(เท่ำ)

2.59
2.56

1.36
1.34

1.85
1.85

อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม	(%) 1.42 1.70 2.51

อัตรำกำรจำ่ยเงินปันผล	(%) 62.31% 50.20% 51.10%

อัตรำกำรจำ่ยเงินปันผล	(%)	หลังหักเงินส�ำรองตำมกฎหมำย 69.21% 52.84% 53.79%

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์	(Asset	Quality	Ratio)  

อัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม	(%) 1.75 2.03 2.83

อัตรำส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม	(%) 0.0002 - -

**	มติทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	ครัง้ที	่2/2559	เมือ่วนัที	่11	กุมภำพนัธ์	2559	เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 
2559	 อนุมัติจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนของปี	 2558	 ในอัตรำหุ้นละ	 0.18	 บำท	 หรือคิดเป็นอัตรำกำรจ่ำย
ปันผล	53.79%	ของก�ำไรสุทธิ
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13.1 ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
กำรมีผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่หลำกหลำยครอบคลุมทั้งสำยวงจรธุรกิจ	 ส่งผลท�ำให้ผลประกอบกำรของบริษัทฯ	 
มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยรำยได้รวมของบริษัทฯ	 ในปี	 2557	 เป็นจ�ำนวน	 128.07	 ล้ำนบำท	 และเพิ่มขึ้นใน 
ปี	2558	เป็นจ�ำนวน	190.91	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตของรำยได้รวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ	22.38	และ	
ร้อยละ	49.07	ตำมล�ำดับ	

(ก) รายได้

โดยรำยได้ของบริษัทฯ	 ปี	 2558	 ประกอบด้วย	 รำยได้ดอกเบี้ย	 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร	 และรำยได้อื่น	 
จะคิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	62.69	ร้อยละ	28.94	และร้อยละ	8.36	ตำมล�ำดับ	จะเห็นได้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ยจะเป็น 
รำยได้หลักของบริษัทฯจะมีสัดส่วนสูงกวำ่รำยได้ประเภทอื่น	 	สำเหตุหลักเกิดจำกกำรขยำยตัวของสินเชื่อระยะสั้น	 
ซึ่งสูงขึ้นตำมแผนกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของปี	 2558	 โดยเพิ่มสัดส่วนในหนี้ภำคเอกชนให้สูงขึ้นจำกเดิมร้อยละ	
20	 ของสินเชื่อ(ลูกหน้ี)คงเหลือเป็นร้อยละ	 30	 ของสินเช่ือ(ลูกหนี้)คงเหลือ	 และเพิ่มสัดส่วนหนี้สินเช่ือที่มีอัตรำ 
ผลตอบแทนสูงให้มีสัดสวนที่เพ่ิมสูงข้ึน	 ท�ำให้รำยได้ที่เกิดจำกสินเช่ือกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง	 (Factoring)	 สินเช่ือ
โครงกำร	(Project	Backup	Financing)	และสนิเชือ่เพือ่ค�ำ้ประกนัซอง	(Bid	Bond	Guarantee)	สูงขึน้	รวมถงึรำยได้จำก 
ค่ำธรรมเนยีมจำกกำรให้วงเงินสนิเช่ือ(Front-endFee)	แก่ลูกคำ้รำยใหม่เพิ่มขึ้น	และยิ่งไปกว่ำนั้น	ในปี	2558	บริษัทฯ	
ได้ออกสินเชื่อเพื่อเปิด	L/C	(Letter	of	Credit)	ซึ่งเป็นบริกำรกำรให้สินเชื่อรูปแบบใหม่ของทำงบริษัทฯ	ซึ่งสำมำรถ
เพิ่มรำยได้ค่ำธรรมเนียมให้กับบริษัทฯ	

รายได้ดอกเบี้ยประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำกำรเงิน	สัญญำเช่ำซื้อ	กำรรับโอน
สิทธิเรียกร้อง	และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร	โดยแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยแยกตำมผลิตภัณฑ	์
ส�ำหรับปี	2557	และ	2558	ดังนี้

รายได้ดอกเบี้ย ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 20,951 17.50 27,143 33.95 -6,192 -22.81

 สัญญำเช่ำซื้อ 8,856 7.40 8,332 10.42 524 +6.29

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 53,937 45.06 24,080 30.11 29,857 +123.99

 สัญญำกู้ยืมเงิน 35,949 30.04 20,409 25.52 15,540 +76.14

รวมรายได้ดอกเบี้ย 119,693 100.00 79,964 100.00 39,729 +49.68

    

จำกตำรำงดงักล่ำวในปี	2558	จะเหน็ว่ำสดัส่วนรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรให้สนิเชือ่ระยะยำว	ได้แก่สัญญำเช่ำทำงกำร
เงินมีสัดส่วนร้อยละ	 17.50	 และสัญญำเช่ำซื้อมีสัดส่วนร้อยละ	 7.40	 รวมเป็นสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยกำรประเภท 
สนิเชือ่ระยะยำวร้อยละ	24.90	และรำยได้ดอกเบีย้ได้จำกกำรให้สนิเชือ่ระยะสัน้	ได้แก่	กำรซือ้สทิธเิรยีกร้องมสีดัส่วน
ร้อยละ	 45.06	 และสัญญำกู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ	 30.04	 รวมเป็นสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยกำรประเภทสินเช่ือ 
ระยะสั้นร้อยละ	75.10	ในขณะที่ในปี	2557	สัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะยำวร้อยละ	44.37	สัดส่วน
ประเภทสินเชือ่ระยะสัน้ร้อยละ	55.63		ซ่ึงจะเหน็ได้ว่ำบรษิทัฯ	มีสดัส่วนรำยได้จำกสนิเชือ่ระยะยำวน้อยลง	เนือ่งจำก
นโยบำยของบริษัทฯ	ในกำรขยำยลูกคำ้ไปยังสินเชื่อที่ให้คำ่ตอบแทนที่สูงกวำ่	

การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน

 True Financial Partner / 61



รำยได้ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อลดลงสุทธิร้อยละ	16.52	 จำกปีก่อน	 เนื่องจำกลูกค้ำส่วน
จำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อส่วนใหญ่	 เป็นลูกค้ำภำคธุรกิจไอทีใช้ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอนในโรงเรยีน
เป็นส่วนใหญ่	และบรษิทัฯ	ได้ให้บริกำรเช่ำซือ้ไปเป็นจ�ำนวนมำกแล้ว	อย่ำงไรกต็ำมในปี	2558	บรษิทัฯ	มนีโยบำยขยำย
ฐำนลกูค้ำไปสูธ่รุกจินอกภำคไอทใีห้มำกขึน้	 ซึง่จะท�ำให้บรษิทัฯ	 จะยงัคงรกัษำสัดส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำรำยได้ 
ของผลติภณัฑ์ดงักล่ำวไว้ได้	ส�ำหรบัรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรซือ้สทิธเิรยีกร้อง	ในปี	2558	เพิม่ขีน้ร้อยละ	123.99	สำเหตุ
ทีเ่พิม่ขึน้สงูเนือ่งจำกบริษัทฯ	 มีควำมตั้งใจที่จะขยำยกำรเติบโต	 จึงได้เร่งขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ	 ให้มำกยิ่งขึ้น	
และในกำรขยำยฐำนลกูค้ำใหม่ๆ	นัน้	ต้องเริม่จำกกำรให้สนิเชือ่ทีม่คีวำมเสีย่งต�ำ่	ซึง่กค็อืสนิเชือ่กำรซือ้สทิธเิรยีกร้อง	 
และรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้กู้ยืมเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	 76.14	 จำกปีก่อนเนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มให้
บรกิำรตัง้แต่ปี	2555	และได้รบักำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ด	ีอย่ำงไรกต็ำมกำรให้สินเช่ือเพือ่สนบัสนนุ
โครงกำรนั้นมีควำมเสี่ยงสูง	 ดังน้ันลูกค้ำเกือบทั้งหมดในส่วนของสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำรจะเป็นลูกค้ำที่มี 
กำรตดิต่อธรุกจิกบับรษิทัฯ	อย่ำงสม�ำ่เสมอ	และมปีระวตักิำรช�ำระเงนิทีด่ี	เพือ่ลดควำมเสีย่งดงักล่ำว	รวมทัง้จะต้อง
โอนสิทธิเรียกร้องในกำรช�ำระเงินของลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ	สรุปได้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ยรวมในปี	2558	เปรียบเทียบกับ
ป	ี2557	มีอัตรำเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	49.68

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำกำรเงิน	สัญญำ
เช่ำซือ้	กำรรับโอนสทิธเิรยีกร้อง	และสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุโครงกำรและกำรค�ำ้ประกนัซอง	โดยแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ของรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรแยกผลิตภัณฑ์	ส�ำหรับปี	2557	และ	2558	ดังนี้

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 สัญญำเชำ่กำรเงิน 300 0.54 262 0.96 38 +14.50

 สัญญำเชำ่ซื้อ 149 0.27 183 0.67 -34 -18.58

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 21,031 38.06 8,608 31.65 12,423 +144.32

 สัญญำกู้ยืมเงิน 25,668 46.45 14,504 53.33 11,164 +76.97

 กำรออกหนังสือค�้ำประกันซอง 8,095							 14.65 3,594							 13.22 4,501 +125.24

 อื่นๆ 18 0.03 44 0.16 -26 -59.09

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 55,261 100.00 27,195 100.00 28,066 +103.20

จำกตำรำงด้ำนบน	 ในปี	 2558	 เห็นว่ำสัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกกำรให้สินเช่ือระยะยำว	 ได้แก่	
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซื้อสัดส่วนร้อยละ	0.54	และ	0.27	ตำมล�ำดับ	สัดส่วนส่วนรำยได้คำ่ธรรมเนียมและ
บริกำรจำกกำรให้สินเชื่อระยะสั้น	ได้แก	่กำรซื้อสิทธิเรียกร้องร้อยละ	38.06	สัญญำกู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ	46.45	 
กำรออกหนังสือค�้ำประกันซองร้อยละ	 14.65	 จะเห็นได้ว่ำสัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมำจำกกำรให้
บรกิำรประเภทสนิเชือ่ระยะสัน้ถึงร้อยละ	99.19

รำยได้ค่ำธรรมเนยีมและบรกิำรจำกกำรให้สนิเชือ่ระยะสัน้	ได้แก่	กำรซือ้สทิธเิรยีกร้องเพิม่ขึน้ร้อยละ	144.32	จำกปีก่อน	
เป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทฯ	 เร่งหำลูกค้ำและเปิดวงเงินรำยใหม่เพิ่มขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง	 จึงมีรำยได้ค่ำธรรมเนียม
จำกกำรเปิดใช้วงเงนิเพิม่ขึน้มำก	สญัญำให้กูย้มืเงนิเพิม่ขึน้ร้อยละ	76.97	จำกปีก่อน	เนือ่งจำกสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุ
โครงกำรเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	 จึงมีอัตรำกำรเติบโตค่อนข้ำงสูง	 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปในทิศทำงเดียวกันกับรำยได้ดอกเบี้ย	 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือค�้ำประกันซองเติบโตเพิ่มขึ้น	 ในปี	 2558	 เนื่องจำกธุรกิจกำรจัดหำหนังสือ 
ค�้ำประกันซองเป็นธุรกิจใหม่ที่เริ่มให้บริกำรตั้งแต่ป	ี2553	และมีลูกคำ้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเรื่อยมำ	ตั้งแต่ป	ี2557	
บริษัทฯ	 มีวงเงินกับธนำคำรในกำรออกค�้ำประกันซองเพิ่มมำกขึ้น	 เพื่อเปิดช่องทำงให้ลูกค้ำได้มีโอกำสเข้ำแข่งขัน
ประมูลงำน	 และได้รับกำรตอบสนองลูกค้ำเป็นอย่ำงดี	 จึงส่งผลท�ำให้สร้ำงรำยได้จำกผลิตภัณฑ์นี้เติบโตร้อยละ	
125.24	จำกปีก่อน	
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รายได้อื่นท่ีส�ำคัญประกอบด้วยรำยได้จำกกำรจัดหำสินค้ำ	 และรำยได้อื่น	 ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ดอกเบี้ยจ่ำย
ช�ำระล่ำช้ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	19.97	และร้อยละ	80.03	ตำมล�ำดับ	ส�ำหรับป	ี2558	ดังนี้

รายได้อื่น
ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 รำยได้จำกกำรจัดหำสินค้ำ 3,187 19.97 6,415 30.67 -3,228 -50.32

 อื่นๆ 12,774 80.03 14,498 69.33 -1,724 -11.89

รวมรายได้อื่น 15,961 100.00 20,913 100.00 -4,952 -23.68

รำยได้จำกกำรจัดหำสินค้ำ	ในปี	2558	ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ	50.32	เนื่องจำกลูกคำ้ส่วนใหญ่เลือกใช้สินเชื่อเงิน
กู้ยืมแทนสินเชื่อเพื่อกำรซื้อสินค้ำ	 เนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่จะได้รับเครดิตเทอมจำกผู้ขำยอยู่แล้ว	 และรำยได้อื่น	
ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ดอกเบี้ยปรับลำ่ช้ำ	มีอัตรำลดลงจำกปีก่อนร้อยละ	11.89	เนื่องจำกเหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง
ที่ยังคงมีผลกระทบอยู่มำในป	ี2557	ท�ำให้ลูกค้ำของบริษัทฯ	ได้รับช�ำระเงินจำกหน่วยงำนภำครัฐล่ำชำ้	ต่อมำในปี	
2558	 สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเริ่มเข้ำสู่ภำวะปกติ	 ท�ำให้บริษัทฯ	 มีรำยได้จำกดอกเบี้ยปรับล่ำชำ้ลดลง	 ซึ่งรำยได้
ดอกเบี้ยล่ำช้ำนี้จะเป็นรำยได้ปกติของบริษัทเนื่องจำกบริษัทฯ	 รับซื้อหนี้ภำครัฐมำกกว่ำ	 70%	 ซึ่งกำรจ่ำยเงินของ
ภำครัฐมักล่ำชำ้เป็นปกติ	

(ข) ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย	ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำย	คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร	และคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน

ค่าใช้จ่าย
ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำย 15,752 15.47 11,753 16.98 3,999 +34.03

ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร 56,487 55.48 	35,979 51.99 20,508 +57.00

ค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงิน 29,570 29.04 		21,466 31.03 8,104 +37.75

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 101,809 100.00 69,198 100.00 32,611 47.13

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในป	ี2558	สำเหตุที่ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยเพิ่มขึ้นร้อยละ	34.03	จำกปีก่อนเนื่องจำกกำรเติบโตของกำรให้สินเชื่อของ 
บริษัทฯ	ที่ขยำยตัวไปมำก	ท�ำให้ค่ำคอมมิชชั่นพนักงำนขำยซึ่งเป็นคำ่ใช้จ่ำยแปรผันไปกับรำยได้ที่เพิ่มขึ้นตำมไปใน
ทิศทำงเดียวกัน	และจำกกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำก�ำลังของพนักงำน	และค่ำใช้จำ่ยจูงใจพนักงำน	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี	2558	ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีเพิ่มขึ้นร้อยละ	57.00	จำกปีก่อน	สำเหตุหลักกำรเพิ่มขึ้นของค่ำภำษีตำ่งๆ	ที่
เกี่ยวข้องที่เพิ่มสูงขึ้นตำมรำยได้ที่เพิ่ม	รวมถึงกำรเร่งตั้งส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในป	ี2558	ค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ	47.13	จำกปีก่อน	สำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
สินเชื่อ	ท�ำให้บริษัทฯ	ต้องเพิ่มกำรใช้เงินทุนจำกเงินกู้แหล่งต่ำงๆ	เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ	

การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน
การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

แสดงให้เห็นกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตำมผลิตภัณฑ	์โดยแสดงเปรียบเทียบ	ป	ี2558	และปี	2557

แยกตามประเภทธุรกิจ (หน่วย:พันบาท) ปี 2558 ปี 2557

ขายสินค้าและบริการ   

ยอดยกมำ 3,368 2,443

บวก	:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -1,292 925

หัก		:	หนี้สูญ - -

ยอดยกไป 2,076 3,368

สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน   

ยอดยกมำ 558 1,341

บวก	:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6,226 -783

หัก		:	หนี้สูญ - -

ยอดยกไป 6,784 558

สินเชื่อประเภทเช่าซื้อ   

ยอดยกมำ 37 49

บวก	:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,630 -12

หัก		:	หนี้สูญ - -

ยอดยกไป 1,667 37

สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง	(Factoring)   

ยอดยกมำ 10,014 7,513

บวก	:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9,211 2,501

หัก		:	หนี้สูญ - -

ยอดยกไป 19,225 10,014

สินเชื่อการให้กู้ยืมเงิน   

ยอดยกมำ 2,926 57

บวก	:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 		-	2,684 2,869

หัก		:	หนี้สูญ - -

ยอดยกไป 	242 2,926

รวม 29,994 16,903
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ปี	2558	บริษัทฯ	มีส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
อีก	13.09	ล้ำนบำท	รวมเป็นจ�ำนวน	29.99	ลำ้นบำท 
เพิ่มขึ้นจำกวันที่	 31	 ธันวำคม	 2557	 ร้อยละ	 77.45 
เนื่องจำกบริษัทฯ	มีนโยบำยกำรส�ำรองหนี้สูญตำมกำร
จัดชั้นอำยุหนี้	(Aging)	เป็นกำรส�ำรองขั้นพื้นฐำน	ซึ่งใน 
ปีน้ีมีกำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรแยกอำยลุกูหนี	้ส�ำหรบัลกูหนี้ 
สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ	(Leasing)	และลูกหนีส้ญัญำเช่ำซือ้	
(Hire	 Purchase)	 ส�ำหรับลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระเงิน
งวดใดงวดหน่ึง	 โดยให้นับรวมงวดที่ยังไม่ครบก�ำหนด
ของสัญญำรวมเป็นหน้ีที่เกินก�ำหนดช�ำระท้ังสัญญำ	
เพื่อให้เป็นไปตำมควำมต้ังใจของบริษัทที่ต้องกำรมี
มำตรฐำนกำรจัดชั้นลูกหน้ีให้รัดกุมมำกข้ึน	 ซึ่งท�ำให้
บริษัทฯ	 ต้องตั้งส�ำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบำยกำรส�ำรองหนี้สูญตำมกำรจัดชั้นอำยุหนี้ 
ดงักล่ำว	อย่ำงไรกต็ำมถงึแม้มกีำรเปลีย่นดงักล่ำว	บรษิทัฯ 
เชื่อว่ำจะไม่มีปัญหำในกำรช�ำระหน้ี	 เนื่องจำกลูกหนี้
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ภำครัฐ	 ซึ่งมักจะจ่ำยล่ำช้ำอยู่แล้ว
เป็นปกติ	 โดย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	 บริษัทฯ	 
ได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญรวม	เป็นร้อยละ	2.83	ของ
ยอดคงเหลือลูกหนี้สุทธิเงินกันส�ำรองในส่วนที่ไม่ได้ให้
สินเชื่อ	(Reserve)

(ค) ก�าไรสุทธิ

ในปี	 2557	และ	ปี	 2558	บริษัทฯ	มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน		
47.81	ล้ำนบำท	และ	70.45	ล้ำนบำทตำมล�ำดบั	เพิม่ขึน้ 
ตำมล�ำดับ	คิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี	2558	อยู่ที่
ร้อยละ	36.90	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรกระตุ้นยอดกำรให้ 
สินเชื่อโดยกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ	 ใน 
ทุกผลิตภัณฑ์	 เริ่มตั้งแต่สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือ 
ค�ำ้ประกนัซอง	กำรจัดหำสนิค้ำ	สนิเชือ่ในรปูแบบสญัญำเช่ำ 
ทำงกำรเงินหรือสัญญำเช่ำซ้ือ	 สินเชื่อกำรรับโอนสิทธิ
เรยีกร้อง	และสนิเชือ่สนบัสนนุโครงกำร	มุ่งเน้นกำรบรกิำร
กำรแบบครบวงจร	 ท�ำให้ยอดรำยได้รวมของบริษัทฯ	
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	 ตลอดจนกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ	
และส่งผลให้บริษัทฯ	มีผลก�ำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องทุกปี 
เช่นกัน

13.2  ฐานะทางการเงิน

(ก) สินทรัพย์

ณ	สิ้นปี	2557	และสิ้นป	ี2558	บริษัทฯ	มียอดสินทรัพย์
รวมเท่ำกับ	860.78	ลำ้นบำท	และ	1,171.84	ลำ้นบำท	
ตำมล�ำดบั	โดยสินทรพัย์ของบรษิทัฯ	ส่วนใหญ่	คือ	ลูกหนี ้
จำกกำรให้สินเชื่อ	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 93.17	 และ
ร้อยละ	88.02	ของสินทรัพย์รวมตำมล�ำดับ

สนิทรพัย์หมนุเวยีน	ณ	สิน้ปี	2557	และส้ินปี	2558	เท่ำกบั	
705.84	 ล้ำนบำทและ	 1,009.78	 ล้ำนบำท	 สินทรัพย์
หมุนเวียนที่ส�ำคัญได้แก่	 ลูกหนี้จำกกำรให้สินเช่ือ 
ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซื้อ	 ลูกหนี้จำกกำร
ซือ้สทิธเิรยีกร้อง	และลูกหนีต้ำมสญัญำกูย้มืเงนิ	ในส่วน 
ท่ีก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีในแต่ละประเภท	 คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ	18.37	ร้อยละ	51.33	และร้อยละ	20.02	
ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด	ณ	สิ้น	ป	ี2558	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ณ	สิ้นปี	2557	และสิ้นป	ี2558		
เท่ำกับ	154.95	ลำ้นบำท	162.06	ลำ้นบำท	ตำมล�ำดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ส�ำคัญได้แก่	 ลูกหนี้จำกกำร
ให้สินเช่ือตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซื้อ	 และ
ลูกหนี้จำกกำรซ้ือสิทธิเรียกร้องเงินสุทธิจำกส่วนที่ครบ
ก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีในแต่ละประเภท		คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ	62.47	และ	ร้อยละ	0.07	ของสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 
ทั้งหมด	ณ	สิ้น	ปี	2558	

คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทฯ	 ได้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุม
คุณภำพของลูกหนี้	 เนื่องจำกลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มี
สัดส่วนมำกที่สุดของบริษัทฯ	 โดยมีกำรพิจำรณำวงเงิน
ในกำรให้สินเช่ือทั้งในส่วนของวงเงินลูกค้ำและวงเงิน
ลูกหนี้	 รวมถึงมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรให้สินเช่ือ
แต่ละประเภท	 เพื่อให้ลูกหนี้ของบริษัทฯ	 เป็นลูกหนี ้
ที่มีคุณภำพ	นอกจำกนี้	กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ	ไม่มี
กำรกระจุกตัว	 เนื่องด้วยฐำนทั้งลูกค้ำและลูกหนี้	 ที่
หลำกหลำยและมอียูจ่�ำนวนมำกรำยกระจำยไปในทกุๆ	
อุตสำหกรรม	

การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน
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ลูกหนี้
2558 2557 เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)
%

เปลี่ยนแปลงล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่ทำงกำรเงิน	 194.79 258.74 (63.95) -	24.72%

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ	 131.86 78.03 53.83 	68.99%

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 537.65 265.10 272.55 102.81%

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน	 202.36 205.02 (2.66) -1.30%

ลูกหนี้กำรค้ำ	 18.92 52.15 (33.23) -63.72%

ยอดรวม 1,085.58 859.04

		**ยอดลูกหนี้	จำกตำรำงด้ำนบน	แสดงยอดก่อนหักคำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ***

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง	ณ	สิ้นปี	2557	และสิ้นป	ี2558	มีจ�ำนวน	265.10	ล้ำนบำท	และ	537.65	ลำ้นบำท 
ตำมล�ำดบัเพิม่ข้ึนร้อยละ	102.81	สำเหตจุำกกำรเร่งขยำยฐำนลกูค้ำเพิม่ขึน้	และกำรรบัซือ้ลกูหนีใ้นภำคเอกชนเพิม่มำกขึน้

บริษัทฯ	ได้เริ่มให้บริกำรสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำรในปี	2555		ส่งผลให้มีลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินในปี	2555	
จ�ำนวน	94.74	ล้ำนบำท	ปี	2556	จ�ำนวน	126.80	ล้ำนบำท	ปี	2557	จ�ำนวน	205.02	ลำ้นบำท	และ	ณ	สิ้นปี	2558	
จ�ำนวน	202.36	ล้ำนบำท	โดยกำรขยำยตัวของลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินนั้นมีสำเหตุมำจำกกำรสนับสนุนให้ลูกค้ำ
เดิมที่เคยใช้บริกำรผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีควำมเส่ียงต�่ำ	 มำใช้บริกำรในผลิตภัณฑ์สินเช่ือที่มีควำมเส่ียงสูงเพิ่มขึ้น	 
ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับบริษัทฯ

ลูกหนี้กำรค้ำในบริกำรจัดหำสินค้ำณ	สิ้นปี	2557	และสิ้นป	ี2558	มีจ�ำนวน	52.15	ลำ้นบำท	และ	18.92	ลำ้นบำท	
ลดลงร้อยละ	63.72	เนือ่งจำกกำรเปลีย่นไปใช้ผลติภณัฑ์ทีท่ดแทนกนัคือสินเช่ือตำมสัญญำกูย้มืเงนิ	รวมถงึนโยบำย
ของภำครัฐที่เร่งเบิกจำ่ยเงินงบประมำณในช่วงปลำยปี	2557		

(ข) สภาพคล่อง

	 	 	 	 	 	 	 					(หน่วย	:	ลำ้นบำท)

ปี2558 2557 เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงำน (155.99) (123.09) 88.90

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (31.30) 2.09 (6.19)

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน 248.79	 121.06 (82.60)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 61.50 0.06 0.11
  

ในป	ี2558	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน	155.99	ลำ้นบำท	โดยมีสำเหตุมำจำกกำร
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้จำกกำรให้สินเชื่อ	มีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	31.30	ลำ้นบำท	และมีกระแส
เงินสดรับจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	248.79	ล้ำนบำท
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(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2558	และ	31	ธันวำคม	2557		บริษัทฯ	มีรำยละเอียดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงิน	ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น	และอัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

รายการ  2558  2557 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) % เปลี่ยนแปลง

หนี้สินทางการเงิน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 313.18 366.20 (53.02) (14.48)

เงินกู้ยืมระยะยำว 10.30 32.63 (22.33) (68.43)

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 323.48 398.83 (75.35) (18.89)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 411.11 364.94 46.17 12.65

รวมแหล่งเงินทุน 734.59 763.77 (29.18) (3.82)

อัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ) 0.79 1.09   

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 มำจำกเงินกู ้ยืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ	ท�ำให้บรษิทัฯ	มคีวำมเสีย่ง
ในเรื่องของควำมผันผวนของอัตรำดอกเบ้ียในตลำด	
อย่ำงไรก็ตำม	 ในส่วนที่เป็นสินเชื่อระยะสั้น	 ไม่ว่ำจะ
เป็นสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง	 สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค�้ำประกันซองเพื่อยื่นประมูล	สินเชื่อเพื่อ
โครงกำร	และกำรจัดหำสินค้ำ	บริษัทฯ	จะสำมำรถปรับ
อตัรำดอกเบีย้หรอืค่ำธรรมเนยีมตำมต้นทนุทำงกำรเงนิ
ที่มีกำรเปล่ียนแปลงได้	 ส�ำหรับสินเชื่อทำงกำรเงินและ
สินเชื่อเช่ำซ้ือ	 ซึ่งบริษัทฯ	 คิดอัตรำดอกเบ้ียกับลูกค้ำ
เป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที	่อย่ำงไรก็ตำม	ส่วนตำ่งระหว่ำง
ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ	 กับอัตรำดอกเบี้ยที่คิด
กับลูกค้ำ	 จะมีกำรบวกเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับควำม
เสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยที่อำจเกิดขึ้น		

1.	หนี้สิน

ณ	สิ้นป	ี 2557	 และสิ้นปี	 2558	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวม
จ�ำนวน	495.85	ล้ำนบำท	760.72	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	
โดยหนีส้นิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ	ได้แก่	เงนิเบกิเกนิบญัชี
และเงนิกูย้มืระยะสัน้ทัง้จำกธนำคำรและกำรขำยลดตัว๋
แลกเงิน	 ซึ่งกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเป็นไปตำมกำร
ขยำยตัวของสินเชื่อของบริษัทฯ	

ณ	ส้ินปี	2557	และสิน้ปี	2558	บรษิทัฯ	มีอตัรำส่วนเงนิให้
กูต่้อเงนิกูเ้ป็น	1.70	เท่ำ	และ	2.51	เท่ำ	ตำมล�ำดบั	แสดงให้ 
เห็นว่ำเงินที่กู ้รับมำทั้งหมดก็จะน�ำไปปล่อยสินเช่ือ 
ทั้งหมด

2.	ส่วนของผู้ถือหุ้น

จำกกำรที่บริษัทฯ	 มีประเภทของสินเช่ือที่หลำกหลำย
ครบวงจรกำรด�ำเนินธุรกิจของลูกค้ำ	 ท�ำให้บริษัทฯ	
สำมำรถให้บริกำรได้อยำ่งครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น	เป็นผล
ให้บริษัทฯ	 สำมำรถสร้ำงรำยได้และก�ำไรได้เพิ่มขึ้นใน
ทุกๆ	ปี	ส่งผลให้ก�ำไรสะสมของบริษัทฯ	เพิ่มสูงขึ้น	โดย
ส่วนของผูถ้อืหุน้	ณ	สิน้ปี	2557	และส้ินปี	2558	มีจ�ำนวน	
364.94	ล้ำนบำท	และ	411.11	ลำ้นบำทตำมล�ำดับ	

ในด้ำนของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นส�ำหรับปี	2557	และ
ปี	2558	บรษิทัฯ	สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผูถ้อืหุน้
ในอัตรำร้อยละ	17.22	และ	ร้อยละ	18.16	ตำมล�ำดับ

3.	ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ส�ำหรบัปี	2557	และปี	2558	บรษิทัฯ	มีอตัรำส่วนหนีส้นิ 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	 1.36	 เท่ำ	 และ	 1.85	 เท่ำ	 
ซึง่จะเหน็ได้ว่ำบรษิทัฯ	มโีครงสร้ำงเงนิทนุทีแ่ขง็แกร่งขึน้	
สำเหตหุลกัเนือ่งจำกกำรทีบ่รษิทัฯ	ได้เข้ำจดทะเบยีนใน
ตลำดหลักทรัพย์	และได้ระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้น
ให้กับประชำชนทั่วไป	
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13.2.1 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

แหล่งเงินทนุทีพ่อเพยีงและหลำกหลำยจะเป็นปัจจยัหลกัในกำรขบัเคลือ่นธรุกจิให้ได้รบัผลตอบแทนมำกน้อยเพยีงใด 
ซึ่งในปี	 2557	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเงินทุนจำกกำรกู้ยืมที่พึ่งพิงเพียงเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน 
เป็นหลกัในอดตี	มำเป็นกำรระดมเงนิทนุผ่ำนตรำสำรหนีใ้นรปูแบบต่ำงๆ	โดยที	่ณ	สิน้ปี	2558	บรษิทัฯ	ได้มกีำรขำย
ลดตัว๋แลกเงนิ	(Bill	of	Exchange)	เป็นปริมำณจ�ำนวนเงนิสงูถงึ	250	ล้ำนบำท	ในขณะเดยีวกนัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	
ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้เพ่ือเสนอขำยแก่บุคคลทั่วไป	 ซึ่งมติดังกล่ำวได้ถูกน�ำเข้ำพิจำรณำในกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่	 2/2558	 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรออกหุ้นกู้ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อย	 ซ่ึงจะท�ำให้บริษัทฯ	
จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมและจะสำมำรถบริหำรจัดกำรเงินทุนได้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น

13.2.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญช	ี2557	สิ้นสุดวันที่	 31	ธันวำคม	2557	บริษัทฯ	 ได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญช	ี (Audit	 Fee)	 
ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	บริษัทส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	 เป็นจ�ำนวนเงิน	900,000	บำท	และจำกที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2558	 ได้มีมติอนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี	 2558	 เป็นจ�ำนวนเงิน	
900,000	บำทเท่ำเดิม	นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนดังกลำ่ว	บริษัทฯ	ไม่มีคำ่บริกำรอื่นที่ต้องช�ำระให้กับผู้สอบบัญชี	
ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�ำนักงำนสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	 ลีซ อิท	 จ�ำกัด	 (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน	 5 ท่ำน  

ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบัญชี ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเศรษฐศำสตร์ และด้ำนกฎหมำย โดย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.	 นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.	 นำงดวงพร สุจริตำนุวัต	 ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ
3.	 พลต�ำรวจเอก	เจตน์ มงคลหัตถี	 กรรมกำรตรวจสอบ
4.	 นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข	 กรรมกำรตรวจสอบ
5.	 นำงนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต	 กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมีนำยภัทรพล ศิริวิบูลย์	ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

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

ในรอบปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประชมุร่วมกนัจ�ำนวน 4 ครัง้ โดยหำรอืร่วมกบัฝ่ำยบรหิำร ผูบ้รหิำร
ระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวำระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องรำยงำนและงบกำรเงิน 
ระบบกำรควบคุมภำยใน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ โดยมีข้อสรุปที่เป็นสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้

1.	 สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสและประจ�ำปีพร้อมทัง้แสดงควำมเหน็และข้อสงัเกต	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยงำน
ทำงกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนถูกต้องตำมที่ควร	 โดยจัดท�ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่
รับรองทั่วไปและมีกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยงำนทำงกำรเงินที่เพียงพอ

2.	 สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคมุภำยในและรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน	โดยเชญิ
ผูต้รวจสอบภำยในอสิระและฝ่ำยจดักำรต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วข้องเข้ำชีแ้จงเพือ่ให้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของระบบ
กำรควบคุมภำยใน

3.	 สอบทำนและพิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ แล้วว่ำ 
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	จงึเหน็ว่ำกำรท�ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตสุมผล 
และเป็นประโยชน์ต่อทำงบริษัทฯ

4.	 พิจำรณำเสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำและอนุมัติ

5. พจิำรณำกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั	เพือ่ป้องกนัหรอืลดควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ ประเมนิได้ 

ควบคุมและตรวจสอบได้อยำ่งมีระบบ

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

 
	 (นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร) 
	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รายงานการก�ากับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน
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คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในกำรก�ำกับดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำปีบัญชี	 2558	 ของบริษัท	 
ลีซ	 อิท	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ที่จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 (TFRS)	 มีข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนในสำระส�ำคัญ	 โปร่งใส	 อย่ำงเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท	 ป้องกันกำรทุจริตและ 
กำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติ	 รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	 
ตลอดจนมีกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล	และควำมรอบคอบในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปีบัญช	ี2558	ของบริษัท

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

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ	งบกำรเงินของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2558	ที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้สอบทำนร่วมกบัฝ่ำยบรหิำรและผูส้อบบญัช	ีได้แสดงฐำนะกำรเงนิ	ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด	
ถกูต้อง	ครบถ้วน	เชือ่ถอืได้	สมเหตุสมผล	ถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป	มกีำรใช้นโยบำยบญัชี
ทีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ	เปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส	เพยีงพอ	และปฏบิตัถิกูต้องตำมกฎหมำย	และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   
	 (นำงดวงพร	สุจริตำนุวัต)	 (นำยสมพล	เอกธีรจิตต์)
	 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท	 กรรมกำรผู้จัดกำร
	 และกรรมกำรตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน ประจ�าปี 2558 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต14

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน) 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท	 ลีซ	 อิท	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน	 
ณ	วันที	่31	ธนัวำคม	2558	งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็	งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ	

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคมุภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำ	 
งบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ	 ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี	ซึง่ก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ	รวมถงึ
วำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเช่ือม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถงึกำรใช้วธิกีำรตรวจสอบเพือ่ให้ได้มำซึง่หลกัฐำนกำรสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�ำนวนเงนิและกำรเปิดเผย 
ข้อมูลในงบกำรเงิน	วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญช	ีซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง
จำกกำรแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัของงบกำรเงนิไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด	
ในกำรประเมนิควำมเสีย่งดงักล่ำว	ผูส้อบบญัชีพจิำรณำกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดัท�ำและกำรน�ำเสนอ
งบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร	 เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์	 แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร	กำรตรวจสอบรวมถึงกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่ 
จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร	รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม	

ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข้่ำพเจ้ำได้รบัเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็
ของขำ้พเจำ้

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแส
เงินสด	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	 ลีซ	 อิท	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน		

 สมใจ	คุณปสุต
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	เลขทะเบียน	4499
	 บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด
	 กรุงเทพฯ:	11	กุมภำพันธ์	2559

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
รายงานของผู้สอบบัญ

ชีรับอนุญ
าต
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ตารางแสดงงบการเงิน15
บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย:	บำท)

หมายเหตุ 2558 2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7 	71,470,335	 	9,974,542	

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 8 	24,093,203	 	51,869,126	

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม	-	ส่วนที่ถึงก�ำหนด 

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 9 	202,114,854	 	187,339,798	

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	-	ส่วนที่ถึงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 10 	518,314,760	 	253,664,894	

ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน	-	ส่วนที่ถึงก�ำหนด 

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 11 	112,983,477	 	144,955,548	

ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่ซื้อ	-	ส่วนที่ถึงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 12 	72,540,255	 	50,704,088	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8,259,189	 	7,330,693	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,009,776,073	 	705,838,689

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 13 	43,348,695	 	16,032,627	

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม	-	สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนด 

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 9 	-	 	14,755,185	

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	-	สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 10 	110,345	 	1,419,742	

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	-	สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 11 	56,686,041	 	88,049,842	

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ	-	สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 12 	44,556,236	 	21,244,356	

อุปกรณ์	 14 	9,722,798	 	7,781,094	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 15 	1,328,085	 	1,228,095	

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 16 	6,307,606	 	4,434,934	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	162,059,806	 	154,945,875	
รวมสินทรัพย์  1,171,835,879  860,784,564 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย:	บำท)

หมายเหตุ 2558 2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 17 	313,184,033	 	366,201,061	

เจำ้หนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น 18 	656,433	 	8,378,766	

เงินกู้ยืมระยะยำว	-	ส่วนที่ถึงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 19 	9,191,600	 	23,878,612	

ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก�ำหนด

			ช�ำระภำยในหนึ่งปี 20 	429,999	 	379,187	

ภำษีเงินได้คำ้งจำ่ย 	9,995,180	 	6,285,752	

เงินรับรอคืนลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องและ

ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 	42,909,217	 	30,846,213	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	29,188,937	 	38,606,374	

รวมหนี้สินหมุนเวียน  405,555,399  474,575,965 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำว	-	สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 19 	1,114,546	 	8,754,145	

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	-	สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 20 	1,133,543	 	1,560,182	

หุ้นกู้ 21 	349,033,605	 	-	

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 22 	3,886,580	 	3,124,448	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	-	 	7,830,491	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  355,168,274  21,269,266 

รวมหนี้สิน  760,723,673  495,845,231 

ตารางแสดงงบการเงิน
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย:	บำท)

หมายเหตุ 2558 2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น	 23

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจ�ำหน่ำยและเรียกช�ำระแล้ว

หุ้นสำมัญ	200,000,000	หุ้น	เรียกช�ำระแล้วหุ้นละ	1	บำท 	200,000,000	 	200,000,000	

ส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมัญ 23 	70,718,399	 	70,718,399	

ก�ำไรสะสม

จัดสรรแล้ว	-	ส�ำรองตำมกฎหมำย 24 	11,681,139	 	8,158,806	

ยังไม่ได้จัดสรร	 	128,712,668	 	86,062,128	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	411,112,206	 	364,939,333	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,171,835,879  860,784,564 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย:	บำท)

หมายเหตุ 2558 2557
ก�าไรหรือขาดทุน:

รายได้

รำยได้ดอกเบี้ย 25 	119,693,154	 	79,964,329	

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 26 	55,260,955	 	27,194,665	

รำยได้อื่น 27 	15,960,749	 	20,913,131	

รวมรายได้ 	190,914,858	 	128,072,125	

ค่าใช้จ่าย 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย/จัดหำสินค้ำ 	15,751,619	 	11,753,483	

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 	56,487,021	 	35,979,093	

รวมค่าใช้จ่าย 	72,238,640	 	47,732,576	

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	118,676,218	 	80,339,549	

คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 	(29,570,436) 	(21,465,691)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	89,105,782	 	58,873,858	

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 16 	(18,659,128) 	(11,067,266)

ก�าไรส�าหรับปี 	70,446,654	 	47,806,592	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:	

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 	(342,226) 	-	

หัก:	ผลกระทบของภำษีเงินได้ 	68,445	 	-	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 	(273,781) 	-	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	70,172,873	 	47,806,592	

ก�าไรต่อหุ้น 29

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 0.35	 0.26	

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก	(หุ้น) 	200,000,000	 	182,049,315	

ตารางแสดงงบการเงิน
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บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย:	บำท)

2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 	89,105,782	 	58,873,858	

รำยกำรปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ	(จ่ำย)	

จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 	1,943,302	 	1,333,277	

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น	(โอนกลับ) 	(1,292,624) 	924,989	

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม	(โอนกลับ) 	(2,684,268) 	2,868,986	

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	 	9,210,573	 	2,501,301	

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	(โอนกลับ) 	6,226,256	 	(782,180)

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ	(โอนกลับ) 	1,631,112	 	(13,096)

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ 	(3,507) 	-	

ค่ำตัดจ�ำหนำ่ยดอกเบี้ยรับตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ 	(29,806,858) 	(35,475,185)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 	419,906	 	385,709	

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 	29,570,436	 	21,465,691	

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 	104,320,110	 	52,083,350	

สินทรัพย์จำกกำรด�ำเนินงำน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 	29,068,547	 	7,699,990	

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 	2,664,397	 	(78,224,846)

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 	(272,551,042) 	(112,901,362)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่ทำงกำรเงิน 	78,060,490	 	43,205,859	

ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่ซื้อ 	(37,923,175) 	(5,101,932)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	(926,281) 	1,369,183	
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บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย:	บำท)

2558 2557
หนี้สินจำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 	(7,722,332) 	1,367,905	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	(935,771) 	10,624,774	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	(7,830,491) 	(10,818,405)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน (113,775,548) 	(90,695,484)

จำ่ยดอกเบี้ย 	(25,462,140) 	(22,843,162)

จำ่ยภำษีเงินได้ 	(16,758,685) 	(9,553,729)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน 	(155,996,373) 	(123,092,375)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง 	(27,316,068) 	3,341,158	

เงินสดจำ่ยซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	(3,986,161) 	(1,246,412)

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยอุปกรณ์ 	4,673	 	-	

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 	(31,297,556) 	2,094,746	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 	(53,017,028) 	9,786,949	
เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะยำว 	-	 	19,368,538	

เงินสดจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 	(22,326,611) 	(32,452,781)

เงินสดจำ่ยช�ำระหนี้สินภำยใต้สัญญำเชำ่กำรเงิน 	(605,760) 	(1,241,425)

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 	348,739,121	 	-	

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ 	-	 	145,597,999	

เงินปันผลจ่ำย 	(24,000,000) 	(20,000,000)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 	248,789,722	 	121,059,280	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 	61,495,793	 	61,651	

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ณ	วันต้นปี 	9,974,542	 	9,912,891	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี 	71,470,335	 	9,974,542	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

สินทรัพย์ซื้อมำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - 	2,979,047	

ตารางแสดงงบการเงิน
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ตารางแสดงงบการเงิน

(หน่วย:	บำท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก 
และช�าระแล้ว 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

รวม
จัดสรรแล้ว -  

ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2557 	116,000,000	 	8,000,000	 	5,768,476	 	60,645,866	 	190,414,342	

ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน	(หมำยเหตุ	23) 	84,000,000	 	62,718,399	 	-	 	-	 	146,718,399	

เงินปันผลจ่ำย	(หมำยเหตุ	30) 	-	 	-	 	-	 	(20,000,000) 	(20,000,000)

โอนก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็น

ส�ำรองตำมกฎหมำย	(หมำยเหต	ุ24) 	-	 	-	 	2,390,330	 	(2,390,330) 	-	

ก�ำไรส�ำหรับปี 	-	 	-	 	-	 	47,806,592	 	47,806,592	

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	47,806,592	 	47,806,592	

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557  200,000,000  70,718,399  8,158,806  86,062,128  364,939,333 

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

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

โอนก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็น

ส�ำรองตำมกฎหมำย	(หมำยเหตุ	24) 	-	 	-	 	3,522,333	 	(3,522,333) 	-	

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

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 	-	 	-	 	-	 	(273,781) 	(273,781)

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

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558  200,000,000  70,718,399  11,681,139  128,712,668  411,112,206 
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1. ข้อมูลทั่วไป
บรษิทั	ลซี	อทิ	จ�ำกดั	(มหำชน)	(“บรษิทัฯ”)	เป็นบรษิทัมหำชนจ�ำกดัซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�ำเนำในประเทศไทย	โดยมี
บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	บริษัทฯ
ด�ำเนินธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปของกำรเช่ำซื้อและกำรเช่ำกำรเงินและกำรให้สินเชื่อ 
โดยกำรรบัซือ้สทิธเิรยีกร้องทีเ่กดิจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำและบรกิำรและกำรให้กูย้มืเงนิ	ทีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีน
ของบริษัทฯ	อยู่ที่เลขที่	900/17	ถนนพระรำม	3	แขวงบำงโพงพำง	เขตยำนนำวำ	กรุงเทพมหำนคร	10120

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี	 
พ.ศ.	 2547	 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	 ลงวันที่	 28	
กันยำยน	2554	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี	พ.ศ.	2543

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯ	 ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย	 งบกำรเงินฉบับภำษำ
อังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปัีจจบุนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนำคตมรีำยละเอยีด
ดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทฯ	 ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2557)	 และฉบับใหม่ที่ออกโดย
สภำวิชำชีพบัญชี	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกรำคม	 2558	 
มำถือปฏิบัติ	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำ 
เท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและ 
ค�ำศพัท์	กำรตคีวำมและกำรให้แนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชกีบัผูใ้ช้มำตรฐำน	กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ	อย่ำงไรกต็ำม	มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส�ำคัญ	 ซึ่งฉบับที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับบริษัทฯ	มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

มำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือก
รับรู้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในก�ำไรหรือขำดทุน	 หรือในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 หรือทยอยรับรู้ในก�ำไรหรือ
ขำดทุนก็ได	้

มำตรฐำนฉบับปรับปรุงดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินนี้เนื่องจำกบริษัทฯ	 รับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุน 
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

มำตรฐำนฉบบันีก้�ำหนดแนวทำงเกีย่วกบักำรวดัมูลค่ำยตุธิรรมและกำรเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วกบักำรวดัมูลค่ำ
ยตุธิรรม	กล่ำวคอื	หำกกจิกำรต้องวดัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิใดตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำน
ที่เกี่ยวข้องอื่น	 กิจกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันที
เป็นต้นไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเริ่มใช้มำตรฐำนนี้	

มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่ำงปีปัจจบุนั	สภำวชิำชพีบญัชไีด้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรงุ	(ปรบัปรงุ	
2558)	และฉบับใหม่	 รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญช	ีจ�ำนวนหลำยฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มี 
รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกรำคม	2559	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวได้รบั
กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ	
ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ	เชือ่ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรงุและฉบบัใหม่	รวมถงึแนวปฏบิตัิ
ทำงบัญชีดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้

ก)	 รำยได้ดอกเบี้ยจำกตำมสัญญำเงินให้กู้ยืมและจำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง

	 บริษัทฯ	 รับรู้รำยได้ดอกเบ้ียลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืมและจำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องตำมเกณฑ	์
คงคำ้งตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง	ยกเว้นในกรณีที่ลูกหนี้ค้ำงช�ำระเกินกว่ำเก้ำสิบวันจะรับรู้เมื่อได้
รับช�ำระ

ข)	 รำยได้ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเชำ่ซื้อ

	 บริษัทฯ	 รับรู้รำยได้ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมวิธีอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริง	 ตลอดระยะเวลำของสัญญำ	 ยกเว้นในกรณีที่ลูกหนี้ค้ำงช�ำระเกินกว่ำเก้ำสิบวัน 
จะรับรู้เมื่อได้รับช�ำระ

ค)	 ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

	 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ก)	 ดอกเบี้ยจำ่ย

	 ดอกเบี้ยจำ่ยถือเป็นคำ่ใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง	

ข)	 ค่ำใช้จำ่ยทำงตรงจำกกำรให้สินเชื่อ

	 ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเมือ่เริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรให้สนิเชือ่	 เช่น	 ค่ำนำยหน้ำ	 จะปันส่วนทยอยรบัรูต้ำมวธิี
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง	

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง	 เงินสดและเงินฝำกธนำคำร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสงู	ซ่ึงถงึก�ำหนดจ่ำยคนืภำยในระยะเวลำไม่เกนิ	3	เดอืนนบัจำกวนัทีไ่ด้มำและไม่มข้ีอจ�ำกดัในกำรเบกิใช้

4.4 ลูกหนี้

ลูกหนี้ประกอบด้วย	ลูกหนี้กำรค้ำ	ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม	ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	ลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซื้อ	 ซึ่งแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ	
รำยได้จำกสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้แสดงเป็นรำยกำรหักจำกลูกหนี้ตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงินและลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ	 และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงรอตัดบัญชีจะแสดงเป็นรำยกำรหักจำก 
รำยได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บรษิทัฯ	บนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�ำหรบัผลขำดทนุโดยประมำณทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรเกบ็เงนิจำกลูกหนี้
ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

บรษิทัฯ	บนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�ำหรบัลกูหนีก้ำรค้ำ	ลกูหนีต้ำมสญัญำเงนิให้กูย้มื	ลกูหนีจ้ำกกำรรบัซือ้
สทิธเิรยีกร้องในอตัรำร้อยละของยอดลูกหนีท้ีค้่ำงช�ำระ	ประกอบกบัประสบกำรณ์ในกำรเกบ็เงนิในอดตีและ
ตำมสถำนะปัจจุบันของลูกหนี้คงคำ้ง	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

บริษัทฯ	 บันทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อและเช่ำกำรเงินในอัตรำร้อยละของ
ยอดลกูหนีท้ีค้่ำงช�ำระสทุธจิำกรำยได้ท่ียงัไม่ถอืเป็นรำยได้	โดยค�ำนงึถงึจ�ำนวนเดอืนคงค้ำงของลกูหนีเ้ป็นเกณฑ์ 
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในกำรเกบ็เงนิในอดตีและตำมสถำนะปัจจบุนัของลกูหนีค้งค้ำง	ณ	วนัสิน้รอบระยะ
เวลำรำยงำน

นอกจำกนี	้บริษัทฯ	ได้พิจำรณำกันส�ำรองเพิ่มเติมโดยค�ำนึงถึงผลสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วย

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลคำ่ตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและคำ่เผื่อกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์	(ถ้ำมี)	

ค่ำเสือ่มรำคำของอปุกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทนุของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ดังนี้

อุปกรณ์ส�ำนักงำน	 -	 5	 ปี
เครื่องตกแต่ง	 -	 5	 ปี
คอมพิวเตอร์	 -	 3	 ปี
ยำนพำหนะ	 -	 10	 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

บรษิทัฯ	ตดัรำยกำรอปุกรณ์ออกจำกบญัชเีมือ่จ�ำหน่ำยสนิทรพัย์หรอืคำดว่ำจะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ในอนำคตจำกกำรใช้หรอืกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์	รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์จะรบัรู้
ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ	ตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลคำ่ตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและคำ่เผื่อกำรด้อยค่ำสะสม	(ถ้ำมี)	

บรษิทัฯ	ตดัจ�ำหน่ำยสินทรพัย์ไม่มตีวัตนเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุตำมวธิเีส้นตรงตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น	ดังนี้

  อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 10	ปี

	 ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน	บรษิทัฯ	จะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของอปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
ของบรษิทัฯ	หำกมข้ีอบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจด้อยค่ำ	บรษิทัฯ	รบัรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำทีค่ำดว่ำ 
จะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่ำต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้	ทัง้นีม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืหมำยถึง 
มูลคำ่ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

บริษัทฯ	จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน	
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4.9 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 บริษัทฯ	รับรู้เงินเดือน	ค่ำจำ้ง	โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ	และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริษัทฯ	 จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ 
ของบริษัทฯ	เงินที่บริษัทฯ	จ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จำ่ยในปีที่เกิดรำยกำร

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บรษิทัฯ	มภีำระส�ำหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน	ซึง่บรษิทัฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน	

บรษิทัฯ	ค�ำนวณหนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน	โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วย
ที่ประมำณกำรไว้	 (Projected	 Unit	 Credit	 Method)	 โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพัน 
ดังกลำ่วตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย	

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ 
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.10 ภาษีเงินได้

	 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บรษิทัฯ	บันทกึภำษเีงนิได้ปัจจบุนัตำมจ�ำนวนทีค่ำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษขีองรฐั	โดยค�ำนวณ
จำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ	 บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนีส้นิ	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องนัน้	โดยใช้อตัรำภำษี
ที่มีผลบังคับใช	้ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน	

บริษัทฯ	 รับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร	 แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีในจ�ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯ	 จะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้ 
หักภำษี

บรษิทัฯ	จะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกลำ่ว	หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ	จะไม่มีก�ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯ	 จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ	หมำยถงึ	บคุคลหรอืกจิกำรทีมี่อ�ำนำจควบคุมบรษิทัฯ	หรอืถกูบรษิทัฯ	
ควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจำกนี	้บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม
ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหำรส�ำคัญ	กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ	ที่มี
อ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สญัญำเช่ำทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำ
กำรเงิน	 สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ	 ภำระผูกพันตำมสัญญำ
เช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว	 ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ	

สญัญำเช่ำทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำ
ด�ำเนนิงำน	 จ�ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

4.13 ประมาณการหนี้สิน

บรษิทัฯ	จะบันทกึประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชเีม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตีได้เกดิข้ึนแล้ว 
และมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิทัฯ	จะเสยีทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปล้ืองภำระผกูพนัน้ัน 
และบริษัทฯ	สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ	

4.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ำยุติธรรม	 หมำยถึง	 รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน 
หนีส้นิให้ผูอ้ืน่โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย	(ผู้ร่วมในตลำด)	
ณ	วนัทีว่ดัมลูค่ำ	บรษิทัฯ	ใช้รำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องในกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สิน	 ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ 
ไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดทีมี่สภำพคล่องได้	บรษิทัฯ	จะประมำณมูลค่ำยตุธิรรมโดยใช้เทคนคิ
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์	และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด	

ล�ำดับชัน้ของมลูค่ำยติุธรรมทีใ่ช้วดัมลูค่ำและเปิดเผยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบกำรเงนิแบ่งออก
เป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลคำ่ยุติธรรม	ดังนี้

ระดับ	1	 	ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ	2	 	ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ	 	
	ทำงอ้อม

ระดับ	3	 	ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได	้เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น	

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน	 บริษัทฯ	 จะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้นของ
มลูค่ำยตุธิรรมส�ำหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทีถ่อือยู	่ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีม่กีำรวดัมลูค่ำยตุธิรรม
แบบเกิดขึ้นประจ�ำ

 True Financial Partner / 83



5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ 
กำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ	 กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผล 
กระทบต่อจ�ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบกำรเงนิและต่อข้อมูลทีแ่สดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ	ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 
อำจแตกตำ่งไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้	กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร 
ผลขำดทนุทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย	โดยค�ำนงึถงึประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิในอดตี	อำยขุองหนี้
ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บรษิทัฯ	จะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชีส�ำหรบัผลแตกต่ำงช่ัวครำวทีใ่ช้หกัภำษเีม่ือมีควำมเป็นไปได้ 
ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ	 จะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้น	 
ในกำรนี้ฝำ่ยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯ	ควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้	รอกำรตัดบัญชี
เป็นจ�ำนวนเท่ำใด	โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั	
ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ	ในกำรประมำณกำรนั้น	เช่น	อัตรำคิดลด	อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต	
อัตรำมรณะ	และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน	เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้
ในตลำดซ้ือขำยคล่อง	 ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ดงักล่ำว	โดยใช้เทคนคิและแบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำ	ซึง่ตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�ำลองได้มำจำกกำรเทยีบเคียง
กับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด	 โดยค�ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต	 สภำพคล่อง	 ข้อมูลควำมสัมพันธ์	 และ 
กำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิในระยะยำว	กำรเปลีย่นแปลงของสมมตฐิำนทีเ่กีย่วข้อง
กบัตวัแปรทีใ่ช้ในกำรค�ำนวณ	อำจมผีลกระทบต่อมลูค่ำยตุธิรรมและกำรเปิดเผยล�ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี	บริษทัฯ	มรีำยกำรธรุกจิทีส่�ำคญักบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั	รำยกำรธรุกจิดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเงือ่นไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ทีต่กลงร่วมกนัระหว่ำงบรษิทัฯ	และบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัเหล่ำนัน้	
ซึ่งบริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำส�ำหรับรำยกำรค้ำระหว่ำงกัน	โดยสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้คือ	

1.	 ค่ำซื้อสินคำ้และบริกำรและค่ำบริกำรจ่ำยอื่นเรียกเก็บตำมรำคำที่ตกลงกัน

2.	 ซื้อและขำยสินทรัพย์ถำวรเป็นไปตำมรำคำตลำด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 รำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญในระหว่ำงปีระหว่ำงบริษัทฯ	และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	(มหำชน))	

ซื้อสินค้ำและบริกำร 755 3,828

ค่ำบริกำรจำ่ยอื่นๆ 539 394

ซื้อสินทรัพย์ 30 -

เงินปันผลจ่ำย 11,280 20,000

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ซื้อสินค้ำและบริกำร - 362

ค่ำบริกำรจำ่ยอื่นๆ 2,395 1,198

ซื้อสินทรัพย์ 7 185

	 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษัทฯ	และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	และ	2557	มีดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 78 37

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/หรือมีกรรมกำรร่วมกัน) 578 650

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 656 687

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	2558	และ	 2557	บริษัทฯ	มีคำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำร	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,080 17,938

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน	 324 292

รวม 21,404 18,230
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
เงินสด 20 10

เงินฝำกธนำคำร 71,450 9,965

รวม 71,470 9,975

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	0.4	ต่อป	ี
(2557:	ร้อยละ	0.5	ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

   (หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 16,305 48,301

คำ้งช�ำระ

ไม่เกิน	1	เดือน	 541 -

6	-	12	เดือน - 1,860

มำกกว่ำ	12	เดือน 2,071 1,989

รวม 18,917 52,150

หัก:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,076) (3,368)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ 16,841 48,782

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 7,252 3,087

รวมลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 7,252 3,087

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 24,093 51,869
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

9. ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม

	(หน่วย:	พันบำท)

ลูกหน้ีตามสัญญาเงินให้กู ้ยืม 
- ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู ้ยืม 
- ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ 

เกินกว่าหนึ่งปี รวม
2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 202,357 190,266 - 14,755 202,357 205,021

หัก:	คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2) (242) (2,926) - - (242) (2,926)

ลูกหนี้ตามสัญญา 
เงินให้กู้ยืม	-	สุทธิ 202,115 187,340 - 14,755 202,115 202,095

(1)	 ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
(2)	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั้งจ�านวนแสดงหักจากลูกหนี้ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	และ	2557	ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืมสำมำรถจ�ำแนกตำมระยะเวลำคงคำ้ง
นับจำกวันครบก�ำหนดช�ำระได้ดังต่อไปนี	้

	(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
อำยุหนี้คงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 189,479 198,397

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน	1	เดือน 12,368 2,300

1	-	3	เดือน 400 -

3	-	6	เดือน - 3,974

มำกกว่ำ	12	เดือน 110 350

รวมลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม	 202,357 205,021

หัก:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (242) (2,926)

ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม	-	สุทธิ 202,115 202,095

ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2558	และ	2557	บรษิทัฯ	ได้รบัโอนสทิธเิรยีกร้องในกำรรบัช�ำระหนีต้ำมสญัญำระหว่ำง
ลูกหนี้กับคู่สัญญำให้กับบริษัทฯ	เพื่อเป็นหลักประกันเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวเต็มจ�ำนวน
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10. ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง

	(หน่วย:	พันบำท)

ลูกหน้ีจากการรับซื้อ 
สิทธิเรียกร้อง - ส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี(1)

ลูกหนี้จากการรับซื้อ 
สิทธิเรียกร้อง - ส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อ	 
สิทธิเรียกร้อง 537,540 263,679 110 1,420 537,650 265,099

หัก:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2) (19,225) (10,014) - - (19,225) (10,014)

ลูกหนี้จากการรับซื้อ 
สิทธิเรียกร้อง	-	สุทธิ 518,315 253,665 110 1,420 518,425 255,085

(1)	 ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้องส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
(2)	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั้งจ�านวนแสดงหักจากลูกหนี้ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

บริษัทฯ	 มียอดคงเหลือของลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องโดยบริษัทฯ	 ได้ให้สินเชื่อในอัตรำประมำณ	 
ร้อยละ	 70	 -	 95	 ของมูลค่ำในใบแจ้งหนี้	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	 และ	 2557	 ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อ 
สิทธิเรียกร้องสำมำรถจ�ำแนกตำมระยะเวลำคงคำ้งนับจำกวันครบก�ำหนดช�ำระได้ดังนี้

	(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 424,238 248,118

คำ้งช�ำระ

ไม่เกิน	1	เดือน 62,126 8,848

1	-	3	เดือน 21,144 389

3	-	6	เดือน 2,418 123

6	-	12	เดือน 20,053 5,394

มำกกว่ำ	12	เดือน 7,671 2,227

รวม 537,650 265,099

หัก:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,225) (10,014)

ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	-	สุทธิ 518,425 255,085
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11. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2558	และ	2557	ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิมรีะยะเวลำตำมสญัญำโดยเฉลีย่ประมำณ	
3	ปี	และมกี�ำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทกุงวดและคดิดอกเบีย้คงทีต่ลอดอำยสุญัญำ	ซึง่ลกูหนี้
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก�ำหนดช�ำระตำมสัญญำได้ดังนี้

	(หน่วย:	พันบำท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน - ส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน - ส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระเกินกว่าหนึ่งปี รวม
2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 133,031 162,955 61,760 95,787 194,791 258,742

หัก:	รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู้ (13,263) (17,441) (5,074) (7,737) (18,337) (25,178)

รวม 119,768 145,514 56,686 88,050 176,454 233,564

หัก:	คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2) (6,784) (558) - - (6,784) (558)

ลูกหนี้ตามสัญญา 
เช่าการเงิน	-	สุทธิ 112,984 144,956 56,686 88,050 169,670 233,006

(1)		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

(2)		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั้งจ�านวนแสดงหักจากลูกหนี้ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	และ	2557	ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถจ�ำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้งช�ำระ
(พจิำรณำเป็นรำยสญัญำ	หำกสญัญำใดมีหนีง้วดใดงวดหนึง่ค้ำงช�ำระให้ถอืว่ำยอดหนีท้ัง้สัญญำค้ำงช�ำระด้วย)	
ได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
อายุหนี้ค้างช�าระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 154,563 185,346

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน	1	เดือน 5,213 39,219

1	-	3	เดือน 9,454 1,224

3	-	6	เดือน 343 7,385

6	-	12	เดือน 813 80

มำกกว่ำ	12	เดือน 6,068 310

รวม 176,454 233,564

หัก:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,784) (558)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ 169,670 233,006
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บริษัทฯ	ได้โอนสทิธเิรยีกร้องในกำรรบัเงนิตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิส่วนหนึง่เพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้
และเงนิกูย้มืระยะยำวทีไ่ด้รบัจำกสถำบนักำรเงนิตำมทีก่ล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ	17	และ	19	
ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2558	ยอดคงเหลือของลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงนิซึง่ใช้เป็นหลักประกนัเงนิกูย้มืระยะส้ัน
มีจ�ำนวน	41	ล้ำนบำท	และอีกจ�ำนวน	20	ล้ำนบำท	เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยำว	(2557:	55	ล้ำนบำท 
และ	52	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ)	

12. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	และ	2557	ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซึ่งมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉลี่ยประมำณ	
2	ปี	และมกี�ำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทกุงวดและคดิดอกเบีย้คงทีต่ลอดอำยสุญัญำ	ซ่ึงลกูหนี้
ตำมสัญญำเช่ำซื้อแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก�ำหนดช�ำระตำมสัญญำได้ดังนี้

	(หน่วย:	พันบำท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 
- ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 
- ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

เกินกว่าหนึ่งปี รวม
2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่ซื้อ 83,007 55,191 48,853 22,838 131,860 78,029

หัก:	รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู้ (8,800) (4,450) (4,297) (1,594) (13,097) (6,044)

รวม 74,207 50,741 44,556 21,244 118,763 71,985

หัก:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2) (1,667) (37) - - (1,667) (37)

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้	-	สทุธิ 72,540 50,704 44,556 21,244 117,096 71,948

(1)		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

(2)	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั้งจ�านวนแสดงหักจากลูกหนี้ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	 และ	 2557	 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อสำมำรถจ�ำแนกตำมอำยุหนี้ค้ำงช�ำระ	 
(พจิำรณำเป็นรำยสญัญำ	หำกสญัญำใดมีหนีง้วดใดงวดหนึง่ค้ำงช�ำระให้ถอืว่ำยอดหนีท้ัง้สัญญำค้ำงช�ำระด้วย)	
ได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
อายุหนี้ค้างช�าระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 110,153 57,422
ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน	1	เดือน 4,239 3,533
1	-	3	เดือน 899 11,030
3	-	6	เดือน 430 -
6	-	12	เดือน 3,042 -

รวม 118,763 71,985
หัก:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,667) (37)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	-	สุทธิ 117,096 71,948
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13. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�า้ประกัน 
ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2558	บรษิทัฯ	มเีงนิฝำกธนำคำรทีม่ข้ีอจ�ำกดัในกำรเบกิใช้เป็นจ�ำนวนรวม	43	ล้ำนบำท	
(2557:	16	ล้ำนบำท)	ซึง่ประกอบด้วยเงินฝำกธนำคำรจ�ำนวน	11	ล้ำนบำท	(2557:	2	ล้ำนบำท)	เป็นเงนิโอนสทิธิ
ทีบ่รษิทัฯ	ได้รบัจำกลกูหนีโ้ดยมข้ีอก�ำหนดในกำรเบกิถอนกบัทำงธนำคำรทีใ่ห้สนิเชือ่กบับรษิทัฯ	และเงนิฝำก
ธนำคำรอกีจ�ำนวน	32	ล้ำนบำท	(2557:	14	ล้ำนบำท)	ได้น�ำไปค�ำ้ประกนักำรออกหนงัสอืค�ำ้ประกนั	ซ่ึงออกโดย 
ธนำคำรในนำมลูกค้ำของบริษัทฯ

14.  อุปกรณ์ 

	(หน่วย:	พันบำท)
ส่วนปรับปรุง
ส�านักงานเช่า เครื่องตกแต่ง คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์
ส�านักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน 

1	มกรำคม	2557 1,076 307 1,327 814 3,514 7,038

ซื้อเพิ่ม - 339 307 105 2,979 3,730

31	ธันวำคม	2557 1,076 646 1,634 919 6,493 10,768

ซื้อเพิ่ม 2,231 30 445 1,010 - 3,716

จ�ำหน่ำย - - (194) (23) - (217)

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกรำคม	2557 219 143 1,057 359 9 1,787

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 215 69 213 127 576 1,200

31	ธันวำคม	2557 434 212 1,270 486 585 2,987

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 468 112 285 259 649 1,773

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

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวำคม	2557 642 434 364 433 5,908 7,781

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2557	(รวมอยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 1,200

2558	(รวมอยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 1,773

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	 บริษัทฯ	 มียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินประมำณ	2.5	ล้ำนบำท
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    

(หน่วย:	พันบำท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน 

1	มกรำคม	2557 1,299 - 1,299

ซื้อเพิ่ม 400 95 495

31	ธันวำคม	2557 1,699 95 1,794

ซื้อเพิ่ม 270 - 270

31	ธันวำคม	2558 1,969 95 2,064

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1	มกรำคม	2557 433 - 433

คำ่ตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 133 - 133

31	ธันวำคม	2557 566 - 566

คำ่ตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 170 - 170

31	ธันวำคม	2558 736 - 736

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวำคม	2557 1,133 95 1,228

31	ธันวำคม	2558 1,233 95 1,328

16.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

16.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ	วันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	 และ	 2557	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สิน 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช	ีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6,041 3,381
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 777 625
คำ่ธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจำกกำรท�ำสัญญำเช่ำกำรเงิน 

และสัญญำเช่ำซื้อรอรับรู้ 72 80
ผลตำ่งรำยได้ที่รับรู้จำกสัญญำเชำ่กำรเงิน 200 349

รวม 7,090 4,435
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

คำ่นำยหน้ำรอตัดจ�ำหนำ่ย	 (589) -
ค่ำใช้จำ่ยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดจ�ำหนำ่ย (193) -

รวม (782) -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 6,308 4,435
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16.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2558	และ	2557	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 20,467 12,979

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (3) (212)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชั่วครำวและ 
กำรกลับรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำว (1,805) (1,700)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 18,659 11,067

จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�ำหรับปีส้ินสุดวันที	่
31	ธันวำคม	2558	และ	2557	สรุปได้ดังนี	้

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (68) -

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก�ำไรทำงบัญชีกับคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 89,106 58,874

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี	(ร้อยละ	20) 17,821 11,775

รำยกำรปรับปรุงคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (3) (212)

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

ค่ำใช้จ่ำยต้องหำ้ม 91 84

คำ่ใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (9) (43)

อื่นๆ 759 (537)

รวม 841 (496)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 18,659 11,067
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย:	พันบำท)

อัตราดอกเบี้ย 2558 2557
(ร้อยละต่อปี)

เงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำร MOR 40 865

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร MOR,	MLR 63,144 165,336

ตั๋วแลกเงิน 4.15	ถึง	5.00 250,000 200,000

รวม 313,184 366,201

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	และ	2557	เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งค�้ำประกันโดยกำรโอน
สิทธิเรียกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหต	ุ11

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมระยะสั้นได้ระบุข้อก�ำหนดบำงประกำรเพื่อให้บริษัทฯ	ต้องปฎิบัติตำม	เช่น	กำรด�ำรง
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมอัตรำที่ก�ำหนดในสัญญำ	เป็นต้น	

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 (หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
เจ้ำหนี้กำรคำ้	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - 7,422

เจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 656 687

เจำ้หนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - 270

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 656 8,379
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

19. เงินกู้ยืมระยะยาว/ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	และ	2557	รำยละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศของบริษัทฯ	มีดังนี้

ล�าดับ
ที่ วันที่ท�าสัญญา

วงเงินกู้ยืม
(หน่วย:  

ล้านบาท) 

จ�านวนเงินกู้ยืม (หน่วย: พันบาท) เงื่อนไขที่ส�าคัญของสัญญาเงินกู้ยืม

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน
กว่าหนึ่งปี รวม

ระยะเวลา
เงินกู้

ช�าระคืน
เงินต้น ช�าระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย2558 2557 2558 2557 2558 2557

1 16	มกรำคม	2556 14.9 - 1,721 - - - 1,721 2	ปี	2	เดือน ทุก	1	เดือน ทุก	1	เดือน อัตรำดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี

2 20	กุมภำพันธ์	2556 2.8 - 788 - - - 788 2	ปี	8	เดือน ทุก	1	เดือน ทุก	1	เดือน อัตรำดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี

3 20	กุมภำพันธ์	2556 12.2 - 3,796 - - - 3,796 2	ปี	8	เดือน ทุก	1	เดือน ทุก	1	เดือน อัตรำดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี

4 17	กรกฎำคม	2556 9.0 - 900 - - - 900 1	ปี	8	เดือน ทุก	1	เดือน ทุก	1	เดือน อัตรำดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี

5 3	ธันวำคม	2556 11.2 2,512 4,344 - 2,150 2,512 6,494 2	ป	ี7	เดือน ทุก	1	เดือน ทุก	1	เดือน อัตรำดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี

6 3	ธันวำคม	2556 6.5 1,460 2,520 - 1,250 1,460 3,770 2	ป	ี7	เดือน ทุก	1	เดือน ทุก	1	เดือน อัตรำดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี

7 7	กุมภำพันธ์	2557 4.9 980 2,940 - - 980 2,940 2	ปี	 ทุก	6	เดือน ทุก	1	เดือน อัตรำดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี

8 1	เมษำยน	2557 7.3 2,860 2,664 - 2,860 2,860 5,524 2	ปี	9	เดือน ทุก	1	เดือน ทุก	1	เดือน อัตรำดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี

9 15	ธันวำคม	2557 7.2 1,380 4,206 1,114 2,494 2,494 6,700 2	ป	ี11	เดือน ทุก	1	เดือน ทุก	1	เดือน อัตรำดอกเบี้ย	MLR-0.75	ต่อปี

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 9,192 23,879 1,114 8,754 10,306 32,633

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมดังกลำ่ว	บริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ	เช่น	กำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมอัตรำที่
ก�ำหนดในสัญญำ	กำรด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ	ของผู้ถือหุ้นใหญ่	รวมทั้งกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินตำมสัญญำเชำ่กำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ	11	
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 (หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
หนี้สินตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 1,929 2,538

หัก:	ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ�ำหนำ่ย (365) (599)

รวม 1,564 1,939

หัก:	ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (430) (379)

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ	-	สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 1,134 1,560

บริษัทฯ	 ได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก�ำหนดกำรช�ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน	อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ	5	ปี

บริษัทฯ	มีภำระผูกพันที่จะต้องจำ่ยคำ่เช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเชำ่กำรเงินดังนี้	

(หน่วย:	พันบำท)

2558
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

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

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเชำ่กำรเงินรอกำรตัดบัญชี	 (179) (186) (365)

มูลค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 430 1,134 1,564

(หน่วย:	พันบำท)

2557
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจำ่ยทั้งสิ้นตำมสัญญำเชำ่ 609 1,929 2,538

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเชำ่กำรเงินรอกำรตัดบัญช	ี (230) (369) (599)

มูลค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 379 1,560 1,939

21. หุ้นกู้
เมือ่วนัที	่29	เมษำยน	2558	บรษิทัฯ	ได้ออกหุ้นกูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื	ไม่มหีลกัประกนั	และไม่ด้อยสทิธแิละไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู	้จ�ำนวนรวม	150,000	หน่วย	ในรำคำหน่วยละ	1,000	บำท	คดิเป็นมลูค่ำทัง้สิน้	150	ล้ำนบำท 
อำยุ	3	ปี	อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	5.25	ต่อปี	โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก	3	เดือน		 	

เม่ือวนัที	่29	กรกฎำคม	2558	บรษิทัฯ	ได้ออกหุ้นกูช้นดิระบช่ืุอผูถ้อื	ไม่มีหลักประกนั	และไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู	้จ�ำนวนรวม	200,000	หน่วย	ในรำคำหน่วยละ	1,000	บำท	คดิเป็นมลูค่ำทัง้สิน้	200	ล้ำนบำท 
อำยุ	2	ปี	อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	5.30	ต่อปี	โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก	3	เดือน		 	

หุ้นกู้มีข้อปฏิบัติบำงประกำรที่บริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตำม	เช่น	กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน	กำรจ่ำยปันผล
และกำรจ�ำหน่ำยจำ่ยโอนทรัพย์สิน	เป็นต้น
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กำรเปลีย่นแปลงของบญัชหีุน้กูส้ทุธจิำกค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชสี�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	
2558	มีดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกรำคม	2558 -

ออกหุ้นกู้เพิ่มระหวำ่งงวด 350,000

ค่ำใช้จำ่ยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (1,261)

ตัดจ�ำหน่ำยคำ่ใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 295

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 349,034

22. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�ำนวนเงนิส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังำนเมือ่ออกจำกงำนแสดงได้ดงัน้ี

(หน่วย:	พันบำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 3,124 2,739

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน	 282 265

ต้นทุนดอกเบี้ย 138 120

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขำดทุน	(ก�ำไร)	จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ (317) -

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน	 414 -

ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 245 -

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 3,886 3,124

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริษัทฯ	ประมำณ	14	ปี	

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

2558 2557
อัตรำคิดลด 2.9% 4.4%

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 5.5% 5.5%

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน	(ขึ้นกับช่วงอำยุ) 8.0%	-	30.0% 5.0%	-	20.0%
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

อัตราเพิ่มขึ้น อัตราลดลง

ร้อยละ
หนี้สิน  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
หนี้สิน เพิ่มขึ้น 

(ลดลง)

อัตรำคิดลด 1 (0.3) 1 0.3

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน	 1 0.3 1 (0.3)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวน
พนักงำน 20	จำกฐำนเดิม (0.2) 20	จำกฐำนเดิม -

23. ทุนเรือนหุ้น
23.1	 ในระหว่ำงวนัที	่12	-	14	มนีำคม	2557	บรษิทัฯ	ได้เสนอขำยหุน้สำมญัให้แก่ผูถ้อืหุน้สำมญัและผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธิ

ของบริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่ำวในบริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	
(มหำชน)	จ�ำนวน	33.6	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ	1.80	บำท	

23.2	 ในระหว่ำงวนัที	่17	-	19	มนีำคม	2557	บรษิทัฯ	ได้เสนอขำยหุน้สำมญัให้แก่ประชำชน	กรรมกำรและพนกังำน
ของบรษิทัฯ	เป็นครัง้แรกจ�ำนวน	50.4	ล้ำนหุน้	มลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้หุน้ละ	1	บำท	ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ	1.80	บำท 
โดยบรษิทัฯ	ได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุทีอ่อกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้วจำกจ�ำนวน	116	ล้ำนบำท	(หุน้สำมญั	
116	ล้ำนหุน้	มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ	1	บำท)	เป็นจ�ำนวน	200	ล้ำนบำท	(หุน้สำมญั	200	ล้ำนหุน้	มูลค่ำทีต่รำไว้
หุ้นละ	1	บำท)	กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่	20	มีนำคม	2557	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับหุ้นสำมัญจ�ำนวน	200	ล้ำนหุ้น	มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำกำร
ซื้อขำยได้ตั้งแต่วันที	่25	มีนำคม	2557	ในกำรออกจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว	บริษัทฯ	มีคำ่ใช้จ่ำย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน	 4.5	 ล้ำนบำท	 (สุทธิจำกภำษีเงินได้	 1.1	 ล้ำนบำท)	 
ซึ่งบริษัทฯ	แสดงเป็นรำยกำรหักจำกส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมัญ

24. ส�ารองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบญัญตัขิองมำตรำ	116	แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั	พ.ศ.	2535	บรษิทัฯ	ต้องจดัสรรก�ำไร
สทุธปิระจ�ำปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ	5	ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีหกัด้วยยอดขำดทนุสะสม
ยกมำ	(ถำ้มี)	จนกวำ่ทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ำรองตำมกฎหมำย 
ดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจำ่ยเงินปันผลได้

ในป	ี2558	บริษัทฯ	ได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ�ำนวนเงิน	3.5	ล้ำนบำท	(2557:	2.4	ล้ำนบำท)	
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25. รายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
รำยได้ดอกเบี้ยจำก

สัญญำเงินให้กู้ยืม 35,949 20,409

กำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 53,937 24,080

สัญญำเช่ำกำรเงิน 20,951 27,143

สัญญำเช่ำซื้อ 8,856 8,332

รวมรายได้ดอกเบี้ย 119,693 79,964

26. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรจำก

สัญญำเงินให้กู้ยืม 25,668 14,504

กำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 21,031 8,608

สัญญำเช่ำกำรเงิน	 300 262

สัญญำเช่ำซื้อ 149 183

กำรออกหนังสือค�้ำประกัน 8,095 3,594

อื่นๆ 18 44

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 55,261 27,195

27. รายได้อื่น

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
รำยได้จำกกำรจัดหำสินค้ำให้ลูกคำ้ 92,595 215,786

ต้นทุนกำรจัดหำสินค้ำให้ลูกคำ้ (89,408) (209,371)

ส่วนต่ำงของรำยได้และต้นทุน 3,187 6,415

อื่นๆ 12,774 14,498

รวมรายได้อื่น 15,961 20,913

ส่วนต่ำงของรำยได้และต้นทุนคือกำรให้บริกำรกำรจัดหำสินค้ำให้ลูกค้ำ	 ซึ่งแสดงด้วยยอดสุทธิของรำยได ้
จำกกำรจัดหำสินค้ำและต้นทุนของสินคำ้	โดยรวมไว้ในรำยได้อื่นในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 รำยกำรค่ำใช้จำ่ยตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จำ่ยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบำท)

2558 2557
เงินเดือนและคำ่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 22,051 16,794

หนี้สงสัยจะสูญ 13,296 5,500

ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและค่ำบริกำรจำ่ย 2,640 1,762

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 1,943 1,333

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

30. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผล
จ่าย

เงินปันผลจ่าย 
ต่อหุ้น วันที่จ่าย

ล้ำนบำท บำท

เงินปันผลประจ�ำปี	2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 
เมื่อวันที่	28	เมษำยน	2557

20 0.10 พฤษภำคม	2557

เงินปันผลประจ�ำป	ี2557 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 
เมื่อวันที่	10	เมษำยน	2558

24 0.12 เมษำยน	2558

31. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ	และพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรอง
เลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	ซ่ึงประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดอืนในอตัรำร้อยละ	5	ของเงนิเดอืน	และ
เงินทีบ่รษิทัฯ	จ่ำยสมทบให้ในอตัรำเท่ำกนั	กองทุนส�ำรองเล้ียงชีพนีบ้รหิำรโดยบรษิทัหลักทรพัย์จดักำรกองทนุ
ไทยพำณิชย์	 จ�ำกัด	 และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนดังกล่ำว	 
ในระหว่ำงปี	2558	บรษิทัฯ	รับรูเ้งนิสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน	0.62	ล้ำนบำท	(2557:	0.49	ล้ำนบำท) 
 

32. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด�ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือ	กำรให้บริกำรทำงกำรเงิน 
ในรูปของกำรให้เช่ำซือ้และกำรให้เช่ำกำรเงนิ	กำรให้สินเช่ือโดยกำรรบัซือ้สิทธิเรยีกร้องทีเ่กดิจำกกำรจ�ำหน่ำย
สนิค้ำและบรกิำรและกำรให้กูย้มืเงนิ	และด�ำเนนิธรุกจิในเขตภมูศิำสตร์เดยีวคอืประเทศไทย	บรษิทัฯ	ประเมิน
ผลกำรปฏบิตังิำนโดยพจิำรณำจำกก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำน	ซึง่วดัมลูค่ำโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้
ในกำรวดัก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำนในงบกำรเงนิ	ดงันัน้	รำยได้และก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนตำมที่
แสดงในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็	และสนิทรพัย์ทัง้หมดทีแ่สดงในงบกำรเงนิจงึถอืเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด�ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
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 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี	 2558	และ	 2557	บริษัทฯ	 ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลคำ่เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ	 10	 ของ
รำยได้ของกิจกำร

33. ภาระผูกพัน
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	และ	2557	บริษัทฯ	มีภำระผูกพันนอกเหนือจำกที่เปิดเผยในหมำยเหตุอื่น	ดังนี้

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ	ได้เขำ้ท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำนและสัญญำบริกำรอื่นๆ	อำยุ
ของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต	่1	ถึง	3	ปี	

	 บริษัทฯ	มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจำ่ยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

 

	(หน่วย:	ลำ้นบำท)

2558 2557
จ่ำยช�ำระภำยใน

ภำยใน	1	ปี 3.8 1.6

มำกกว่ำ	1	ปี	แต่ไม่เกิน	3	ปี 4.6 -

33.2 การค�า้ประกัน

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	บริษัทฯ	มีหนังสือค�้ำประกันซองประกวดรำคำซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมลูกค้ำ
ของบริษัทฯ	เหลืออยู่เป็นจ�ำนวน	37	ล้ำนบำท	(2557:	31	ลำ้นบำท)	

33.3 โครงการร่วมทุนส�าหรับพนักงาน

ในระหว่ำงปี	2558	บรษิทัฯ	ได้มโีครงกำรร่วมทนุส�ำหรบัพนกังำน	(Employee	Joint	Investment	Program:	EJIP)	
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงกำรสวัสดิกำรพนักงำนของบริษัทฯ	ที่สนับสนุนให้พนักงำนที่สมัครใจเข้ำร่วมเป็นสมำชิก
เก็บออมโดยกำรซ้ือหุ้นของบริษัทฯ	 ซึ่งสมำชิกต้องจ่ำยเงินสะสมเข้ำโครงกำรเป็นรำยเดือน	 และบริษัทฯ	
จะจ่ำยเงินสมทบให้กับสมำชิกเป็นรำยเดือนในจ�ำนวนที่เท่ำกัน	 ในอัตรำร้อยละ	 5	 ของเงินเดือนพนักงำน 
แต่ไม่เกิน	 100,000	 บำทต่อเดือน	 โดยโครงกำรดังกล่ำวมีอำยุ	 3	 ปี	 ในระหว่ำงปี	 2558	 เงินที่บริษัทฯ 
จ่ำยสมทบให้กับสมำชิกในโครงกำรได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน

34. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	 ตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	 107	 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด	ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม	ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	ลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ	เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน	เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงนิกูย้มืระยะสัน้	เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่	เงินกูย้มืระยะยำว	หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ	และหุน้กู้	
บริษัทฯ	มีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้
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34.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บรษิทัฯ	 มคีวำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชือ่ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่	 ลกูหนีต้ำมสัญญำเงนิให้
กูย้มื	 ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง	 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ	 ฝ่ำย
บริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม	ดังนั้น	
บริษัทฯ	 จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ	 นอกจำกนี้	 กำรให้สินเชื่อ 
ของบริษัทฯ	 ไม่มีกำรกระจุกตัวเน่ืองจำกบริษัทฯ	 มีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย	
จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ	 อำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้สุทธิจำกค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญตำมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

34.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด	 หมำยถึง	 ควำมเส่ียงที่บริษัทฯ	 อำจได้รับควำมเสียหำย 
อนัสบืเนือ่งมำจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้	 อัตรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลักทรพัย์	 ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทฯ	 ไม่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 ดังนั้น	 ควำมเส่ียงจำก 
กำรเปลีย่นแปลงของรำคำตลำดจงึมเีฉพำะควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้และควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน
เทำ่นั้น	

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย	 คือควำมเสี่ยงที่มูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินจะเปลี่ยนไปเนื่องจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด

ณ	วันที่	 31	 ธันวำคม	2558	และ	2557	สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภท 
อัตรำดอกเบ้ีย	 และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ 
ครบก�ำหนด	 หรือวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่	 (หำกวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	
ได้ดังนี้	

	(หน่วย:	ลำ้นบำท)
2558

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

ภายใน  
1  ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 71 - 71 0.4

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น	 - - - 24 24 -

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม	 202 - - - 202 15

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	 518 - - - 518 15

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 113 57 - - 170 6.8	-	7.8

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 72 45 - - 117 5.9	-	8.0

เงินฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค�ำ้ประกนั - 32 11 - 43 0.4

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

250 - 63 - 313 4.2	-	5.0,			
MOR,	MLR

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - - 1 1 -

เงินกู้ยืมระยะยำว - - 10 - 10 MLR,	 
MLR	-	0.75

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 2 - - 2 14.2

หุ้นกู้ - 349 - - 349 5.3
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	(หน่วย:	ลำ้นบำท)
2557

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม อัตราดอกเบี้ย
ภายใน  
1  ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 10 - 10 0.5

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น	 - - - 52 52 -

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม	 187 15 - - 202 15

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	 254 1 - - 255 14.5	-	15

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 145 88 - - 233 6.8	-	7.8

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 51 21 - - 72 6.8	-	7.8	

เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค�ำ้ประกนั - 14 2 - 16 0.5	-	1.75

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

- - 366 - 366 5.2	-	5.6,		
MOR,	MLR

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - - 8 8 -

เงินกู้ยืมระยะยำว - - 33 - 33 MLR,	MLR-0.75

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 2 - - 2 14.2

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษทัฯ	มคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีส่�ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบักำรเข้ำท�ำธรุกรรมค�ำ้ประกนักำรซือ้สนิค้ำ
เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ	บริษัทฯ	จึงได้ตกลงท�ำสัญญำซื้อเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำ	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
บริหำรควำมเสี่ยง

ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2558	บริษทัฯ	มสีญัญำซือ้เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิำล่วงหน้ำจ�ำนวน	1.08	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ 
ในอตัรำ	35.94	-	36.20	บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ	ซึง่จะครบก�ำหนดในเดอืนมกรำคม	-	กมุภำพนัธ์	2559	ซึง่ก�ำไร
จำกสัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน	0.06	ล้ำนบำท	ได้รับรู้ในงบกำรเงินแล้ว
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34.3 การวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	 และ	 2557	 บริษัทฯ	 ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม	 
แต่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมโดยแยกแสดงตำมล�ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรม	ได้ดังนี้

(หน่วย:	ลำ้นบำท)

31 ธันวาคม 2558

มูลค่า 
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมลูค่ายตุธิรรม

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 71 - 71 - 71

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น	 24 - 24 - 24

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม	 202 - 202 - 202

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	 518 - 518 - 518

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 170 - - 164 164

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 117 - - 118 118

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 43 - 43 - 43

หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
จำกสถำบันกำรเงิน 313 - 313 - 313

เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1 - 1 - 1

เงินกู้ยืมระยะยำว 10 - 10 - 10

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2 - 2 - 2

หุ้นกู้ 349 - 351 - 351

กำรจดัล�ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2558	เป็นไปตำม
ที่ก�ำหนดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ	4.14

ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2557	รำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิไม่แตกต่ำงจำกมลูค่ำยตุธิรรม
อยำ่งเป็นสำระส�ำคัญ

บริษัทฯ	มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้

ก)	 สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันสั้น	 ได้แก่	 เงินสดและรำยกำร 
เทยีบเท่ำเงนิสด	ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่	เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่	เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสั้น	 เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกันแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชี 
ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข)	 มูลค่ำยุติธรรมของลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู ้ยืม	 ลูกหนี้ตำมสัญญำรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	 ลูกหนี้ 
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	 และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อประมำณตำมมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสด 
คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำดปัจจุบันของเงินให้กู้ยืมประเภทเดียวกัน

ค)	 เงินกู้ยืมระยะยำวจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด	 จึงแสดงมูลค่ำยุติธรรม 
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ง)	 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแส	 
เงนิสดจ่ำยในอนำคตคดิลดด้วยอตัรำดอกเบีย้โดยประมำณในตลำดปัจจบุนัส�ำหรบัเงนิกูย้มืทีม่เีงือ่นไข
ใกล้เคียงกัน
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35. การบริหารจัดการทุน 
วตัถปุระสงค์ในกำรบรหิำรจัดกำรทนุทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ	คือกำรจดัให้มโีครงสร้ำงทนุทีเ่หมำะสมเพือ่สนบัสนนุ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และเสริมสร้ำงมูลคำ่กำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	
บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ	1.85:1	(2557:	1.36:1)	

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่	11	กุมภำพันธ์	2559	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีของบรษิทัฯ	เพือ่พจิำรณำอนมุตัจ่ิำยเงนิปันผลจำกก�ำไรสุทธิส�ำหรบัปี	2558	ให้กบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	
เป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ	0.18	บำท

37. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เมื่อวันที่	11	กุมภำพันธ์	2559
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ชื่อบริษัท	 บริษัท	ลีซ	อิท	จ�ำกัด	(มหำชน)

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน	 (Leasing)	 สัญญำเช่ำซื้อ	 
(Hire	 Purchase)	 และสินเช่ือกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง	 (Factoring)	 รวมทั้งมีบริกำร
ทำงกำรเงินเสริมอื่นๆ	เช่น	สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง	 (Bid	Bond)	
สนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุโครงกำร	(Project	Backup	Financing)	บริกำรจดัหำสินค้ำ	(Trade	
Finance)		และบริกำรสินเชื่อเพื่อเปิด	L/C	(Letter	of	Credit)

เลขทะเบียนบริษัท	 0107556000353

โทรศัพท์	 0-2686-3200-4

โทรสำร	 0-2686-3228,	0-2682-6089

เว็บไซต์	 www.leaseit.co.th

บุคคลอ้างอิง

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

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

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