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Our Mission

Our Vision Our Goals

เปนแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank) 
ที่สามารถสรางโอกาสใหแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ จนนำไปสูการยกระดับความสัมพันธ
ระหวางกันในระดับคูคา (True Financial Partner)

Our
Core 
Values

3

สนับสนุน

ราย

ทางการเงิน
ใหกับผูประกอบการ

กวา 
SMEsมีประสบการณ

ดำเนินธุรกิจใหบริการ
ทางการเงินเอ็ม เอ ไอ

ในตลาดหลักทรัพย
จดทะเบียน

สนับสนุน

เงินทุน
ไปแลวกวา

ป ลานบาท

ผูถือหุน 
Shareholders

ลูกคา 
Customers

พนักงาน 
Employees

คานิยม
องคกร

พันธกิจของเรา

ผูนำในการดำเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ซึ่งเปนแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน
ประเภท Non-Bank โดยมีกลุมลูกคาเปน SMEs ที่เปนคูคากับหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ

เปาหมายของลีซ อิท 

ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการสินเชื่อ

ดานการเติบโตอยางยั่งยืน 

ดานความนาเชื่อถือ
และภาพลักษณองคกร

ดานความพึงพอใจ
ของลูกคา 

ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการทำงาน 

ดานการสรางรายได 
เพื่อสรางความมั่งคั่ง
และมั่นคงใหแกองคกร 

ลีซ อิท มีเปาหมายในการเปนผูใหบริการสินเชื่อนอกภาคสถาบันการเงิน (Non-Bank) ชั้นนำ
ที่สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับผูประกอบการหรือผูขอใชบริการสินเชื่อ 
โดยบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในแตละดานเพื่อพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน 6 ดาน

รวมใจเปนหนึ่ง

กลาที่จะเปลี่ยนแปลง

ความซื่อสัตย

เราใสใจลูกคา
และพนักงาน
เพราะคุณคือคนสำคัญ
     ของเรา

วิสัยทัศนขององคกร
รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับทุกคน
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พัฒนาการที่ส�าคัญ

รางวัลและความ
ส�าเร็จ

Success
together

2549 25552552 2553 2558 2559

Key Development

2560 2562 Moving
forward

หลายปที่ผานมา ลีซ อิท ไดรับรางวัลเกียรติยศจากองคกรชั้นนำ
อันนำมาซึ่งความสำเร็จและความภูมิใจขององคกร 

Awards & Recognition

ป 2556 2557 2561

วันนี้ ลีซ อิท ไดใหความสำคัญกับการสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการ SMEs และตองการให SMEs เขาถึงแหลงเงินทุน 
ลีซ อิท จึงมุงมั่นที่จะรวมผลักดันและสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs รวมประสบความสำเร็จและเติบโตไปดวยกัน 
ภายใตสโลแกน True Financial Partner เปนมากกวาการใหสินเชื่อ 

พัฒนาการที่สำคัญ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549

ใหบริการสินเชื่อ 
Leasing &
Hire Purchase

ใหบริการสินเชื่อ 
Factoring

เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
จากเดิมที่วางจุดยืนเปนบริษัท
ทางการเงินของSVOA (Financial Arm) 
มาเปนการดำเนินธุรกิจที่มุงแสวงหากำไร
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการนำเสนอ
ผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ ออกสูลูกคา

ใหบริการ
สินเชื่อเพื่อจัดหาสินคา 
(Trade Finance)

ใหบริการสินเชื่อเพื่อออก
หนังสือค้ำประกันซอง 
(Bid Bond & E-Bidding)

ใหบริการ
สินเชื่อเพื่อ
สนับสนุนโครงการ
(Project Backup 
Financing)

บริษัทเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (mai)

การกำกับดูแลกิจการ
ขององคกรในระดับดีพอใช 
(Satisfactory) โดย IOD 

บริการ
สินเชื่อเพื่อเปด L/C 
(Letter of Credit) 
โดยความรวมมือกับ
ธนาคาร กรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) 

ใหบริการ
โครงการเติมทุน
หมุนเวียนคูคา 
(Supply Chain 
Finance)

ออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิ “LIT-W1”

การกำกับดูแลกิจการขององคกร
ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดย IOD 

รางวัล “ยอดเยี่ยมประเภท
บริษัทจดทะเบียน
ดานนักลงทุนสัมพันธ” 
(Best IR Awards) 
ในโครงการ SET Awards 2017 

รางวัล “บริษัทจดทะเบียน
ดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน” 
(Outstanding IR Awards) 
ในโครงการ SET Awards 2017

จัดตั้งบริษัทยอย
“ บริษัท ลิท เซอรวิส แมเนจเมนท จำกัด”
เพื่อใหบริการวิเคราะหขอมูลสินเชื่อ

รางวัล “บริษัทจดทะเบียน
ดานนักลงทุน
สัมพันธดีเดน” 
(Outstanding IR Awards) 
ในโครงการ SET Awards 2018

รางวัล Thailand  Top 
Company Awards 2018 
  ประเภท “BEST BUSINESS 
  ALLIANCE OF THE 
  YEAR AWARD”

การกำกับดูแลกิจการ
ขององคกรในระดับดีเลิศ 
(Excellent) โดย IOD  

ไดรับการจัดอันดับเครดิต
องคกรในระดับนาลงทุน 
(Investment Grade) 
ที่ "BBB-" 
แนวโนม 
"Stable" 

การกำกับดูแลกิจการ
ขององคกรในระดับดีเลิศ 
(Excellent) โดย IOD 

รางวัลและความสำเร็จ

รางวัล “ยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธ” 
และรางวัล “บริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน” 
รางวัลยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธ (Best Investor Relations Awards)  
ในงาน SET Awards 2017 และรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน (Outstanding Investor 
Relations Awards) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงาน SET Awards 2017 และ 2018

รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018 
ประเภท “BEST BUSINESS ALLIANCE OF 
THE YEAR AWARD”
ซ่ึงเปนรางวัลแหงความสำเร็จในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับ
จากผูใชบริการใหเปนคูคาทางธุรกิจยอดเยี่ยมแหงป 
จัดโดยนิตยสาร Business+ รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

การกำกับดูแลกิจการขององคกรใน 
“ระดับดีเลิศ” (Excellent)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การจัดอันดับเครดิตองคกรในระดับนาลงทุน 
(Investment Grade) ท่ี "BBB-" แนวโนม "Stable" 
จากทริส เรทติ้ง
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ประเภท “BEST BUSINESS ALLIANCE OF 
THE YEAR AWARD”
ซ่ึงเปนรางวัลแหงความสำเร็จในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับ
จากผูใชบริการใหเปนคูคาทางธุรกิจยอดเยี่ยมแหงป 
จัดโดยนิตยสาร Business+ รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

การกำกับดูแลกิจการขององคกรใน 
“ระดับดีเลิศ” (Excellent)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การจัดอันดับเครดิตองคกรในระดับนาลงทุน 
(Investment Grade) ท่ี "BBB-" แนวโนม "Stable" 
จากทริส เรทติ้ง



คณะกรรมการBoard Directorsof Executives
คณะกรรมการ

นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอก เจตน 
มงคลหัตถี
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐกิจการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการ 
และกรรมการผูจัดการ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ
กรรมการ 
และผูชวยกรรมการผูจัดการ

นายสุทัศน ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปาริฉัตร 
เหลาธีระศิริวงศ
กรรมการบริหารอาวุโส

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย

คณะผูบริหาร

นางรุงนภา โอกาศ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูจัดการ และ CEO

นางสาวสิตาพัชร 
นิโรจนธนรัฐ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายสนับสนุน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายปฏิบัติการ

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
และกรรมการผูจัดการบริษัทยอย

นางชลธิชา  ศุภลักษณเมธา

เลขานุการบริษัท และ
ผูจัดการท่ัวไปฝายพัฒนาความย่ังยืน

นางสาวปยนันท มงคล
ผูจัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม 



คณะผู้บริหารBoard Directorsof Executives
คณะกรรมการ

นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอก เจตน 
มงคลหัตถี
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐกิจการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการ 
และกรรมการผูจัดการ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ
กรรมการ 
และผูชวยกรรมการผูจัดการ

นายสุทัศน ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปาริฉัตร 
เหลาธีระศิริวงศ
กรรมการบริหารอาวุโส

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย

คณะผูบริหาร

นางรุงนภา โอกาศ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูจัดการ และ CEO

นางสาวสิตาพัชร 
นิโรจนธนรัฐ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายสนับสนุน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายปฏิบัติการ

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
และกรรมการผูจัดการบริษัทยอย

นางชลธิชา  ศุภลักษณเมธา

เลขานุการบริษัท และ
ผูจัดการท่ัวไปฝายพัฒนาความย่ังยืน

นางสาวปยนันท มงคล
ผูจัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม 



ลูกค้าเป้าหมายของลีซ 
อิท 

สินเชื่อธุรกิจของลีซ อิท 
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Grow
together

Leasing & Hire Purchase

Factoring

Supply Chain Finance

Project Backup Financing

Bid Bond

Letter of Credit (L/C)

Our Financial 
Services

Competitive Advantage

70% 30%

Our Target Customers

1

ลีซ อิท มุงเนนการพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเงิน
ใหมีความหลากหลายและครบวงจร
เราจึงมีสินเชื่อธุรกิจที่ตอบโจทย
ความตองการของ SMEs ตั้งแตเริ่มตน
จนจบโครงการ เชน สินเชื่อเพื่อ
ออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) 
สินเชื่อเพื่อเปด L/C (Letter of Credit)  
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup 
Financing) ลีสซิ่งและเชาซื้อ (Leasing & Hire 
Purchase) และสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคูคา 
(Supplier Finance) ตลอดจนรองรับบริการ
รับซื้อหนี้ทางการคา (Factoring)

ขอไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน

มีผลิตภัณฑทางการเงิน
หลากหลาย ครบในที่เดียว

พิจารณาสินเชื่อ
รวดเร็ว ทันใจ

เขาใจหัวอก
คนทำธุรกิจ

กูสบายใจ นาเชื่อถือ 
และถูกกฎหมาย

ไมตองใช
หลักทรัพยค้ำประกัน

ทีมงานใหบริการ
อยางโปรงใส 
จริงใจ และมืออาชีพ

ลูกคาเปาหมายของลีซ อิท 

ลูกหนี้การคา (Account Receivable) ของบริษัทฯ 
สามารถจำแนกประเภทได 2 ประเภท ดังนี้

1. กลุมลูกหนี้หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 (สัดสวนลูกหนี้ที่เปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอยูที่ 70%)
2. กลุมลูกหนี้บริษัทเอกชนขนาดใหญ 
 (สัดสวนลูกหนี้ที่เปนบริษัทเอกชนขนาดใหญอยูที่ 30%)

กลุมเปาหมายหลัก

ผูประกอบการ SMEs
ที่มีลูกหนี้การคาเปน
บริษัทเอกชนขนาดใหญ 

กลุมเปาหมายรอง

ผูประกอบการ SMEs 
ที่มีลูกหนี้การคาเปน
หนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

สินเชื่อธุรกิจ
ของลีซ อิท 

สินเชื่อตนน้ำ สินเชื่อกลางน้ำ สินเชื่อปลายน้ำ

เสริมสภาพคลองเติมเงินทุนเพ่ิมความสามารถแขงขัน

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

สินเชื่อเพื่อ
ค้ำประกันซองประมูล

สินเชื่อเพื่อเปดเลตเตอรออฟเครดิต
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุน

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

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา โดยรับซื้อสูงสุดถึง 90% 
ของมูลคาเอกสาร เปนสินเชื่อระยะสั้น
ที่จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหธุรกิจของคุณ 
โดยใชเอกสารประกอบการรับซื้อลูกหนี้การคา 
เชน ใบแจงหนี้ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา และเอกสารใบตรวจรับงาน เปนตน

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา

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

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

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา

เปนเครื่องมือทางการเงินที่ใชในการ
ชำระคาสินคาระหวางประเทศ 
สำหรับลูกคาผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่ตองการนำเขาหรือสั่งซื้อสินคา
จากตางประเทศ นอกจากนี้ 
ลูกคาที่เปด L/C ยังสามารถใชบริการสินเชื่อ 
Project Backup Financing เพื่อชำระคาสินคาไดอีกดวย 



ข้อได้เปรียบเชิงการ
แข่งขัน
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Our Target Customers

1

ลีซ อิท มุงเนนการพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเงิน
ใหมีความหลากหลายและครบวงจร
เราจึงมีสินเชื่อธุรกิจที่ตอบโจทย
ความตองการของ SMEs ตั้งแตเริ่มตน
จนจบโครงการ เชน สินเชื่อเพื่อ
ออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) 
สินเชื่อเพื่อเปด L/C (Letter of Credit)  
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup 
Financing) ลีสซิ่งและเชาซื้อ (Leasing & Hire 
Purchase) และสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคูคา 
(Supplier Finance) ตลอดจนรองรับบริการ
รับซื้อหนี้ทางการคา (Factoring)

ขอไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน

มีผลิตภัณฑทางการเงิน
หลากหลาย ครบในที่เดียว

พิจารณาสินเชื่อ
รวดเร็ว ทันใจ

เขาใจหัวอก
คนทำธุรกิจ

กูสบายใจ นาเชื่อถือ 
และถูกกฎหมาย

ไมตองใช
หลักทรัพยค้ำประกัน

ทีมงานใหบริการ
อยางโปรงใส 
จริงใจ และมืออาชีพ

ลูกคาเปาหมายของลีซ อิท 

ลูกหนี้การคา (Account Receivable) ของบริษัทฯ 
สามารถจำแนกประเภทได 2 ประเภท ดังนี้

1. กลุมลูกหนี้หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 (สัดสวนลูกหนี้ที่เปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอยูที่ 70%)
2. กลุมลูกหนี้บริษัทเอกชนขนาดใหญ 
 (สัดสวนลูกหนี้ที่เปนบริษัทเอกชนขนาดใหญอยูที่ 30%)

กลุมเปาหมายหลัก

ผูประกอบการ SMEs
ที่มีลูกหนี้การคาเปน
บริษัทเอกชนขนาดใหญ 

กลุมเปาหมายรอง

ผูประกอบการ SMEs 
ที่มีลูกหนี้การคาเปน
หนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

สินเชื่อธุรกิจ
ของลีซ อิท 

สินเชื่อตนน้ำ สินเชื่อกลางน้ำ สินเชื่อปลายน้ำ

เสริมสภาพคลองเติมเงินทุนเพ่ิมความสามารถแขงขัน

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

สินเชื่อเพื่อ
ค้ำประกันซองประมูล

สินเชื่อเพื่อเปดเลตเตอรออฟเครดิต
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุน

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

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา โดยรับซื้อสูงสุดถึง 90% 
ของมูลคาเอกสาร เปนสินเชื่อระยะสั้น
ที่จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหธุรกิจของคุณ 
โดยใชเอกสารประกอบการรับซื้อลูกหนี้การคา 
เชน ใบแจงหนี้ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา และเอกสารใบตรวจรับงาน เปนตน

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา

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

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

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา

เปนเครื่องมือทางการเงินที่ใชในการ
ชำระคาสินคาระหวางประเทศ 
สำหรับลูกคาผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่ตองการนำเขาหรือสั่งซื้อสินคา
จากตางประเทศ นอกจากนี้ 
ลูกคาที่เปด L/C ยังสามารถใชบริการสินเชื่อ 
Project Backup Financing เพื่อชำระคาสินคาไดอีกดวย 



สารถึงผู ้ถือหุ ้น

 ป 2562 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีความผันผวนเปนอยางมาก เปนอีกปหนึ่ง
ที่บริษัทตองเผชิญกับอุปสรรคและความทาทายในการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนเรื่อง Financial 
Disruption ปญหาหน้ี NPLs ท้ังระบบเพ่ิมสูงข้ึน ทำใหธนาคารหรือสถาบันการเงินตองใชมาตรการ
ในการปลอยสินเช่ืออยางระมัดระวังมากข้ึน สำหรับปญหาอีกดานหนึ่งเปนเรื่องของงบประมาณ
ภาครัฐที่มีความลาชาสงผลตอการเบิกจาย ทำใหเศรษฐกิจไมขยายตัวและเม็ดเงินไมเขาสูระบบ 
มีผลกระทบตอไปถึงการอุปโภคบริโภคซึ่งจะเห็นไดจากตัวเลข GDP ที่มีการปรับตัวลดลงเหลือ 
2.4% ในป 2562 
 บริษัทยังคงมุงมั่นในการเติบโตอยางตอเนื่องอยางมีคุณภาพ โดยมีการปรับพอรตสินเชื่อ 
โดยการเพ่ิมสัดสวนการใหสินเช่ือท่ีมีความเส่ียงต่ำ โดยลาสุด ทริสเรทต้ิงไดจัดอันดับเครดิตองคกร
ในระดับนาลงทุน (Investment Grade) ที่ระดับ “BBB-” แนวโนม “คงที่” ทำใหบริษัทมีความ
นาเช่ือถือตอนักลงทุนมากข้ึน อีกท้ัง บริษัทไดรับเชิญจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเขารวม
โครงการ Process Innovation Coaching 2019 โดยมีทีมท่ีปรึกษาจากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 
ผลลัพธท่ีไดคือ Credit Scoring Model ซ่ึงชวยพัฒนากระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือใหดีย่ิงข้ึน
 บริษัทมีแผนในการดำเนินการเพ่ือพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางย่ังยืนและสามารถตอบสนอง
แกผูมีสวนไดเสียครบทุกกลุม ประกอบไปดวย การสรางรายไดเพื่อสรางความมั่งคั่งและมั่นคง
ใหแกองคกร การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการสินเชื่อ การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
ทำงาน ความพึงพอใจของลูกคา ความนาเช่ือถือและภาพลักษณขององคกร และการเติบโตอยาง
ย่ังยืน นอกจากน้ี บริษัทยังมุงม่ันท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และบริษัท
ไดประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสรางตลาดทุนธรรมาภิบาล เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ คำนึงถึง
ประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม อันจะนำมาซึ่งประโยชนที่ยั่งยืนของธุรกิจ ประโยชนของ
ผูเกี่ยวของ และประโยชนสุขของสังคมและประชาชนโดยรวม สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน (SDGs) ของประชาคมโลก ทางดานสังคมบริษัทใหความสำคัญตอบุคลากร สงเสริม
ใหมีการพัฒนาความรูและประสบการณเพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการจายผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ท่ีเปนธรรม ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ดูแลสภาพแวดลอม
ในการทำงานและอาชีวอนามัยให ในปน้ีบริษัทไดเพ่ิมชองทางในการใหความรูทางการเงิน การดำเนิน
ธุรกิจแก SMEs ผูสนใจท่ัวไปผานชองทางดิจิทัล คือ เฟสบุค ซ่ึงเปนชองทางท่ีลูกคา ผูสนใจสามารถ
ติดตามขอมูลไดตลอดเวลา และบริษัทยังคงมุงมั่นที่จะทำเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
 ทายสุดแลวบริษัทมุงม่ันต้ังปณิธานท่ีจะดำเนินธุรกิจภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม
โดยอยูภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยคำนึงถึงทุกภาคสวนท่ีมีสวนไดเสียเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน 
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ข้อมูลทางการเงินที่
ส�าคัญ

 ป 2562 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีความผันผวนเปนอยางมาก เปนอีกปหนึ่ง
ที่บริษัทตองเผชิญกับอุปสรรคและความทาทายในการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนเรื่อง Financial 
Disruption ปญหาหน้ี NPLs ท้ังระบบเพ่ิมสูงข้ึน ทำใหธนาคารหรือสถาบันการเงินตองใชมาตรการ
ในการปลอยสินเช่ืออยางระมัดระวังมากข้ึน สำหรับปญหาอีกดานหนึ่งเปนเรื่องของงบประมาณ
ภาครัฐที่มีความลาชาสงผลตอการเบิกจาย ทำใหเศรษฐกิจไมขยายตัวและเม็ดเงินไมเขาสูระบบ 
มีผลกระทบตอไปถึงการอุปโภคบริโภคซึ่งจะเห็นไดจากตัวเลข GDP ที่มีการปรับตัวลดลงเหลือ 
2.4% ในป 2562 
 บริษัทยังคงมุงมั่นในการเติบโตอยางตอเนื่องอยางมีคุณภาพ โดยมีการปรับพอรตสินเชื่อ 
โดยการเพ่ิมสัดสวนการใหสินเช่ือท่ีมีความเส่ียงต่ำ โดยลาสุด ทริสเรทต้ิงไดจัดอันดับเครดิตองคกร
ในระดับนาลงทุน (Investment Grade) ที่ระดับ “BBB-” แนวโนม “คงที่” ทำใหบริษัทมีความ
นาเช่ือถือตอนักลงทุนมากข้ึน อีกท้ัง บริษัทไดรับเชิญจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเขารวม
โครงการ Process Innovation Coaching 2019 โดยมีทีมท่ีปรึกษาจากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 
ผลลัพธท่ีไดคือ Credit Scoring Model ซ่ึงชวยพัฒนากระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือใหดีย่ิงข้ึน
 บริษัทมีแผนในการดำเนินการเพ่ือพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางย่ังยืนและสามารถตอบสนอง
แกผูมีสวนไดเสียครบทุกกลุม ประกอบไปดวย การสรางรายไดเพื่อสรางความมั่งคั่งและมั่นคง
ใหแกองคกร การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการสินเชื่อ การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
ทำงาน ความพึงพอใจของลูกคา ความนาเช่ือถือและภาพลักษณขององคกร และการเติบโตอยาง
ย่ังยืน นอกจากน้ี บริษัทยังมุงม่ันท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และบริษัท
ไดประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสรางตลาดทุนธรรมาภิบาล เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ คำนึงถึง
ประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม อันจะนำมาซึ่งประโยชนที่ยั่งยืนของธุรกิจ ประโยชนของ
ผูเกี่ยวของ และประโยชนสุขของสังคมและประชาชนโดยรวม สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน (SDGs) ของประชาคมโลก ทางดานสังคมบริษัทใหความสำคัญตอบุคลากร สงเสริม
ใหมีการพัฒนาความรูและประสบการณเพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการจายผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ท่ีเปนธรรม ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ดูแลสภาพแวดลอม
ในการทำงานและอาชีวอนามัยให ในปน้ีบริษัทไดเพ่ิมชองทางในการใหความรูทางการเงิน การดำเนิน
ธุรกิจแก SMEs ผูสนใจท่ัวไปผานชองทางดิจิทัล คือ เฟสบุค ซ่ึงเปนชองทางท่ีลูกคา ผูสนใจสามารถ
ติดตามขอมูลไดตลอดเวลา และบริษัทยังคงมุงมั่นที่จะทำเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
 ทายสุดแลวบริษัทมุงม่ันต้ังปณิธานท่ีจะดำเนินธุรกิจภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม
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 กำไรสุทธิป

อัตรากำไรสุทธิ
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แสดงการปลอยสินเชื่อ 
และลูกหนี้คงคาง ณ สิ้นป

แสดงปริมาณลูกหนี้สินเชื่อคงคางเทียบกับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ยอดการปลอยสินเช่ือ

ภาระหน้ีคงคาง ปริมาณลูกหน้ี
สินเช่ือคงคาง

คาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

การเติบโตของกำไรสุทธิ 

กำไรสุทธิ 
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โรงพยาบาล

ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องดนตรี

อุปกรณและ
เครื่องมือ

ทางการแพทย

สินคา
พรีเมี่ยม
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บรษิทั ลซี อิท จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) จดทะเบยีน 
จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2549 ด้วยทุน 
จดทะเบียน 200 ล้ำนบำท โดยมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน  
60 ล้ำนบำท มีบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน)
(“เอสวีโอเอ”) เป็นผู้ถือหุ ้นใหญ่ ถือหุ ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99 เริม่ต้นมวีตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจ
สนับสนุนกำรค้ำของกลุ่มเอสวีโอเอ ในฐำนะบริษัท 
ด้ำนกำรเงินของเอสวีโอเอ (Financial Arm) โดยกำรให้ 
บริกำรสินเชื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (Leasing) และ 
สินเชื่อสัญญำเช่ำซ้ือ (Hire Purchase) โดยเน้นกลุ่ม 
ลูกค้ำที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ  
กลุม่ผู้บรโิภคทีใ่ช้ผลติภณัฑ์ของกลุม่เอสวโีอเอเป็นหลกั 
รวมถึงกำรให้บริกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้กำรค้ำ 
(Factoring) ให้แก่ลกูค้ำของกลุม่เอสวโีอเอทีต้่องกำรเงนิ
ทนุหมุนเวียนในช่วงระยะเวลำทีร่อหนีค้รบก�ำหนดช�ำระ

เนือ่งจำกกำรเตบิโตของกลุ่มธรุกจิเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(“Information Technology” หรือ “IT”) ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ทำงด้ำน IT มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นและมีตลำด
ในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่ำงกันออกไป ในขณะที่ธุรกิจ
เอสวีโอเอจ�ำกัดอยู่เพียงตลำดบำงผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ 
บริษัทฯ หันไปให้กำรสนับสนุนสินเชื่อของสินค้ำนอก
กลุ่มเอสวีโอเอ รวมทั้งขยำยธุรกิจในกำรสนับสนุน 
สินเชื่อนอกเหนือจำกสินค้ำ IT เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรและสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

หลังจำกที่รูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจได้เปล่ียนแปลงไป
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกำรเติบโตและ
กำรแข่งขนัทำงธรุกจิโดยมกีำรพฒันำรปูแบบผลิตภณัฑ์
ทำงกำรเงินเพื่อต่อยอดกำรท�ำธุรกิจท่ีสำมำรถตอบ
สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกข้ึน จึงได้เพิ่ม 
สินเช่ือหลำกหลำยประเภทมำกขึ้น ได้แก่ สินเช่ือเพื่อ
กำรจดัหำหนงัสอืค�ำ้ประกนัซอง (Bid Bond) สนิเชือ่เพือ่
สนับสนุนโครงกำร (Project Backup Financing) รวมถึง
บรกิำรจัดหำสนิค้ำ (Trade Finance) และได้ขยำยกำรให้
บริกำรสินเชื่อไปสู่อุตสำหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจำก IT

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

ประวัติความเป็นมา

นโยบายและ 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ01
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นโยบ
ายและภ

าพ
รวม

การป
ระกอบ

ธุรกิจ

ปี 2550 – 2557 

• เพิ่มทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 40 ล้ำนบำท จำกทุนช�ำระแล้วเดิม 60 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท 

• เร่ิมประกอบธุรกิจบริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance) ให้แก่ลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอยู่แล้ว ไม่ว่ำจะเป็น 
สินเชื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน สินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ หรือสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง

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

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

• 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 แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ 
จ�ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท และมีกำรช�ำระค่ำหุ้นเต็มจ�ำนวนแล้ว

• แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน

• เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 5.00 บำท เป็นหุ้นละ 1.00 บำท

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 16,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บำท เป็น 116,000,000 บำท 
โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ�ำนวน 16,000,000 หุ้น มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1.00 บำท โดยจดัสรรให้กบั ดร.ประสทิธ์ิ  
กำญจนศกัดิชั์ย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.50 บำท 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 84,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บำท เป็น 200,000,000 บำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี้

(1) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 33,600,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ 
ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวในเอสวีโอเอ (Pre-emptiveright) 

(2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 46,200,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป

(3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 4,200,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ

 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรจองซื้อของผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอ ตำมข้อ (1) ให้เสนอขำยหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ประชำชน
ตำมข้อ (2)

• ในระหว่ำงวนัที ่12-14 มนีำคม 2557 บรษิทัฯ ได้เสนอขำยหุน้สำมญัให้แก่ผูถ้อืหุ้นสำมญัและผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธขิองบรษิทั 
เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่ำวในบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำนวน  
33.6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.80 บำท 

• ในระหว่ำงวันที่ 17-19 มีนำคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชน กรรมกำร และพนักงำน 
ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรกจ�ำนวน 50.4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.80 บำท 
โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้วจำกจ�ำนวน 116 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 116 
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) เป็นจ�ำนวน 200 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท)  
กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 20 มีนำคม 2557 และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รับหุ้นสำมัญ 
จ�ำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ ้นละ 1 บำท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท�ำกำรซ้ือขำยได้ตั้งแต่ 
วันที่ 25 มีนำคม 2557 ในกำรออกจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำย
หุ้นดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน 4.5 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได้ 1.1 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทฯ แสดงเป็นรำยกำรหักจำกส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้นสำมัญ

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ 
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ปี 2558

• วนัที ่15 มกรำคม 2558 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ได้มมีตใิห้ออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of exchange) อำย ุ
ไม่เกนิ 270 วัน วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกนิ 600 ล้ำนบำท ในรปูแบบเสนอขำยกรณทีัว่ไป หรอืกรณีวงจ�ำกัด ประเภท
ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับกำรอนุมัติ
แบบแสดงข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนเพือ่กำรเสนอขำยตัว๋แลกเงินระยะสัน้จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์แล้วเมือ่วนัที ่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

• วันที่ 9 กรกฎำคม 2558 ออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภำพ และไม่มี 
ผูแ้ทนผู้ถอืหุน้กู ้จ�ำนวน 200,000 หน่วย มลูค่ำทีต่รำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คดิเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 200,000,000 บำท  
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 อัตรำดอกเบี้ย 5.30% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) 
ครั้งที่ 2/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” ซึ่งได้ครบก�ำหนดและจ่ำยช�ำระคืนแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2560

• วันที่ 16 ตุลำคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตัวบริกำรสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) โดยควำมร่วมมือกับธนำคำร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)  

ปี 2559

• วันที่ 1 มิถุนำยน 2559 ออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภำพ และไม่ม ี
ผูแ้ทนผู้ถอืหุน้กู ้จ�ำนวน 150,000 หน่วย มลูค่ำทีต่รำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คดิเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 150,000,000 บำท  
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตรำดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)  
ครั้งที่ 1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”

• วนัที ่15 พฤศจกิำยน 2559 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มมีตใิห้ออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of exchange) อำยุ
ไม่เกนิ 270 วัน วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกนิ 900 ล้ำนบำท ในรปูแบบเสนอขำยกรณทีัว่ไป หรอืกรณีวงจ�ำกัด ประเภท
ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับกำรอนุมัติ
แบบแสดงข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนเพือ่กำรเสนอขำยตัว๋แลกเงินระยะสัน้จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2559 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ปี 2560
• วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงิน 

ไม่เกนิ 1,000 ล้ำนบำท ซึง่ได้น�ำเสนอต่อทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วนัที ่20 มนีำคม 2560 และทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท

• วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท (LIT-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน กำรถือหุ้นในอัตรำส่วน 
5 หุ้น ต่อ 4 หน่วย ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในรำคำเสนอขำยหน่วยละ 2.50 บำท ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสำมัญของบริษัท (LIT-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย

• วันที่ 3 เมษำยน 2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 100,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บำท  
เป็น ทุนจดทะเบยีน 300,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ�ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1.00 บำท 
ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อรองรับส�ำหรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล

(2) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 80,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ 
ออกใหม่ (LIT-W1) ซึ่งออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในกรณีที่มีหุ้นเหลือ
เนื่องจำกไม่มีกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำต่อไป
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• ในระหว่ำงวันที่ 17-21 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ได้เสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ�ำนวน 
160,000,000 ล้ำนหน่วย ในรำคำเสนอขำยหน่วยละ 2.50 บำท ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ครบ
ทั้งหมด 160,000,000, ล้ำนหน่วย และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ได้รับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) 
จ�ำนวน 160,000,000 ล้ำนหน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำกำรซื้อขำยได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎำคม 2560

• วันที่ 19 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสดปันผล และหุ้นปันผลตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) จ่ำยหุ้นปันผลในอัตรำ 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นปันผลทีจ่่ำยไปจ�ำนวนทัง้สิน้ 19,999,532 หุน้  
และได้ท�ำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วรวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 219,999,532 บำท

(2) จ่ำยเงินสดปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.0112 บำท 

• วันที่ 2 พฤษภำคม 2560 ออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภำพ และไม่มี 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 85,000 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บำท  
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตรำดอกเบี้ย 5.75% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)  
ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”

• กำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) เป็นดังนี้ 
(ครั้งที่) วดป จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 

(หน่วย)
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

(หุ้น)
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วรวม 

(หุ้น)

(1) 25/7/2560 150,248 75,124 220,074,656

(2) 25/10/2560 2,800 1,400 220,076,056 

• วันที่ 22 สิงหำคม 2560 ออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภำพ และไม่มี 
ผูแ้ทนผู้ถอืหุน้กู ้จ�ำนวน 300,000 หน่วย มลูค่ำทีต่รำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คดิเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 300,000,000 บำท  
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตรำดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)  
ครั้งที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”

ปี 2561

• วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภำพ และไม่มี 
ผูแ้ทนผู้ถอืหุน้กู ้จ�ำนวน 315,000 หน่วย มลูค่ำทีต่รำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คดิเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 315,000,000 บำท  
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตรำดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)   
ครั้งที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”

• วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงิน 
ไม่เกนิ 2,000 ล้ำนบำท ซึง่ได้น�ำเสนอต่อทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่5/2561 เมือ่วนัที ่29 มนีำคม 2561 และทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท

• วนัที ่8 มนีำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มมีตเิหน็ชอบอนมุตัโิครงกำรสะสมหุน้ส�ำหรบัพนกังำนบริษทัจดทะเบยีน 
EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) ครัง้ที ่2 โดยท�ำสญัญำกบับรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรเป็นตัวแทนจัดกำรโครงกำร โดยโครงกำรมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2561 – เมษำยน 2564 
ในระหว่ำงที่โครงกำรยังไม่หมดอำยุ หำกมีพนักงำนที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่สำมำรถเข้ำร่วม ณ ขณะนี้ แต่จะมีคุณสมบัติ 
ครบก่อนสิ้นอำยุโครงกำร ก็สำมำรถแสดงเจตจ�ำนงเข้ำร่วมได้ในทุกวันที่ 1 เมษำยนของแต่ละปี ในส่วนของเงินน�ำส่ง 
โครงกำรนี้ ดังนี้คือพนักงำนหรือผู้บริหำร (ส่วนงำน Back Office) ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 10 จำก 
ฐำนเงินเดือน (Base Salary) และพนักงำนหรือผู้บริหำร (ส่วนงำน Front Office) ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 10 
จำกฐำนเงินเดือน (Base Salary) และเงนิจูงใจ (Incentive) รวมกนัสงูสดุไม่เกิน 100,000 บำท (หมำยเหต ุ: ฐำนเงนิเดอืน  
(Base Salary) โดยไม่รวมค่ำครองชีพ ค่ำต�ำแหน่ง ค่ำน�ำ้มนั และยำนพำหนะ ตลอดจนรำยได้อืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะเดยีวกัน) 
โดยบริษัทจะสมทบกำรจ่ำยในอัตรำเท่ำกับเงินน�ำส่งของพนักงำนตลอดโครงกำร 

• วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยภำยใต้ชื่อ 
“บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด” โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท บริหำรงำนโดย นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ  
ธรุกจิหลกัของบรษิทัย่อยคอื กำรให้บรกิำรข้อมลูและวเิครำะห์ข้อมลูสนิเชือ่ ตลอดจนบรหิำรโครงกำรสินเชือ่ โดยบรษิทัฯ 
เข้ำถอืหุน้ในอตัรำร้อยละ 100 บรษิทัย่อยได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักระทรวงพำณชิย์เมือ่วันที ่23 พฤษภำคม 2561 
และบริษัทฯ ได้จ่ำยช�ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 
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• วันที่ 27 มิถุนำยน 2561 นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท และลำออกจำกต�ำแหน่ง 
รองประธำนกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลส่วนตัว และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำวปำริฉัตร  
เหล่ำธีระศิริวงศ์ เป็นกรรมกำรบริษัท แทนนำยเธียรชัย ศรีวิจิตร ที่ลำออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนำยน 2561

• กำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) เป็นดังนี้ 
(ครั้งที่) วดป จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 

(หน่วย)
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

(หุ้น)
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วรวม 

(หุ้น)

(1) 25/1/2561 4,000 2,000 220,078,056

(2) 25/4/2561 1,145,000  572,500 220,650,556 

(3) 25/7/2561 130,000 65,000 220,715,556
(4) 25/10/2561 6,700 3,350 220,718,906

   

ปี 2562
• วนัที ่20 มนีำคม 2562 ออกขำยหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธชินดิระบชุือ่ผูถ้อื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภำพ และไม่มผีูแ้ทน 

ผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 200,000 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บำท  
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตรำดอกเบี้ย 6.25% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)   
ครั้งที่ 1/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

• กำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) เป็นดังนี้

(ครั้งที่) วดป จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 
(หน่วย)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
(หุ้น)

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วรวม 
(หุ้น)

(1) 25/4/2562 1,458,700 729,350 221,448,256

(2) 25/10/2562  2,400 1,200 221,449,456

   

• วันที่ 9 เมษำยน 2562 ย้ำยที่ตั้งส�ำนักงำนแห่งใหม่ไปยัง อำคำรเอ็มเอส สยำม ทำวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระรำม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

• ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรเฉลมิพระเกยีรตเิสริมสร้ำงตลำดทนุธรรมำภบิำล เนือ่งในโอกำสมหำมงคลพระรำช
พธิบีรมรำชำภเิษก ร่วมแสดงออกถงึควำมจงรกัภักด ีด้วยกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรสบืสำนพระรำชปณธิำนในเรือ่ง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ ค�ำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
อันจะน�ำมำซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนของธุรกิจ ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และประโยชน์สุขของสังคมและประชำชนโดยรวม 
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) ของประชำคมโลก

• ได้รับกำรจัดอันดับเครดิตองค์กรในระดับน่ำลงทุน (Investment Grade) ที่ BBB- แนวโน้ม “คงที่” จำกทริส เรทติ้ง

• วันที่ 29 ตุลำคม 2562 ออกขำยหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อำยุ 1 ปี อัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จ�ำนวน 150,000 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 
1,000 บำท คดิเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 150,000,000 บำท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2563 โดยใช้ชือ่หุน้กูว่้ำ “หุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธิ
ระยะยำวของ บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ตุลำคม 2563” 

• วันที่ 19 ธันวำคม 2562 ออกขำยหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อำยุ 2 ปี 
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จ�ำนวน 520,600 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 
1,000 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 520,600,000 บำท ครบก�ำหนดไถ่ถอน ปี 2564 โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้มีประกัน
ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2562  ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”

• วนัที ่19 ธนัวำคม 2562 ออกขำยหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสทิธิและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุ้นกู ้อำย ุ3 ปี อตัรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จ�ำนวน 393,000 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 
1,000 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 393,000,000 บำท ครบก�ำหนดไถ่ถอน ปี 2565 โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้มีประกัน
ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” 
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ระกอบ

ธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ำ 
ที่เป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
ทีมี่ข้อจ�ำกดัในกำรขอสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิ โดยแบ่ง
บริกำรออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้

1. สินเชือ่สญัญาเช่าทางการเงนิหรอืลสีซิง่ (Leasing) :  
ให้บริกำรสินเชื่อในรูปแบบสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
หรือสัญญำเช่ำทรัพย์ที่มีอำยุสัญญำต้ังแต่ 3 ปี 
ขึ้นไป แก่กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่มีสัญญำเช่ำกับ 
หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน
ขนำดใหญ่

2. สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase) : ให้บริกำร
สนิเชือ่ในรปูแบบสญัญำเช่ำซือ้ ทีม่อีำยไุม่เกิน 3 ปี  
แก่กลุม่ลูกค้ำผูป้ระกอบกำรท่ีมสีญัญำเช่ำกบัหน่วยงำน 
ภำครฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

3. สินเชื่อการให้บริการรับซื้อหนี้ทางการค้าหรือ 
แฟคตอริง่ (Factoring) : ให้บรกิำรสนิเชือ่กำรรบัโอน 
สทิธเิรยีกร้องแก่กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่มีลูกหนี้ 
กำรค้ำเป็นหน่วยงำนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ และหน่วยงำน 
เอกชนขนำดใหญ่เป็นหลกั โดยบรษิทัฯ จะรบัซือ้ลูกหนี้ 
กำรค้ำประมำณร้อยละ 30-100 ของมลูค่ำในเอกสำร

4. สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้าประกันซอง  
(Bid Bond) : ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ 
หนังสอืค�ำ้ประกันซอง ส�ำหรบักลุม่ลกูค้ำผูป้ระกอบกำร 
ที่ต้องกำรเข้ำไปประมูลงำนในหน่วยงำนภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริกำร 
จัดหำหนังสือค�้ำประกันซองแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Bidding) เพ่ือขำนรับนโยบำยภำครัฐ ในกำรน�ำ
ระบบอเิลก็ทรอนกิส์มำใช้ในกำรประมลูงำนเพือ่กำร
จดัซือ้จดัจ้ำง Electronics Government Procurement

5. สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup 
Financing) : ให้กำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในกำร 
จัดหำ และ/หรือจัดเตรียมสินค้ำ (Pre-Finance)  
ล่วงหน้ำก่อนกำรส่งมอบงำนให้หน่วยงำนภำครัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

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

7. บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) : 
ให้บรกิำรสนิเชือ่เพ่ือออกเอกสำรเพือ่ยืนยนักำรช�ำระ
เงินในกำรซ้ือขำยที่ผู้ซ้ือขอให้ธนำคำรเป็นผู้ช�ำระ 
ให้แทน เพือ่แสดงเป็นหลกัประกนักำรช�ำระเงนิ ผูข้ำย 
สินค้ำได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้ำ และผู้ซื้อสินค้ำ 
จะได้รับสินค้ำเมื่อจ่ำยเงินค่ำสินค้ำ

8. สนิเชือ่เติมทนุหมนุเวยีนคูค้่า (Supplier Finance) :  
ให้บริกำรสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนแก่ Supplier ของ
บริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรให้สำมำรถน�ำบิลมำเบิก
เงินสดกับทำงบริษัทฯ ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบ
เครดติเทอม ท�ำให้ Supplier มทีนุหมนุเวยีน เพิม่ก�ำลงั
กำรผลิต หรือส่งงำนได้ตรงเวลำมำกขึ้น

โดยบริษัทฯ ให้บริกำรสนิเชือ่แบบครบวงจรซึง่จะช่วยให้ 
ผูป้ระกอบกำรสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตัง้แต่เริม่ประมลูงำน 
จัดหำสินค้ำ หรือให้กู้เงินเพื่อไปจัดหำสินค้ำ เพื่อให้
ลกูค้ำสำมำรถส่งมอบงำนให้กับคูส่ญัญำได้ โดยหลงัจำก 
ส่งมอบงำนและผ่ำนกำรตรวจรับแล้ว ก็จะมีบริกำร 
สนิเชือ่ในรปูแบบของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ สญัญำเช่ำซือ้ 
หรือสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องรองรับ

ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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ประเภทของรายได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้ดอกเบี้ย          

ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 13.61 2.98 17.31 3.89 13.61 3.53 17.31 4.18 25.17 6.01

ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 16.72 3.66 10.25 2.30 16.72 4.34 10.25 2.48 13.56 3.24

กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 117.30 25.69 95.58 21.47 117.30 30.44 95.58 23.10 109.27 26.08

กำรให้กู้ยืมเงิน 143.30 31.38 134.09 30.13 143.30 37.18 134.09 32.41 117.58 28.06

รวมรายได้ดอกเบี้ย 290.93 63.72 257.23 57.79 290.93 75.49 257.23 62.17 265.57 63.39

รายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการ1)

ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0.23 0.05 2.48 0.56 0.23 0.06 2.48 0.60 0.19 0.05

ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 0.05 0.01 0.08 0.02 0.05 0.01 0.08 0.02 0.12 0.03

กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 41.26 9.04 40.39 9.07 32.48 8.43 33.61 8.12 44.53 10.63

กำรให้กู้ยืมเงิน 84.95 18.60 91.44 20.54 7.73 2.01 66.91 16.17 78.06 18.63

กำรค�้ำประกันซอง 13.52 2.96 20.70 4.65 13.52 3.51 20.70 5.01 15.29 3.65

กำรออกหนังสือ 
เลตเตอร์ออฟเครดิต 1.25 0.27 1.36 0.31 1.25 0.32 1.36 0.33 1.40 0.33

อื่นๆ 0.02 - 0.02 - 0.02 0.01 0.02 - 0.20 0.05

รวมรายได้จาก 
ค่าธรรมเนียมและ
บริการ 141.28 30.94 156.47 35.15 55.28 14.34 125.16 30.25 139.79 33.37

รายได้อื่น :

รำยได้จำก 
บริกำรจัดหำสินค้ำ 
(Trade Finance) 0.78 3.19 - - 0.78 0.20 - - 0.83 0.20

รำยได้เงินปันผล - - - - 15.00 3.89 - - - -

ดอกเบี้ยรับธนำคำร - - 0.71 0.16 - - 0.68 0.16 0.55 0.13

รำยได้อื่น2) 23.61 96.81 30.69 6.90 23.39 6.07 30.69 7.42 12.22 2.92

รวมรายได้อื่น 24.39 5.34 31.40 7.06 39.17 10.17 31.37 7.58 13.60 3.25

รวมรายได้ 456.60 100.00 445.10 100.00 385.38 100.00 413.76 100.00 418.96 100.00

โครงสร้างรายได้

หมายเหตุ : 1) รำยละเอียดรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และสัญญำเช่ำซื้อ  หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมในกำรเซ็นสัญญำและโอนสิทธิ
 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง  หมำยถงึ ค่ำธรรมเนยีมในกำรเปิดวงเงนิและค่ำธรรมเนยีมบรกิำร
 กำรให้กู้ยืมเงิน และกำรค�้ำประกันซอง  หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร

 2) รำยได้อื่น เช่น รำยได้ดอกเบี้ยจ่ำยช�ำระล่ำช้ำ รำยได้ค่ำขำยซำกทรัพย์สิน เป็นต้น
 3) เริม่มีกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมในปี 2561 เนือ่งจำกมกีำรจดัตัง้บรษิทัย่อย (บรษิทั ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกดั)
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นโยบ
ายและภ

าพ
รวม

การป
ระกอบ

ธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนทำงเลือก 
ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงินให้แก่ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำด 
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนได้ เช่น มีข้อจ�ำกัดในเรื่องหลักทรัพย์ 
ค�ำ้ประกนั หรอืระยะเวลำกำรประกอบธรุกจิน้อยกว่ำ 3 ปี  
ซึง่สถำบันกำรเงนิไม่สำมำรถพจิำรณำให้กำรสนบัสนนุได้ 
แต่ผู้บริหำรและทีมงำนมีประสบกำรณ์ ควำมช�ำนำญ
ในธุรกิจนั้นๆ เป็นอย่ำงดี และเป็นธุรกิจที่มีศักยภำพ 
ในกำรเติบโต ท�ำให้ธุรกิจเหล่ำนี้ต้องใช้กำรสนับสนุน 
เงินทุนนอกระบบอนัเป็นอปุสรรคต่อกำรขยำยตัว ดงันัน้ 
เพ่ือตอบสนองแนวทำงดงักล่ำว บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นพฒันำ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำมหลำกหลำยสำมำรถตอบสนองให้ 
ครบวงจรธุรกิจ (Total Financial Solution) ส�ำหรับ 
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวโดยมีเป้ำหมำย ดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบกำรหลัก ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงินที่
ให้กำรสนับสนุนด้ำนสินเชื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
และสนิเชือ่สญัญำเช่ำซือ้ เพือ่จัดหำอปุกรณ์กำรเรยีน 
กำรสอนด้ำนไอทีแก่ภำคกำรศึกษำของรัฐ

2. เป็นผู้ประกอบกำรหลัก ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถำบัน
กำรเงิน ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนสินเชื่อรับโอนสิทธิ
เรียกร้องที่เน้นกำรรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำภำครัฐ 

3. พัฒนำสร้ำงผลิตภัณฑ์เสริมในหลำยๆ รูปแบบ  
(Tailormade) เพื่อให้ลูกค้ำหรือคู่ค้ำในผลิตภัณฑ ์
หลัก มีทำงเลือกในกำรใช้บริกำรเพื่อเพิ่มอ�ำนำจ 
กำรแข่งขนักบัคูแ่ข่งในกำรสร้ำงรำยได้และยอดขำยที่
สงูขึน้ ได้แก่ สนิเช่ือเพือ่กำรจดัหำหนงัสอืค�ำ้ประกนั
ซอง (Bid Bond) ซ่ึงบริษัทฯ ได้ท�ำกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรไปสู่กำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซองแบบ 
อเิลก็ทรอนกิส์ (E-Bidding) เพือ่สำมำรถรองรบัระบบ 
กำรประมูลงำนเพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
ของภำครฐั (Electronics Government Procurement)  
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร (Project Backup  
Financing) บริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance) 
สินเช่ือเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้ำเพื่อยกระดับ Supply 
Chain ของลูกค้ำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และ
บริกำรออกหนังสือ Letter of Credit

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของ  
บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  
ที่มีข้อจ�ำกัดในกำรขอสินเชื่อสถำบันกำรเงิน โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็น 8 ประเภทสินเชื่อ ดังนี้

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ02

1. ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่า 
ทางการเงินหรือลีสซิ่ง (Leasing)

 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

ด�ำเนินกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำก
ลูกหนี้ของลูกค้ำมำที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือ
บอกกล่ำวกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำ 
ไปที่ลูกหนี้ของลูกค้ำที่เป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่ โดยด�ำเนินกำรโอน
สิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขำด ซึ่งบริษัทฯ จะมอบหมำยให้ 
ฝ่ำยขำยและกำรตลำดน�ำเอกสำรโอนสิทธิไปให้ลูกหนี้ 
ลงนำมรับทรำบ ถึงแม้ลูกหน้ีของลูกค้ำจะเป็นผู้ช�ำระ 
ค่ำเช่ำให้แก่บริษัทฯ โดยตรง อย่ำงไรก็ตำม ณ วันท�ำ
สัญญำ ลูกค้ำจะต้องมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้
แก่บริษัทฯ ตำมงวดที่ต้องช�ำระ หำกลูกหน้ีของลูกค้ำ 
ไม่ช�ำระค่ำเช่ำตำมเวลำที่ก�ำหนด บริษัทฯ จะน�ำเช็ค
ที่ลูกค้ำมอบไว้ให้ช�ำระค่ำเช่ำให้แก่บริษัทฯ แทน และ
ภำยหลังหำกลูกหน้ีของลูกค้ำได้มีกำรจ่ำยช�ำระเงิน 
เข้ำมำ บริษัทฯ จะคืนเงินจำกกำรรับโอนสิทธิดังกล่ำว
ให้แก่ลูกค้ำทันที

 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง

รับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกค้ำโดยตรง โดยไม่มีกำรโอนสิทธิ
เรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกหน้ีของลูกค้ำ 
โดยลูกค้ำจะท�ำกำรมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้ ณ  
วนัท�ำสญัญำ ซึง่เช็คจะต้องลงวนัทีล่่วงหน้ำตำมวนัครบ
ก�ำหนดช�ำระในสัญญำ

2. ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ  
(Hire Purchase)

บรษิทัฯ ให้บรกิำรสนิเชือ่สญัญำเช่ำซือ้แก่ผูป้ระกอบกำร 
ที่ ต ้ อ งกำรซื้ อทรัพย ์ สิ นประ เภทคอมพิ ว เตอร ์ 
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้ำ รวมไปถึง 
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ ที่มีสัญญำเช ่ำ
กับหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะซื้อ
ทรัพย ์สินจำกลูกค ้ำ แล ้วน�ำมำให ้ลูกค ้ำเช ่ำต ่อ  
(ในบำงกรณีอำจท�ำกำรจัดหำทรัพย์สินจำกผู้จ�ำหน่ำย 
(Supplier) ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ แล้วน�ำมำให้
ลูกค้ำเช่ำต่อ) โดยกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้เช่ำซื้อ 
จะเป็นของบรษิทัฯ และเมือ่ช�ำระเงนิค่ำงวดครบก�ำหนด
สัญญำเช่ำซื้อแล้ว ลูกค้ำหรือผู้เช่ำซื้อจะได้กรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย์นั้นๆ โดยบริษัทฯ จะให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำใน
อตัรำร้อยละ 70 – 100 ของมลูค่ำสนิค้ำและคดิดอกเบีย้
ในอตัรำคงที ่สญัญำเช่ำซือ้ทีบ่รษิทัฯ ให้บรกิำรกบัลกูค้ำ
จะมีอำยุไม่เกิน 3 ปี รูปแบบในกำรท�ำสัญญำเช่ำซื้อ 
จะเป็นในลกัษณะเดยีวกบักำรท�ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 
ดังนี้

 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

ให้ลูกค้ำโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำก 
ลูกหนีข้องลูกค้ำมำทีบ่รษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะแจ้งกำรโอน
สิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำโดยตรงไปที่ลูกหนี้ 
ของลกูค้ำทีเ่ป็นส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำน 
เอกชนขนำดใหญ่ และ ณ วันท�ำสัญญำ ลูกค้ำจะต้อง
มอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้แก่บริษัทฯ ตำมงวดที่
ต้องช�ำระ

 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง 

รับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกค้ำโดยตรง โดยไม่มีกำรโอนสิทธิ
เรยีกร้องในกำรรบัช�ำระค่ำเช่ำจำกลกูหนีข้องลกูค้ำ โดย
ลูกค้ำจะท�ำกำรมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้ ณ วันท�ำ
สัญญำ 
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กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้ำท�ำไว้  

ณ วันท�ำสัญญำเข้ำบัญชีบริษัทฯ

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
ลูกหนี้จะช�ำระค่ำเช่ำแก่ลูกค้ำโดยตรง

กรณีโอนสิทธิ
ลูกหนี้ช�ำระค่ำเช่ำแก่บริษัทฯ

แจ้งกำรขอท�ำสัญญำ1
3แจ้งกำรโอน 

สิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้  
(กรณีมีกำรโอนสิทธิ)

ท�ำเอกสำรสัญญำเช่ำให้ลูกค้ำลงนำม 
และบริษัทฯ ให้สินเชื่อแก่ลกูค้ำโดยปกติ 

ในอตัรำร้อยละ 30 - 100 ของมูลค่ำสินค้ำ

2

ลูกค้ำ
ลูกหนี้

ของลูกค้ำ

ลักษณะ สัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อเช่าซื้อ

วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ ใช้ทรัพย์สินระยะยำวตลอด หรือ 
เกือบหมดอำยุกำรใช้งำน

เพื่อเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นของผูใ้ห้เช่ำจนสิน้สดุสญัญำ  
เมือ่สิน้สดุสญัญำผูเ้ช่ำใช้สทิธ ิ
ในกำรซือ้ทรพัย์สนิ

เป็นของผู้ให้เช่ำซื้อจนกระทั่งผู้เช่ำซื้อได้
ช�ำระค่ำงวดและปฏบิตัติำมเงือ่นไขครบถ้วน 
กรรมสิทธิจ์งึตกเป็นของผู้เช่ำซือ้

ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 3 ปี

ลักษ
ณ
ะการป

ระกอบ
ธุรกิจ

3. ธุรกิจการให้บริการรับซื้อหนี้ทางการค้าหรือแฟคตอริ่ง (Factoring)

บริษัทฯ ให้บริกำรรับซื้อหนี้ทำงกำรค้ำ โดยเป็นกำร 
ให้บริกำรสินเชื่อระยะสั้น เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ในธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบกำร โดยบริษัทฯ จะรับซื้อ 
ลูกหนี้กำรค้ำ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน แต่จะ
โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้กำรค้ำของลูกค้ำให้กับบริษัทฯ 
เพื่อเป็นหลักประกัน โดยเป็นกำรรับโอนสิทธิแบบ 
ไล่เบี้ย (With Recourse) คือบริษัทฯ มีสิทธิไล่เบี้ย
จำกลูกค้ำได้ กรณีที่เกิดหนี้สูญหรือลูกหนี้ไม่ช�ำระเงิน 
ตำมก�ำหนดเวลำ โดยบริษัทฯ จะเน้นให้บริกำรกับ 
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่
ต้องกำรเงินสดไปใช้หมุนเวียนในกิจกำรและเป็นธุรกิจ 
ที่มีกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรที่ไม่มีควำมซับซ้อน 
ในตัวเนื้อหำของหนี้กำรค้ำ เช่น เป็นกำรซื้อมำขำยไป 
ในสินค้ำทั่วๆ ไป หรือเป็นกำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำ
อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ส�ำนักงำนทั่วๆ ไป โดยบริษัทฯ 
จะหลกีเลีย่งกำรรบัซือ้หนีก้ำรค้ำทีม่เีงือ่นไขกำรส่งมอบ 

หรือสินค้ำและบริกำรที่มีควำมซับซ้อนที่อำจจะเกิดข้อ
โต้เถยีงในควำมสมบรูณ์ของหนีก้ำรค้ำ เช่น หนีก้ำรค้ำที่
เกดิจำกกำรพฒันำระบบงำนไอท ีหรอืหนีก้ำรค้ำในภำค
กำรก่อสร้ำง เป็นต้น โดยบรษิทัฯ จะเน้นกำรรบัซือ้ลกูหนี้
กำรค้ำทีเ่ป็นหน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิเป็นหลกั 
รวมถึงลูกหนี้กำรค้ำที่เป็นภำคเอกชนขนำดใหญ่ ซึ่ง 
ส่วนใหญ่บรษิทัฯ จะรบัซือ้ลกูหนีก้ำรค้ำทีม่อีำยไุม่เกนิ 90 
วัน โดยบริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำประมำณร้อยละ  
30 - 100 ของมูลค่ำในเอกสำร และเม่ือครบก�ำหนด
ช�ำระเงิน บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้
โดยตรง และเม่ือหักดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่ำงให้กับลูกค้ำ

ทั้งนี้ อัตรำดอกเบี้ย สัดส่วนกำรรับซื้อหนี้ จะขึ้นอยู่
กับขนำดของกิจกำร ฐำนะกำรเงินของลูกค้ำ รวมถึง
คุณภำพของลูกหนี้กำรค้ำ  

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
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ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน  
และน�ำบัญชีลูกหนี้ 
แต่ละรำยมำเสนอ

1
บริษัทฯ แจ้งกำรโอนสิทธิ 

กำรรับเงินมำที่ลูกหนี้
2

ลูกหนี้ช�ำระเงินแก่บริษัทฯ  
โดยส่วนต่ำง หลังจำกหัก 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ แล้ว 
จะคืนให้แก่ลูกค้ำทั้งหมด

4บริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้  
ประมำณร้อยละ 30-100 

ของมูลค่ำในสัญญำ

3

ลูกค้ำ ลูกหนี้
ของลูกค้ำ

ลูกค้ำขอใช้บริกำร  
Bid Bond และ  
ช�ำระค่ำธรรมเนียม

1

ลูกค้ำ

ธนำคำรพันธมิตร 
ออกหลักประกันซอง3

บริษัทฯ ส่งมอบ 
หลักประกันซอง  

ให้กับลูกค้ำ
4

บริษัทยื่นขอ  
หลักประกันซอง 

 กับธนำคำร
พันธมิตร

2

ธนำคำร 
พันธมิตร

4. การให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้าประกันซอง (Bid Bond)

บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินธุรกิจกำรให้สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ
หนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) เมื่อปี 2553 โดย
เป็นกำรให้สินเชื่อเพื่อกำรสนับสนุนกำรออกหนังสือ
ค�้ำประกันธนำคำรหรือหลักประกันซองให้แก่ลูกค้ำ 
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมประสงค์เข้ำร่วมประมูลงำนใน
หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ จะเป็นกำร
ให้สินเชื่อตำมมูลค่ำหลักประกันซอง ลูกค้ำจะต้องน�ำ

หนงัสือค�ำ้ประกนัธนำคำรหรอืหลักประกนัซองคืนให้แก่
บริษัทฯ ตำมวันเวลำที่ก�ำหนด โดยบริษัทฯ จะได้รับค่ำ
ตอบแทนกำรให้บริกำรในรปูแบบของค่ำธรรมเนียม โดย
บรษิทัฯ ใช้วงเงนิทีม่กีบัธนำคำรในกำรปล่อยสนิเชือ่เพือ่
กำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง
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ลูกค้ำน�ำใบตรวจรับมอบงำน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ 

กำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
เพื่อช�ำระหนี้

5

ลูกค้ำส่งมอบงำน และรับเอกสำร  
ตรวจรับมอบงำนจำกลูกหนี้4

ลูกค้ำส่งเอกสำร และเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำ 
ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ให้เงินกู้กับทำงลูกค้ำ

3

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน1

2แจ้งกำรโอนสิทธิ 
กำรรับเงินมำที่ลูกหนี้ 

ลูกค้ำ
ลูกหนี้

ของลูกค้ำ

ลักษ
ณ
ะการป

ระกอบ
ธุรกิจ

5. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)

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

6. ธุรกิจให้บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)

เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิ 
เรียกร้องในกำรช�ำระเงินของลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ เมื่อ 
ลกูค้ำได้ท�ำกำรส่งมอบสนิค้ำให้แก่ลกูหนีแ้ละได้ใบตรวจ
รับมอบงำนแล้วลูกค้ำส่วนใหญ่จะมำขอสินเชื่อกำร
รับโอนสิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ เพื่อน�ำเงินที่ได้จำก 
สินเชื่อดังกล่ำวมำช�ำระคืนเงินกู้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี
ที่ลูกหนี้ของลูกค้ำตรวจรับมอบงำนล่ำช้ำท�ำให้ลูกค้ำ 
ไม่สำมำรถน�ำใบตรวจรบัมอบงำนมำเปล่ียนเป็นสินเชือ่
กำรรับโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อน�ำเงินมำช�ำระคืนบริษัทฯ 
ได้ภำยในเวลำที่ก�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบี้ยและ 
ค่ำปรับให้แก่บริษัทฯ      

บริษัทฯ ให้บรกิำรจัดหำสนิค้ำเพือ่ขำยให้แก่ผูป้ระกอบกำร 
ที่ขำดเงินทุนในกำรจัดหำสินค้ำเพื่อท�ำกำรส่งมอบต่อ
ให้กับหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะเข้ำไป
ด�ำเนินกำรจัดหำสินค้ำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
จำกผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำ (Supplier) และน�ำไปขำยต่อให้แก่
ลูกค้ำด้วยกำรคิดส่วนต่ำงจำกรำคำต้นทุนกับรำคำขำย  
เมื่อจัดหำสินค้ำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำเรียบร้อย
แล้ว บริษัทฯ จะมอบหมำยให้ Supplier ส่งมอบสินค้ำ
ดังกล่ำวไปยังลูกหน้ีโดยตรงตำมวันและเวลำที่ก�ำหนด
ไว้ ซึง่บรษิทัฯ จะเป็นผูไ้ปตรวจเชค็สนิค้ำพร้อมกบัลูกค้ำ
และลูกหนี้ ณ สถำนที่ที่จัดส่ง เนื่องจำกกำรให้บริกำร
จดัหำสนิค้ำเพือ่ให้ลกูค้ำสำมำรถจดัหำสนิค้ำมำส่งมอบ
ได้ถือว่ำมีควำมเสี่ยงสูง จึงท�ำให้ลูกค้ำเกือบทั้งหมดจะ
เป็นลกูค้ำทีม่กีำรตดิต่อธรุกจิกบับริษทัฯ อย่ำงสม�ำ่เสมอ  

และมปีระวตักิำรช�ำระเงนิทีด่ ีเพือ่ลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 
รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในกำรช�ำระเงินของ 
ลกูหนีใ้ห้กบับรษิทัฯ หรอืท�ำหนงัสอืมอบอ�ำนำจให้บรษิทัฯ  
เป็นผูร้บัเงนิจำกลกูหนีโ้ดยตรง ซึง่โดยส่วนใหญ่หลงัจำก 
บรษิทัฯ จัดหำสนิค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว และลกูค้ำได้ท�ำกำร
ส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกหนีแ้ละได้ใบตรวจรบัมอบงำนแล้ว
ลูกค้ำจะมำขอสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อ 
ประเภทสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน หรือสัญญำเช่ำซื้อกับ
บริษัทฯ เพื่อน�ำเงินที่ได้จำกสินเชื่อดังกล่ำวมำช�ำระคืน
ค่ำสินค้ำ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ลูกหนี้ของลูกค้ำตรวจ
รับมอบงำนล่ำช้ำท�ำให้ลูกค้ำไม่สำมำรถน�ำใบตรวจรับ
มอบงำนมำเปล่ียนเป็นสินเช่ืออืน่ๆ เพือ่น�ำเงนิมำช�ำระ
คนืบรษิทัฯ ได้ภำยในเวลำทีก่�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบ้ีย
และค่ำปรับให้แก่บริษัทฯ
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บริษัทที่ร่วมโครงกำร

คู่ค้ำ Supplier

SMEs

คู่ค้ำ Supplier

SMEs

คู่ค้ำ Supplier

SMEs

บริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรส่ง PO สั่งซื้อสินค้ำ 

Supplier ส่งสินค้ำให้กับบริษัท

Supplier ส่งเอกสำรวำงบิล (invoice) ให้กับบริษัท  

1

2

6

5

3

        
     S

upp
lier 

น�ำบ
ลิม

ำ เ

บกิ
เงิน

กบั
 L

IT

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

เมื่อครบก�ำหนด 
บริษัทที่ร่วมโครงกำรจะจ่ำย
เงินค่ำสินค้ำให้แก่ LIT

ลูกค้ำขอ 
อนุมัติวงเงิน

1

แจ้งกำรโอนสิทธิ 
กำรรับเงิน 
มำที่ลูกหนี้ 

2

4 ส่งมอบสินค้ำให้ลูกหนี้โดยตรง
ตำมวันและเวลำที่ก�ำหนด 
โดยบริษัทฯ ลูกค้ำและลูกหนี้
ของลูกค้ำจะท�ำกำรตรวจรับ
สินค้ำพร้อมกัน

ลูกค้ำน�ำใบตรวจรับมอบงำน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อกำรรับโอน 

สิทธิเรียกร้องสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  
หรือสัญญำเช่ำซื้อเพื่อช�ำระค่ำสินค้ำ

6
จัดหำสินค้ำตำม 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ

3

ลูกค้ำรับเอกสำร 
ตรวจรับมอบงำนจำกลูกหนี้ 5

ลูกค้ำ

ลูกหนี้
ของลูกค้ำ

ผู้จ�ำหน่ำย
สินค้ำ

7. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า

ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อยกระดับ Supply Chain ให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยให้สินเชื่อเติมทุนหมุนเวียน
แก่ Supplier ของบริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำร ให้สำมำรถ
น�ำบิลมำเบิกเงินสดกับทำงบริษัทฯ ได้ทันที โดยไม่ต้อง

รอให้ครบเครดิตเทอม ท�ำให้ Supplier มีทุนหมุนเวียน 
เพิ่มก�ำลังกำรผลิต หรือส่งงำนได้ตรงเวลำมำกขึ้น และ
ยังท�ำให้บริษัทสำมำรถขยำยระยะเวลำกำรช�ำระเงิน 
(Credit Term) แก่ Supplier อย่ำงไร้กังวล
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เปิด L/C ให้กับลูกค้ำไปยังธนำคำรตัวแทนของผู้ขำย3

แจ้ง L/C  
กับผู้ขำย

4

ตรวจสอบเอกสำรและจ่ำยค่ำสินค้ำ7

ผู้ขำยแสดงเอกสำรยืนยัน 
กำรส่งของให้ธนำคำรตัวแทน 

และธนำคำรตัวแทนส่งให้ 
ธนำคำรของผู้ซื้อ

6

ลูกค้ำขอใช้บริกำร L/C กับ2

สัญญำซื้อขำยสินค้ำ1

ธนำคำร 
ตัวแทนผู้ซื้อ

ธนำคำร 
ตัวแทนผู้ขำย

5 ส่งสินค้ำให้กับผู้ซื้อ

ลูกค้ำ 

(ผู้ซื้อ)
ผู้ขำย

ลักษ
ณ
ะการป

ระกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของ 
บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (บริษัทย่อย)

กำรให้บริกำรข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลสินเชื่อให้กับลูกค้ำที่มำขอสินเชื่อกับบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) และบุคคล
ภำยนอก โดยได้น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) มำประยุกต์ใช้ในกำรประมวลผลกำรวิเครำะห ์
สินเชื่อ (Credit Scoring) ตลอดจนกำรบริหำรโครงกำรสินเชื่อ ได้แก่ กำรจัดเตรียมสัญญำ กำรติดตำมหนี้  และให้บริกำร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทำงสินเชื่อ

8. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด Letter of Credit (L/C)

ให้บริกำรสนิเชือ่เพือ่ออกเอกสำรเพือ่ยนืยันกำรช�ำระเงนิในกำรซือ้ขำยทีผู่ซ้ือ้ขอให้ธนำคำรเป็นผูช้�ำระให้แทน เพือ่แสดง
เป็นหลกัประกนักำรช�ำระเงนิ ผูข้ำยสนิค้ำได้รบัเงินเมือ่ส่งมอบสนิค้ำ และผูซ้ือ้สนิค้ำจะได้รบัสนิค้ำเมือ่จ่ำยเงินค่ำสนิค้ำ

ขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด Letter of Credit (L/C)
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1. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
เนื่องจำกลักษณะกำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นกำรให้
สนิเชือ่ทีไ่ม่มีหลกัประกนั ในกรณทีีเ่ป็นสนิเชือ่สญัญำเช่ำ 
ทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ ควำมเสี่ยงด้ำนสินเช่ือ 
จะเกิดจำกท้ังคุณภำพของลูกหน้ีกำรค้ำ และคุณภำพ
ของลูกค้ำ รวมถึงคุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่ลูกค้ำ
ส่งมอบให้กับลูกหน้ีกำรค้ำ ส�ำหรับสินเช่ือกำรรับโอน 
สทิธเิรยีกร้อง ควำมเสีย่งด้ำนสนิเชือ่จะเกดิจำกคณุภำพ
ของลกูหนีเ้ป็นส่วนส�ำคญั ในขณะทีส่นิเชือ่เพือ่กำรจดัหำ
หนังสือค�้ำประกันซอง สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร 
และบริกำรจัดหำสินค้ำ ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อจะเกิด
จำกคุณภำพของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ โดยลักษณะกำรให้ 
สนิเชือ่ของบริษัทฯ จะไม่เน้นควำมส�ำคญัของหลกัประกัน 
เนือ่งจำกทำงบรษิทัฯ จะมกีำรท�ำธรุกรรมกบัทำงลกูหนี้
กำรค้ำในส่วนที่เป็นภำครำชกำร ภำครัฐวิสำหกิจ ซึ่งมี
กำรจัดท�ำโอนสิทธิรับเงินเป็นส่วนใหญ่ จึงถือเป็นกำร
ช่วยลดควำมเสี่ยงลงในระดับเบื้องต้นแล้ว

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ 
ด้วยกำรตั้งเกณฑ์และก�ำหนดข้ันตอนในกำรตรวจสอบ 
ทั้งลูกค้ำและลูกหนี้กำรค้ำอย่ำงรัดกุมก่อนกำรอนุมัติ
สนิเชือ่ในแต่ละประเภท ด้วยมำตรกำรดงักล่ำว บรษิทัฯ 
จึงเชื่อมั่นในคุณภำพของลูกค้ำ ลูกหนี้กำรค้ำ รวมทั้ง
คุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่จะส่งมอบให้กับลูกหนี้ 
กำรค้ำ โดยที่ผ่ำนมำในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 
บริษัทฯ มีค่ำเผื่อหนี้สูญจ�ำนวน 110.29 ล้ำนบำท 
158.91 ล้ำนบำท และ 251.64 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.92 ร้อยละ 6.24 และร้อยละ 9.33 
ตำมล�ำดับ ของยอดลูกหนี้คงค้ำงของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 
2560 ปี 2561 และปี 2562 ตำมล�ำดับ

2. ความเสี่ยงด้านความผันผวน 
ของอัตราดอกเบี้ย

ดอกเบีย้เงนิกูเ้ป็นต้นทนุหลักของบรษัิทฯ ซึง่แปรผนัตำม
ภำวะอัตรำดอกเบี้ยในตลำด และมีผลต่อกำรก�ำหนด
อัตรำดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้ำ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของ 
อัตรำดอกเบี้ยอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯ

บรษิทัฯ จงึมีนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเส่ียง
จำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้เน่ืองจำกต้นทุนของ 
บรษิทัฯ ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรกูย้มืระยะส้ัน ดงันัน้ ในส่วน
ทีเ่ป็นสนิเช่ือระยะสัน้ไม่ว่ำจะเป็นสนิเชือ่กำรรบัโอนสทิธิ
เรียกร้อง สินเช่ือเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง 
สินเช่ือเพื่อสนับสนุนโครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ 
บรษิทัฯ จะสำมำรถปรบัอตัรำดอกเบ้ียหรอืค่ำธรรมเนยีม 
ตำมต้นทุนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับ
สินเช่ือสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสินเช่ือสัญญำเช่ำซื้อ 
บริษัทฯ คิดอัตรำดอกเบ้ียกับลูกค้ำเป็นอัตรำดอกเบ้ีย
คงที่ อย่ำงไรก็ตำม ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนทำงกำรเงิน
ของบริษัทฯ กับอัตรำดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้ำ จะมีกำร
บวกเพิม่เพือ่ให้เพยีงพอกบัควำมเสีย่งด้ำนควำมผนัผวน
ของอัตรำดอกเบี้ยที่อำจเกิดขึ้น  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้บริหำรจัดกำรในกำรหำแหล่ง
เงนิทนุทีม่รีะยะเวลำสอดคล้องกบัสนิเชือ่แต่ละประเภท 
(Matching Source) เพ่ือลดควำมเส่ียงในด้ำนควำม
ผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยอีกแนวทำงหนึ่งด้วย

ปัจจัย
ความเสี่ยง03
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ป
ัจจัยความ

เสี่ยง

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ทางการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มีสถำบนักำรเงนิที่
ให้กำรสนับสนุนในด้ำนกำรเงินหลำยแห่ง โดยมีวงเงิน
รวมทั้งสิ้น 1,155 ล้ำนบำท ทั้งนี้ วงเงินส่วนใหญ่เป็น
วงเงินระยะสั้นเป็นจ�ำนวน 1,055 ลำ้นบำท ประกอบ
ด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชี และต๋ัวสัญญำใช้เงิน (P/N)  
ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงในกำรถูกเรียกให้ช�ำระคืนเงินก่อน
ก�ำหนดระยะเวลำ หรือ กรณีสถำบันกำรเงินไม่ต่ออำยุ
สัญญำตั๋วสัญญำใช้เงิน

อย่ำงไรกต็ำม บรษัิทฯ ได้มกีำรบรหิำรสภำพคล่องเพือ่
ป้องกันควำมเสีย่งดงักล่ำว โดยพยำยำมจดัสรรแหล่งใช้ไป 
(Use of Fund) ของเงินทุนให้สอดคล้องกับแหล่งได้มำ
ของเงินทุน (Source of Fund) รวมถึงกำรจัดหำแหล่ง
เงนิทนุจำกกำรใช้เครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหม่ๆ ซึง่เป็นผล 
มำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
เช่น กำรขำยลดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ให้แก่ 
ผู้ลงทุน และกำรออกหุ้นกู้เสนอขำยแก่นักลงทุน ซึ่งจะ 
ช่วยท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรสภำพคล่องได้ดีข้ึน 
รวมทั้งเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนในกำร
ปล่อยสินเชื่อในอนำคต ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
และ 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
เท่ำกับ 1.30 เท่ำ และ 1.42 เท่ำ ตำมล�ำดับ ส�ำหรับ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  
มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 2.13 เท่ำ

4. ความเสี่ยงด้านการตลาด 
และการแข่งขัน

บริษัทฯ มีควำมเสีย่งจำกกำรแข่งขนักบัผูใ้ห้บรกิำรสนิเชือ่ 
ที่เป็นสถำบันกำรเงิน หรือผู้ให้สินเชื่อที่มีผู้ถือหุ้นที่เป็น
สถำบันกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำม ลกูค้ำเป้ำหมำยของบรษิทัฯ 
เป็นคนละกลุม่กบัลกูค้ำของผูใ้ห้บรกิำรทีเ่ป็นสถำบนักำรเงนิ 
เน่ืองจำกลกูค้ำของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำร 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ทีม่ข้ีอจ�ำกดัในเรือ่ง 
ทนุจดทะเบยีนและหลักทรพัย์ค�ำ้ประกนั ท�ำให้ผู้ประกอบกำร 
ดังกล่ำวไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำบันกำรเงินและ 
ไม่ได้รบัสนิเชือ่ทีต้่องกำรอย่ำงทนัเวลำ ในขณะเดยีวกนั 
ควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรพจิำรณำของสถำบนักำรเงนิ 
รวมทั้งสถำบันกำรเงินส่วนใหญ่จะไม่เน้นลูกหนี้ที่เป็น
ภำครำชกำร หรอืรฐัวสิำหกจิ  เนือ่งจำกระยะเวลำของงำน 
หรือระยะเวลำกำรช�ำระเงินก�ำหนดได้ไม่ชัดเจนเหมือน
บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ ท�ำให้ผูป้ระกอบกำรกลุม่ดงักล่ำว
หันมำใช้บรกิำรของผูใ้ห้สนิเชือ่ทีไ่ม่ได้เป็นสถำบันกำรเงนิ

คูแ่ข่งขนัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จงึเป็นผูใ้ห้บรกิำรสนิเชือ่ 
ทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงนิ โดยแต่ละผูป้ระกอบกำรต่ำงเน้น 
กำรให้บริกำรสินเชื่อในแต่ละประเภทท่ีแตกต่ำงกัน  

ในขณะทีบ่รษัิทฯ มีกำรให้บรกิำรสินเช่ือทีค่รบวงจรตัง้แต่
กำรสนบัสนนุสนิเชือ่ล่วงหน้ำ (Pre Finance) เช่น สนิเชือ่
เพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) เพื่อ
ให้ลูกค้ำสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่เริ่มประมูลงำน  
รวมทั้งสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร (Project Backup 
Financing) และบริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance)  
เพื่อช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถจัดหำสินค้ำหลังจำกประมูล
งำนได้ ก่อนท่ีจะให้บริกำรสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
อื่นๆ (Post-Finance) ไม่ว่ำจะเป็นสินเช่ือสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงนิ สนิเชือ่สญัญำเช่ำซือ้ หรอืสนิเชือ่กำรรบัโอน
สิทธิเรียกร้องต่อไป และด้วยกลยุทธ์กำรตลำดที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริกำรที่ครบวงจร รวดเร็ว 
และมปีระสทิธภิำพ ควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้ำ อตัรำค่ำ
บริกำรที่ชัดเจน ควำมยืดหยุ่นในกำรให้สินเชื่อ รวมทั้ง 
ควำมเชีย่วชำญในอตุสำหกรรมไอท ีซึง่ปัจจบุนัหน่วยงำน 
รำชกำรและรฐัวิสำหกจิ รวมทัง้บรษิทัเอกชนขนำดใหญ่ 
มกีำรลงทนุในกำรพฒันำงำนด้ำนไอทค่ีอนข้ำงมำก ท�ำให้ 
บริษัทฯ สำมำรถแข่งกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

5. ความเสีย่งในการพึง่พิงบคุลากร
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พนักงำนถือเป็น
บุคลำกรที่ส�ำคัญ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยและ
กำรตลำดเพรำะจะเป็นผูท้ีเ่ข้ำถงึและตดิต่อกบัลูกค้ำ ซึง่
บุคลำกรเหล่ำนี้ถอืเปน็ทรัพยำกรที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนนิ
ธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ หำกต้องเสยีบคุลำกรเหล่ำนีไ้ป  
อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม 
บรษิทัฯ มมีำตรกำรในกำรลดควำมเสีย่งจำกกำรสญูเสยี
บุคลำกรดังกล่ำว โดยบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำร
พัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรให้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนิน
งำนและเตบิโตไปพร้อมๆ กบัควำมส�ำเรจ็ของบรษิทัฯ มี
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนในอตัรำตลำดเพือ่จงูใจให้บคุลำกร
ดงักล่ำวท�ำงำนกบับรษิทัฯ อย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้บรษิทัฯ  
ได้มีกำรจดัสรรหุน้สำมัญเพิม่ทนุจ�ำนวน 4,200,000 หุน้ 
เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ 
พร้อมกับกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน (ในรำคำ
เดียวกัน) ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนเป็นเจ้ำของ 
บริษัทฯ ที่ร ่วมสร้ำงมำ รวมทั้งจะช่วยเสริมสร้ำง 
ก�ำลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงำนท�ำงำนอยู่กับบริษัทฯ 
ในระยะยำว นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำร
พัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเป็นทีม  
ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำร 
พึ่งพิงบุคลำกรคนใดคนหนึ่งโดยเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำม  
จำกอดตีทีผ่่ำนมำอตัรำหมนุเวยีนของบคุลำกรในต�ำแหน่ง 
ที่ส�ำคัญอยู ่ในระดับที่ต�่ำมำก ซึ่งสะท้อนถึงควำม
ภักดีของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร รวมถึงควำมเชื่อม่ัน 
ในศักยภำพขององค์กร และในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัด
ท�ำโครงกำรสะสมหุน้ส�ำหรบัพนกังำนบรษิทัจดทะเบยีน 
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EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) 
โดยท�ำสญัญำกบับรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรเป็นตัวแทนจัดกำรโครงกำร โดย
โครงกำรมอีำย ุ3 ปี ตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2558 – มีนำคม 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือธ�ำรงรักษำผู้บริหำรและ
พนักงำนให้ท�ำงำนอยู่กับบริษัทในระยะยำว ส่งเสริม
ควำมคิดและควำมรู้สึกของพนักงำนในกำรเป็นเจ้ำของ
กิจกำรร่วมกัน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจผ่ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ และเสริมสร้ำงวินัยในกำร
ออมให้กบัพนกังำน ในระหว่ำงทีโ่ครงกำรยงัไม่หมดอำยุ  
หำกมีพนักงำนที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่สำมำรถเข้ำร่วม 
ณ ขณะนี้แต่จะมีคุณสมบัติครบก่อนสิ้นอำยุโครงกำร  
กส็ำมำรถแสดงเจตจ�ำนงเข้ำร่วมได้ในทุกวันที ่1 เมษำยน
ของแต่ละปี ในส่วนของเงนิน�ำส่งโครงกำรนี ้มรีำยละเอยีด
ดังนี้คือ พนักงำนหรือผู้บริหำร (ส่วนงำน Back Office) 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 5 จำกฐำนเงินเดือน 
(Base Salary) และพนักงำนหรือผู้บริหำร (ส่วนงำน 
Front Office) ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 5 จำก
ฐำนเงินเดือน (Base Salary) และเงินจูงใจ (Incentive) 
รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บำท (หมำยเหตุ : ฐำน 
เงนิเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่ำครองชพี ค่ำต�ำแหน่ง  
ค่ำน�้ำมันและยำนพำหนะ ตลอดจนรำยได้อ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกัน) โดยบริษัทจะสมทบกำรจ่ำยในอัตรำ
เท่ำกับเงินน�ำส่งของพนักงำนตลอดโครงกำร

และในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
ให้บริษัทจัดท�ำโครงกำรสะสมหุ ้นส�ำหรับพนักงำน
บริษัท EJIP โครงกำร 2 โดยโครงกำรมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่ 
เมษำยน 2561 – มีนำคม 2564 และได้เพิ่มอัตรำ
กำรน�ำส่งเงินเข้ำร่วมโครงกำรของพนักงำน ซึ่งบริษัทฯ
จะหักเงินผู ้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรใน 
อัตรำร้อยละ 10 จำกฐำนเงนิเดอืน (Base Salary) สูงสุด
ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเดือน (หมำยเหตุ : ฐำนเงิน
เดอืน (Base Salary) โดยไม่รวมค่ำครองชพี ค่ำต�ำแหน่ง 
ค่ำน�้ำมันและยำนพำหนะ ตลอดจนรำยได้อ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกัน) โดยบริษัทจะสมทบกำรจ่ำยในอัตรำ
เท่ำกับเงินน�ำส่งของพนักงำนตลอดโครงกำร

6. ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการ
บรหิารงานของผู้ถอืหุน้รายใหญ่

ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2556 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด 
(มหำชน) (“เอสวีโอเอ”) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 86.21 
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  
และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ ้นให้กับประชำชนใน 
ครั้งนี้ รวมทั้งเอสวีโอเอจะเสนอขำยหุ้นที่ตนถืออยู่ต่อ 
ประชำชน จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น โดยขำยหุ้นดังกล่ำว
พร้อมกับกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนและในรำคำ
เดียวกันสัดส่วนกำรถือหุ้นของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือ
ร้อยละ 47 ต่อมำในปี 2559 ได้มีกำรลดสัดส่วนกำร 
ถือหุ้นของเอสวีโอเอลงเหลือร้อยละ 39.9 และในป ี
2560 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) ได้มีนโยบำย 
ในกำรลดสัดส่วนกำรถอืหุน้ลงเหลือร้อยละ 35.0 และ 30.0  
ตำมล�ำดับ ซ่ึงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดังกล่ำวยังคงสำมำรถ
ควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้ในเรือ่งท่ีกฎหมำยก�ำหนด
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงของผูถ้อืหุน้ทีม่ำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เนื่องจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
สำมำรถใช้เสยีงซึง่เกนิกว่ำร้อยละ 25 ส�ำหรบักำรใช้สทิธิ
ในกำรคัดค้ำนในมติต่ำงๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรำยอื่น 
ไม่อำจถ่วงดุลกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ได้

อย่ำงไรกต็ำม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่มคีวำมต้องกำรให้อสิระ
แก่บริษัทฯ ในกำรด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกธุรกิจของ 
บริษัทฯ เป็นธุรกิจกำรเงินอย่ำงชัดเจน ซึ่งแตกต่ำงจำก 
ธุรกิจของเอสวีโอเอ ถึงแม้ว่ำเอสวีโอเอจะยังคงเป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ก็ตระหนักดีว่ำธุรกิจลักษณะนี้ต้องกำร
ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำน โดยจะเห็นได้ว่ำ  
ผู้บริหำรของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบกำรณ์ 
ในธุรกิจด้ำนกำรเงิน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มี 
กำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจ�ำนวน 5 ท่ำน จำกจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
8 ท่ำน ซึ่งมีประสบกำรณ์ธุรกิจด้ำนกำรเงินหรือมี 
ควำมรูเ้ฉพำะด้ำนทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกำรประกอบธรุกิจ
ของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนนิ 
ธรุกจิ รวมทัง้ตรวจสอบ พจิำรณำ และกลัน่กรองมใิห้เกดิ
รำยกำรทีอ่ำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ใน
อนำคต และเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯ โดยภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน 
แล้วโครงสร้ำงกำรบริหำรทั้งในระดับกรรมกำรและ 
ผู้บริหำรจะยังคงเป็นเช่นเดิม
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7. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล 

บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูระบบ
สำรสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดจ้ำงบุคคลภำยนอก
ด�ำเนินกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ส�ำหรับระบบกำรจัดกำร
สำรสนเทศขึ้น และให้บริกำรดูแลระบบฐำนข้อมูล
ด้วย อย่ำงไรก็ตำม ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ของบริษัทฯ มีคุณภำพและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ 
ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลอื่นๆ และระบบกำร 
สือ่สำรข้อมลูไปยงัผูท้ีเ่กีย่วข้องอย่ำงเหมำะสม ตลอดจน 
มีกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปเหมำะสม 
กับธุรกิจ รวมถึงบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมกำรเข้ำถึง
ระบบสำรสนเทศและข้อมูล กำรป้องกันกำรสูญหำย 
กำรเรียกคืนข้อมูล และมีกำรควบคุมกำรล่วงละเมิด
ลิขสิทธิ์ กำรท�ำซ�้ำ ดัดแปลง แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
หรอืเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรรักษำข้อมลูทีเ่ป็นควำมลับ 
ทั้งของบริษัทและลูกค้ำ เพื่อให้บริษัทสำมำรถจัดกำร
ระบบสำรสนเทศและข้อมูลภำยในองค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ให้มีควำมทันสมัยต่อกำรเติบโตในยุคเทคโนโลยี
สำรสนเทศในปัจจบุนั และเพือ่ให้เป็นกำรเน้นย�ำ้ในด้ำน
ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญในด้ำนเทคโนโลยขีอง
กลุม่บรษิทั เอสวโีอเอ โดยในปี 2562 – 2563 บรษิทัฯ ยงั
คงด�ำเนินกำรพฒันำซอฟท์แวร์ส�ำหรบัระบบกำรจดักำร
สำรสนเทศให้สำมำรถบริกำรลูกค้ำได้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง และเพ่ือกำรพัฒนำสำรสนเทศ
เพื่อกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร และสำมำรถรองรับ
กำรเติบโตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดหำเจ้ำหน้ำที่
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศเข้ำมำรับผิดชอบดูแลด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบสำรสนเทศ และโครงสร้ำง
ฐำนข้อมูล เพื่อดูแลรับผิดชอบสำรสนเทศของบริษัท
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อีกท้ังเพื่อท�ำหน้ำที่จัดท�ำ
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำร
ตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร

8. ความเสีย่งด้านการเปิดเผยข้อมูล 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ได้ท�ำกำรแปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด  บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 
และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ในกำรเปิดเผยข้อมลูตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด 
รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจ
ของผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงในด้ำนกำร
เปิดเผยข้อมูลอันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติใน 
กำรเปิดเผยและรักษำข้อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำ 

หลักทรพัย์ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์อย่ำงเคร่งครดั และบรษิทัฯ มีนโยบำย 
ในกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้ก�ำหนดทิศทำงกำร
ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทอย่ำงถูกต้องตำมควำมจริง 
โดยจะต้องส่ือสำรข้อมูลให้ผู้ลงทุนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
และทันต่อเหตุกำรณ์ สอดคล้องกับกฎหมำย รวมถึง
มีข้อห้ำมส�ำหรับพนักงำน ผู้บริหำร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือป้องกนักำรน�ำข้อมลูไปใช้เพือ่เป็นประโยชน์ในทำง
มิชอบ ซึง่เป็นกำรเอำเปรยีบผูล้งทุน และไม่ถกูต้องตำม
กฎหมำย

9. ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรให้สินเชื่อในผลิตภัณฑ์ที่
หลำกหลำย และมีตลำดในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่ำง
กันออกไป ซึ่งลูกค้ำของบริษัทฯ อำจมีข้อจ�ำกัดในเรื่อง
ต่ำงๆ เช่น ข้อจ�ำกัดในเรื่องของหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
ส�ำหรับกำรขอสินเชื่อกับทำงบริษัทฯ ข้อจ�ำกัดเรื่องของ
เงินทนุหมนุเวยีน เป็นต้น จำกลกัษณะดงักล่ำว บรษิทัฯ 
อำจเผชญิควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติของพนกังำนท้ังจำก
ที่เป็นบุคคลภำยในของบริษัทฯ หรืออำจเกิดจำกบุคคล
ภำยนอกของบริษัทฯ 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึโอกำสในกำรเกดิเหตุกำรณ์ทจุรติจงึ
ได้วำงระบบกำรควบคมุภำยใน และน�ำระบบสำรสนเทศ
เข้ำมำช่วยสนับสนุน รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญ
กบักำรปลูกจิตส�ำนกึในเรือ่งของควำมซือ่สตัย์ (Integrity) 
โดยมีโครงกำร Employee Joint Investment Program 
(EJIP) เพื่อให้พนักงำนได้ออมและสร้ำงผลตอบแทน
กำรลงทุนในระยะยำวและมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของบริษัท  
(Sense of Ownership) มีช่องทำงให้แจ้งเบำะแส  
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ผ่ำน
เว็บไซต์บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติตำมสำย
งำนกำรควบคุมก่อนปล่อยสินเชื่อด้วยกำรพิสูจน์กำรมี 
ตวัตนของหนี ้กำรจดัท�ำเอกสำรกำรโอนสทิธกิำรรบัช�ำระ
เงิน โดยให้ลูกค้ำโอนสิทธิกำรรับช�ำระเงินมำที่บริษัทฯ  
เป็นต้น ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้มีแนวทำงจัดกำรควำมเส่ียง
จำกกำรทุจริตฉ้อฉล โดยจัดท�ำนโยบำยต่อต้ำนกำร 
ทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อก�ำหนด
บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ขั้นตอนและแนวทำง
กำรปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ ไว้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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10. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และ 
ชื่อเสียงองค์กร

ชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กร เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต่ำง
ให้ควำมส�ำคัญ เพรำะเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึง 
มุมมองของผูมี้ส่วนได้เสยีต่อบรษิทั  ประกอบกับในปัจจบุนั 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรท่ีรวดเร็วและม ี
ผูใ้ช้งำนเป็นจ�ำนวนมำก ดังนัน้ หำกมข่ีำวหรอืเหตกุำรณ์
ด้ำนลบของปรำกฎในสือ่ ซึง่อำจเกดิจำกข่ำวลอืท่ีไม่เป็น
ควำมจริง กำรเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทที่คลำดเคลื่อน 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์
บริษัท หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network)  
ตลอดจนกำรท�ำโฆษณำในเอกสำรต่ำงๆ หรือเกิดจำก 
กำรด�ำเนินธุรกิจที่ผิดพลำด หรือรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อภำพลกัษณ์และช่ือเสียงของบรษิทั 
ซึง่ผลสะท้อนดงักล่ำวอำจเกดิได้ทัง้ด้ำนบวกและด้ำนลบ

บริษัทฯ จึงได ้จัดให ้มีฝ ่ำยพัฒนำธุรกิจเพื่อดูแล 
รับผิดชอบในส่วนของกำรน�ำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน 
กำรท�ำประชำสัมพันธ์ให้มีควำมถูกต้องและเหมำะสม 
และคอยติดตำมข่ำวสำรที่มีนัยส�ำคัญกับบริษัททั้ง 
ทำงตรงและทำงอ้อม ตลอดจนมีกำรดูแลและติดตำม 
ข้อมูลข่ำวสำรที่ปรำกฏในเว็บไซต์บริษัทและสื่อสังคม 
ออนไลน์ (Social Network) อย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ป้องกนั
กำรเข้ำใจผิดที่ส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์และชื่อเสียง
ของบริษัทให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์

11. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่  
(Emerging Risk)

ควำมเสี่ยงที่จะเกิดใหม่เป็นควำมสูญเสียที่อำจเกิด
ขึ้นจำกควำมเสี่ยงท่ียังไม่เคยปรำกฏข้ึนหรือไม่เคยมี
ประสบกำรณ์ ณ เวลำปัจจบุนั แต่เนือ่งจำกในอนำคต
มักจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลำยกรณี อันอำจ
เป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กฎหมำย 
สงัคม เทคโนโลย ีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ หรอืกำร
เปลีย่นแปลงตำมธรรมชำต ิ ซึง่ในบำงเหตกุำรณ์อำจจะ 
ไม่สำมำรถประเมนิผลกระทบ หรอือำจจะไม่สำมำรถระบุ
ควำมเสีย่งได้แน่นอน เช่น ควำมเสีย่งจำกนำโนเทคโนโลยี 
ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับแต่งทำงพันธุกรรม หรือควำม
เสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะภูมิอำกำศ 
เป็นต้น

ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี Fintech กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกยุคปัจจุบัน
ไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) กำรโจมตีทำง
อินเทอร์เน็ต (Cyber Attack) และกำรโจรกรรมทำง
อินเทอร์เน็ต

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

• จัดให้มีกำรรวบรวมข้อมูล รำยงำนและเหตุกำรณ์ที่
อำจกลำยเป็นควำมเส่ียงที่จะเกิดขึ้นใหม่จำกแหล่ง
ต่ำงๆ เช่น World Economic Forum, หน่วยงำนรัฐ
เป็นต้น เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจและหำวธีิกำรในกำรจ�ำกดั
ผลกระทบที่จะมีต่อองค์กรได้อย่ำงเหมำะสม 

• บรษิทัอยูร่ะหว่ำงพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในยุค
ปัจจุบันที่ต้องกำรควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ำ

แผนการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  
(Business Continuity Management) หรือ BCM 

กำรวำงแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ เป็นกำรจัดท�ำ 
roadmap ในกำรบรหิำรธรุกจิให้ด�ำเนนิไปอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยไม่หยดุชะงกั ในภำวะทีธุ่รกจิต้องประสบกบัสถำนกำรณ์ 
ไม่ปกต ิ ไม่ว่ำจะเป็นภยัคกุคำมจำกภำยนอกหรอืภำยใน
อันจะเป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 

1.  ปัจจัยด้านการสูญเสียบุคคลส�าคัญของบริษัท 
บริษัทได้ตระหนักถึงกำรเตรียมให้มีผู้บริหำรรุ ่นใหม่
ขึ้นมำเม่ือผู้บริหำรรุ่นเก่ำหมดวำระลง โดยมีกำรจัด
ท�ำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู ้บริหำรระดับ 
กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและ 
กำรเงนิ และนอกจำกนัน้ ยงัได้มกีำรฝึกให้ผูบ้รหิำรระดบั 
รองลงมำ รวมถงึระดบัหวัหน้ำงำนได้เข้ำมำเป็นส่วนหน่ึง 
ในกำรเรียนรู ้แนวทำงในกำรพิจำรณำอนุมัติหรือ 
ไม่อนมัุตใินกำรให้สินเช่ือกบัลูกค้ำ โดยจะต้องวเิครำะห์
ควำมเสีย่งให้รอบด้ำน

2. ปัจจยัด้านการสญูเสยีข้อมลูท่ีส�าคญั ทำงบริษทัมี
ระบบส�ำรองข้อมลูทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร รวมทัง้ 
กำรกู้คืนระบบ (Disaster & Recovery: DR Site) เพื่อ
รองรับแผนกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business 
Continuity Management: BCM) รองรบักำรจดัเกบ็และ
ส�ำรองระบบปฏบิตักิำร (Operation System) ซอฟต์แวร์
และโปรแกรมกำรท�ำงำน (Software & Application) และ 
ข้อมูล (Data) ให้สำมำรถใช้งำนได้ดแีละมีควำมพร้อมใน 
กำรกู้ข้อมลูคืนกลับมำใช้งำนได้ดงัเดมิตลอดเวลำ พร้อม 
ทัง้รองรับกำรส่งถ่ำยข้อมูลไปจัดเก็บส�ำรองใน Disaster 
Recovery Site อีกทำงหนึ่ง

กำรด�ำเนนิกำร เม่ือเกดิภำวะวกิฤตขิึน้ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
เป็นผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจส่ังกำร แก้ไขเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ต่ำงๆ ร่วมกับผู ้บริหำรระดับสูง และจะสื่อสำรให้
พนักงำนทุกระดับ และลูกค้ำได้ทรำบผ่ำนช่องทำง  
LINE, Email หรือเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนช่องทำง 
อื่นๆ ที่เหมำะสม
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ป
ัจจัยความ

เสี่ยง

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ในการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)

บริษัทตระหนักดีว่ำวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคญัต่อควำมส�ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนั้น 
บรษิทัได้ก�ำหนดให้ผูบ้รหิำรเป็นผูส้ือ่สำรถงึควำมส�ำคัญ
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง และเป็นต้นแบบในกำร
บริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงสร้ำงวิธีกำรน�ำกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทำงปฏิบัติ โดยได้ให้มีกำร
ถ่ำยทอดแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกระดับบน 
สู่ระดับพนักงำน และก�ำหนดให้กำรบริหำรควำมเส่ียง 
เป็นหลักสตูรส�ำหรบัผูบ้รหิำรระดับผูจั้ดกำรขึน้ไป จดัให้มี 
กำรแลกเปลีย่นแบ่งปันประสบกำรณ์กำรบรหิำรควำมเส่ียง 
ผ่ำนท่ีประชุมกลยุทธ์ และพนักงำนทุกคนเป็น Risk 
Agent ท่ีมีหน้ำทีจ่ะต้องรำยงำนควำมเสีย่งให้หวัหน้ำงำน 
ได้ทรำบ โดยหำกพนกังำนพบว่ำมีควำมเสีย่งเกดิขึน้จำก 
กระบวนกำรขัน้ตอนกำรปฏบิตัใิห้รำยงำนให้หวัหน้ำงำน 
หรือผู ้บังคับบัญชำทรำบถึงควำมเสี่ยงที่พบในกำร
ท�ำงำนประจ�ำวันเพื่อที่จะได้หำแนวทำงในกำรป้องกัน
แก้ไขควำมเสี่ยงที่พบนั้น

การระบุประเด็นที่เป็น 
สาระส�าคัญของบริษัท (Materiality)

ในกำรระบุประเด็นส�ำคัญบริษัทจะมีกำรพิจำรณำ 
ทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก โดยปัจจัยภำยใน
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำน ควำมเส่ียง
และโอกำส กรอบกำรด�ำเนินงำน และกำรประเมินกำร
ด�ำเนินกำรทำงด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัท ส่วนปัจจัย
ภำยนอกพิจำรณำจำกกำรส�ำรวจควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทำน และแนวโน้มกำร
เปล่ียนแปลงของโลก โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรพิจำรณำ
ทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอกจะน�ำมำประเมินประเด็น
ส�ำคัญของบริษัทฯ เพื่อวำงแผนกำรด�ำเนินงำนต่อไป
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ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น  ร้อยละ 

1 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) 79,280,601 35.80

2 นำยประยุทธ เอื้อวัฒนำ 6,134,300 2.77

3 นำยไพโรจน์ สิทธิมนต์อ�ำนวย 5,348,000 2.41

4 นำยสมชำย ปัดภัย 4,606,100 2.08

5 นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 4,102,660 1.85

6 นำยสมพล เอกธีรจิตต์ 3,712,319 1.68

7 นำยสหัสชัย รักมนุษย์ 2,950,000 1.33

8 นำงสุณี เอกธีรจิตต์ 2,772,430 1.25

9 บริษัท ไทยเอ็นดีวีอำร์ จ�ำกัด 2,294,003 1.04

10 นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข 2,035,000 0.92

 รำยย่อยอื่น ๆ 108,214,043 48.87

รวม 221,449,456 100.00

หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 221,449,456 บำท
หุ้นสำมัญ : 221,449,456 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ : 1 บำท
โดยบริษัทได้น�ำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มีนำคม 2557

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 12 มีนำคม 2563 รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้  

หมายเหตุ :  ล�ำดับที่ 6 และ 8 ตระกูลเอกธีรจิตต์ มีหุ้นทั้งหมด 6,484,749 หุ้น คิดเป็น 2.93%

นโยบายเงินปันผล
บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไรสทุธจิำกงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ภำยหลงั 
กำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และกำรจัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจพิจำรณำ
จ่ำยเงินปันผลในอัตรำทีแ่ตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่�ำหนดไว้ หรอืงดจ่ำยเงินปันผล โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบกำร 
สภำพคล่องทำงกำรเงิน ภำวะเศรษฐกิจ และควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบริหำรกิจกำรและ 
กำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น04
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายสมพล เอกธีรจิตต์

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขายและการตลาด

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุน

นางรุ่งนภา โอกาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวปิยนันท์ มงคล

เลขานุการบริษัท

กรรมการบริหารอาวุโส

นางสาวปิยนันท์ มงคล

ผู้จัดการทั่วไป 
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

ผู้จัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป

นางสาวสุนทรี หวังด�ารงเวศ

รองผู้จัดการทั่วไป
แผนกปฎิบัติการ 2

นางสาวอรทัย แสวงเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นายบรรจง โฮกเส็ง

รองผู้จัดการทั่วไป 
แผนกปฎิบัติการ 1

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)

05 โครงสร้าง  
การจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
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นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

กรรมการผู้จัดการ

-

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายเครดิตและนิติกรรมสัญญา

นางสาวดวงกมล กรมาทิตย์สุข

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ

นายพรพล ไพศาลวศิน

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย
และนิติกรรมสัญญา

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
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รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

2. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

3. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรอิสระ

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรอิสระ

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรอิสระ

6. นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำรอำวุโส

7. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร

8. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 
โครงสร ้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย  
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ดังนี้ 
คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ (โดยที่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบยังได้ปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรสรรหำ 
คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
ก�ำกบัดแูล และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอกีด้วย)  

และผู้บริหำรของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด 
พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รำยละเอียดโครงสร้ำงกำรจัดกำรของ 
บริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่ำน ประกอบด้วย

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นำยสมพล เอกธรีจติต์, นำงสำวปำรฉิตัร เหล่ำธรีะศริวิงศ์ และนำงสำวสติำพชัร์ นโิรจน์ธนรฐั  กรรมกำรสองในสำมคน 
ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท 

 

คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร06
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง
วันที่

ด�ารงต�าแหน่ง
จ�านวนปีที่

ด�ารงต�าแหน่ง

1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 7 ปี 1 เดือน

2. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต กรรมกำรตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 7 ปี 1 เดือน

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 7 ปี 1 เดือน

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ 29 เม.ย. 2556 6 ปี 8 เดือน

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ 14 ต.ค. 2559 3 ปี 2 เดือน

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ต�าแหน่ง

1. นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำรบริหำร

3. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำรบริหำร

4. นำงรุ่งนภำ โอกำศ กรรมกำรบริหำร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่ำน ประกอบด้วย

โดยมีนำงสำววิชุดำ แก้วไทรเทียน ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีเ่พียงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ โดยนำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จบกำรศึกษำระดับ 
ปริญญำโท สำขำกำรเงินและกำรคลัง รวมทั้งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินจำกธนำคำร และนำงดวงพร สุจริตำนุวัต  
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต รวมทั้งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วย

3. คณะกรรมการบริหาร 
บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรจ�ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย

โดยมีนำงสำวปิยนันท์ มงคล เลขำนุกำรบริษัทและผู ้จัดกำรทั่วไปฝ่ำยพัฒนำควำมยั่งยืน เป็นเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรบริหำร 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร มีดังนี้

(1) พิจำรณำตัดสินใจในงำนบริหำรเรื่องส�ำคัญๆ และเรื่องที่กรรมกำรผู้จัดกำรน�ำเสนอ
(2) อนุมัติสินเช่ือทุกประเภทในวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บำท (สี่สิบล้ำนบำทถ้วน) และให้รำยงำนให้ 

คณะกรรมกำรบริษัททรำบในโอกำสแรกที่มีกำรประชุม

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแล และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัมอบหมำยให้ปฏบิตัหิน้ำทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแล และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วย 
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รายชื่อผู ้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำรอำวุโส

3. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร - ฝ่ำยสนับสนุน

4. นำงรุ่งนภำ โอกำศ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร - ฝ่ำยปฏิบัติกำร

5. นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และกรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) 

6. นำงสำวปิยนันท์ มงคล เลขำนุกำรบริษัท และผู้จัดกำรทั่วไปฝ่ำยพัฒนำควำมยั่งยืน

7. นำงสำวประภำพรรณ รักธรรม ผู้จัดกำรทั่วไปแผนกบริหำรจัดกำรทั่วไป

8. นำยบรรจง โฮกเส็ง รองผู้จัดกำรทั่วไปแผนกปฏิบัติกำร

9. นำงสำวสุนทรี หวังด�ำรงเวศ รองผู้จัดกำรทั่วไปแผนกปฏิบัติกำร

10.นำงสำวอรทัย แสวงเจริญ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี

คณ
ะกรรม

การและผู้บ
ริห

าร

5. เลขานุการบริษัทฯ
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่4/2562 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มมีตแิต่งตัง้ 
นำงสำวปิยนันท์ มงคล ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 โดย นำงสำวปิยนันท์ มงคล ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรส�ำหรับเลขำนุกำรบริษัท (CSP) 
แล้วเมื่อวันที่ 16 -17 พฤษภำคม 2562 

6. ผู้บริหาร
บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 ท่ำน ประกอบด้วย
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รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 
จ�านวนการประชุมรวม 

ปี 2562

ค่าตอบแทน
กรรมการ

คณะกรรมการ
ชุดย่อย

ค่าพาหนะ
กรรมการ

รวม

1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต 12/13 1,680,000 120,000 65,000 1,865,000

2. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี 13/13 480,000 120,000 70,000 670,000

3. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร 13/13 480,000 420,000 70,000 970,000

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข 13/13 480,000 120,000 70,000 670,000

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ 13/13 480,000 120,000 70,000 670,000

6. นำงสำวปำรฉิตัร เหล่ำธรีะศริวิงศ์* 12/13 - - - -

7. นำยสมพล เอกธีรจิตต์* 13/13 - - - -

8. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ* 13/13 - - - -

รวม 4,845,000**

ปี จ�านวนผู้บริหาร ค่าตอบแทน (บาท)

2562 10 คน 19,845,677

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 2562 (ไม่รวมค่ำตอบแทน (พิเศษ) กรรมกำร) 

      (หน่วย : บำท)

หมายเหตุ : * นำยสมพล เอกธีรจิตต์ นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ และนำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ รับค่ำตอบแทนรำยเดือน 
ในฐำนะฝ่ำยบริหำร

 ** ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2562 และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  
6/2562 ในวันท่ี 19 เมษำยน 2562 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมกำร (ยกเว้น 
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร) เป็นจ�ำนวนเงิน 900,000 บำท จำกผลกำรด�ำเนินงำนปี 2561  โดยค่ำตอบแทนพิเศษ (โบนัส) 
กรรมกำรดังกล่ำวไม่ได้รวมอยู่ในค่ำตอบแทนรำยเดือน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรของบริษัทรวมจ�ำนวน 19.84 ล้ำนบำท ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง 
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
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บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เนื่องจำกพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกลไกส�ำคัญในกำรน�ำไปสู่กำร 
มรีะบบบริหำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึง่จะช่วยสร้ำงควำมเช่ือม่ันและควำมม่ันใจ 
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย โดยกำรมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะเป็นเครื่องมือ
เพื่อเพ่ิมมูลค่ำ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนของบริษัทฯ ในระยะยำว  
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึก�ำหนดให้มนีโยบำยในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตำมทีก่�ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด 
และได้มีกำรก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยเพิ่มเติมมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัทให้ดีขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในสิทธิพื้นฐำน
ต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น 
สิทธิในกำรท่ีจะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจกำรและ 
เงนิปันผลอย่ำงเท่ำเทยีมกนั สทิธใินกำรได้รบัข้อมลูข่ำวสำร
ของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม
เพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือ
ถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผล 
กระทบต่อบรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก�ำหนด
หรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและ 
ข้อบงัคบั กำรลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และสทิธใินกำรได้รบักำร 
ปฏบิตัทิีเ่ท่ำเทยีมในกำรรบัซือ้หุน้คนืโดยบรษิทั เป็นต้น 

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

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 21 วัน โดยจะระบุวัน 
เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมูล
ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองทีต้่องตัดสนิใจในทีป่ระชุม
อย่ำงครบถ้วน 

2. ในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 
บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะ 
ให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุม
แทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใด 
ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3. บริษัทฯ จัดช่องทำงกำรลงทะเบียน ณ สถำนที่
จัดกำรประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำ และ
นกัลงทุนสถำบนั โดยบรษิทัได้น�ำระบบคอมพวิเตอร์
มำใช้ในกำรลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อ
ช่วยให้ขั้นตอนกำรลงทะเบียนและกำรประมวลผล
กำรลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่และอิสระ 

5. เมื่อกำรประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรำยงำน
กำรประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 
2562 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชัน้ 31 อำคำรเอม็เอส สยำม ทำวเวอร์ กรงุเทพมหำนคร 
ประเทศไทย โดยมีกรรมกำรและผู ้บริหำรระดับสูง 
เข้ำร่วมกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน  
10 ท่ำน

บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบยีนของบรษัิท เป็น 
ผูด้�ำเนนิกำรจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถื้อหุน้และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลำล่วงหน้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุม และได้จัดให้มีกำร 
เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสำรประกอบ
กำรประชุมทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.leaseit.co.th  
เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนกำรประชุม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ07
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอวำระ
กำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือก
เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ ส�ำหรบักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ�ำปี 2562 เป็นกำรล่วงหน้ำ ในระหว่ำงวันที่  
14 พฤศจิกำยน - 31 ธนัวำคม 2561 เมือ่ครบก�ำหนด
ระยะเวลำให้สิทธิดังกล่ำว ไม่ปรำกฎผู้ถือหุ้นรำยใด 
เสนอเพิ่มวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ 
เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ส�ำหรับกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 แต่อย่ำงใด 

บริษัทฯ ระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำให้แก่ผู้ถือหุ้นภำยในระยะเวลำ
ที่ ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
มีเวลำศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม นอกจำกนี้  
ผูถ้อืหุน้จะได้รับข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนทำงสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ 
ของตลำดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำร
ลงข่ำวสำรในหนังสือพิมพ์ตำมพระรำชบัญญัติมหำชน
จ�ำกัด ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้คณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ เข้ำร่วมกำรประชมุผูถ้อืหุน้โดยพร้อมเพรยีงกนั 
โดยเฉพำะประธำนอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เช่น ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อ
ซักถำมของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ออกเสยีงลงคะแนนให้แก่ผู้ถอืหุน้ก่อนเริม่ประชุม โดยม ี
ที่ปรึกษำกฎหมำยท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำรประชุมและ
กำรออกเสยีงลงคะแนนเพือ่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อบงัคบัของบรษิทั ทัง้นี ้ในกำรประชมุผู้ถอืหุน้ ประธำน
ในที่ประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น
และต้ังค�ำถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และวำระ
กำรประชุมอย่ำงเต็มที่

บริษัทฯ ได้ท�ำกำรแจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้น 
ประจ�ำปี 2562 โดยระบุผลกำรออกเสียงลงคะแนนใน 
แต่ละวำระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” 
“ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” โดย 
จัดส่งในรูปแบบจดหมำยข่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยภำยในวันถัดไป ภำยหลังจำกกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเสร็จส้ิน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 4.65 ของหุน้ทีอ่อกแล้วของบรษิทั (ข้อมูล ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2562)  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
(The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญและดูแลให้มีกำร
ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม 
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู ้ถือหุ้น 
รำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย โดยได้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ 
ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย 
โดยในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้น ประธำนในทีป่ระชมุจะ
ด�ำเนนิกำรประชมุตำมระเบยีบวำระกำรประชมุทีไ่ด้แจ้ง
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีกำรเพิ่มวำระ
กำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ 
ผู ้ถือหุ้นของบริษัททุกรำยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตำมจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียง
เท่ำกับหนึ่งเสียง

บรษิทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นรำยย่อยเสนอวำระกำร
ประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็น
กรรมกำรบริษัทฯ ส�ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�ำปี 2562 เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุผู้ถือหุน้ 
ในระหว่ำงวันที่ 14 พฤศจิกำยน – 31 ธันวำคม 2561 
โดยบริษัทได้เผยแพร่รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์
และวธิกีำรในกำรด�ำเนนิกำรดังกล่ำว โดยจดัส่งในรปูแบบ
จดหมำยข่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th เม่ือ
ครบก�ำหนดระยะเวลำให้สทิธดิงักล่ำว ไม่ปรำกฏผูถ้อืหุ้น 
รำยใดเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ส�ำหรับ
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 แต่อย่ำงใด
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บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัท 
เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ 
เอกสำรประกอบกำรประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลำล่วงหน้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุม และได้จัดให้มีกำร 
เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสำรประกอบ
กำรประชมุทำงเวบ็ไซต์ของบริษทัที ่www.leaseit.co.th 
เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนกำรประชุม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะเพิ่มทำงเลือกในกำรประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอ่ืน 
เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ ้นได้ โดย
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ 
กระทรวงพำณิชย์ประกำศก�ำหนด ซึ่งระบุถึงเอกสำร
หรือหลักฐำนทั้งค�ำแนะน�ำขั้นตอนในกำรมอบฉันทะ  
ซึ่งผู ้ถือหุ ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรออกเสียง 
ลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก ่
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ 
ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทำง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leaseit.co.th

กำรด�ำเนนิกำรประชมุจะเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษทัฯ 
ตำมล�ำดบัวำระกำรประชมุ โดยจะมกีำรเสนอรำยละเอียด
ในแต่ละวำระอย่ำงครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมลูประกอบ
กำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวำระกำร
ประชุมที่ไม่มีกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่
จ�ำเป็น โดยเฉพำะวำระที่มีควำมส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้อง
ใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้อนมุตันิโยบำยกำรรำยงำนกำร
ซื้อ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรทรำบ โดยครอบคลุมมำตรกำรป้องกนั
กำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บคุคลทีเ่กีย่วข้อง ซึง่รวมถงึกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน 

และลูกจ้ำง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นติภิำวะของบคุคลดงักล่ำวทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมูล รวมถงึ 
ได้ก�ำหนดบทลงโทษเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของ 
บริษัทฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยใน
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและ 
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เกีย่วกบัภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำรรำยงำน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตั ิ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้มีกำรรำยงำนกำรซื้อ- 
ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุม 
คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบเป็นรำยไตรมำสมำโดยตลอด

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

บริษัทฯ มีนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำรำยกำรที ่
เกี่ยวโยงกันที่เข้ำข่ำยจะต้องขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้น
ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ก่อนท�ำรำยกำร 
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและควำมสัมพันธ์
ของบุคคลที่เกี่ยวโยงนโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ และ
มูลค่ำของรำยกำร รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำร
เกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงชัดเจน
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบำยไม่อนุญำตให้มีรำยกำรระหว่ำงกัน
ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ เช่น 
กำรให้กู้ยืมเงิน กำรค�้ำประกันสินเชื่อ

บรษิทัฯ มรีำยกำรระหว่ำงกนักบักลุม่บรษิทัฯ 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�ำคัญกับกำรคัดเลือกบุคลำกรที่
เหมำะสมกับต�ำแหน่ง และเน้นบุคลำกรมีประสบกำรณ์
ในกำรท�ำงำนตรงกับลักษณะงำนของบริษัทฯ เพื่อ
ควำมเช่ียวชำญในงำนน้ัน ซ่ึงบริษัทฯ ตระหนักเสมอ
ว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และเป็นรำกฐำน
ของควำมส�ำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ
ศักยภำพของพนักงำนตลอดเส้นทำงกำรท�ำงำน โดย
พัฒนำทักษะ เพ่ิมพูนควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และควำม
สำมำรถของพนักงำน รวมทั้งมอบโอกำสในกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนให้แก่พนักงำนทุกคนโดย
เท่ำเทียมกัน ตลอดจนกำรสร้ำงแรงจูงใจในเรื่องผล
ตอบแทนที่เหมำะสมและสำมำรถเทียบเคียงกับบริษัท
ชั้นน�ำโดยทั่วไป ตลอดจนกำรดูแลคุณภำพชีวิตของ
พนกังำนทกุคนโดยเท่ำเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ ได้ก�ำหนด
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนที่สอดคล้องกับ
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัททั้งในระยะสั้น อำทิ ควำม
สำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในแต่ละปี ในรูปแบบของเงิน
จงูใจ (Incentive) และเงนิโบนสั (Bonus) โดยในระยะยำว
นัน้ บรษิทัได้น�ำเอำรปูแบบกำรวดัผลกำรปฏบิตังิำนตำม  
Balanced Scorecard โดยอำศัยกำรก�ำหนดตวัชีวั้ด (KPIs) 
มำใช้เป็นเครือ่งมือเพือ่ช่วยในกำรบรหิำรจดักำรกลยุทธ์
ไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอำศัย
กำรวัดหรือกำรประเมิน ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดควำม
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่ง 
ที่มีควำมส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จขององค์กร โดยบริษัทฯ 
ศกึษำและทบทวนโครงสร้ำงองค์กร บทบำท หน้ำที ่และ
ควำมรบัผดิชอบของแต่ละต�ำแหน่งงำน ประเมนิผลกำร
ท�ำงำนและควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนของพนักงำน
อย่ำงสม�ำ่เสมอ ทัง้นี ้เพือ่พฒันำองค์กรสูก่ำรเป็นองค์กร
ที่ดี นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงกำร Employee 
Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให้พนักงำนได้
ออมและสร้ำงผลตอบแทนกำรลงทุนในระยะยำวและ

เพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรเป็นเจ้ำของบริษัท
มำตั้งแต่ปี 2558 และได้ครบก�ำหนดโครงกำรในเดือน
มีนำคม 2561 และในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีโครงกำร 
Employee Joint Investment Program No.2 (EJIP No.2) 
ขึน้ในเดอืนเมษำยน 2561 มรีะยะเวลำโครงกำรก�ำหนด 
3 ปี

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องสวัสดิกำรและควำม
ปลอดภัยของพนักงำน โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐำนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
อำทิ วันเวลำท�ำงำน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี 
และวันลำหยุดประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยมีกำร
ประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้กับพนักงำน
ทรำบ นอกจำกนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิกำรอื่นๆ 
นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก�ำหนด อำทิ กำรประกัน
สุขภำพซึ่งครอบคลุมกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน กำรประกันชีวิต กำรประกันอุบัติเหตุ และกำร
ตรวจสุขภำพประจ�ำปี รวมถึงจัดให้มีมำตรกำรกำรดูแล
สขุภำพอนำมยัของพนกังำน อำท ิกำรฉดีวคัซนีป้องกนั 
โรคระบำด กำรจดัหำหน้ำกำกอนำมัย และแอลกอฮอล์เจล 
ส�ำหรับล้ำงมือให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอก 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงำนใน
กรณต่ีำงๆ เช่น กำรสมรส กำรคลอดบตุร กำรอปุสมบท 
กำรเสียชีวิตของญำติใกล้ชิด กำรประสบภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ เป็นต้น 

จำกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรหยุดงำน ในปี 2562  
พบว่ำสถติกิำรเกดิอบุตัเิหต ุหรอือตัรำกำรหยดุงำนจำก
กำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน เท่ำกับ ศูนย์

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยำกรบุคคลถือว่ำเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ำสูงสุดในกำร
ด�ำเนนิธุรกจิ ดงันัน้ แนวคิดเกีย่วกบักำรพฒันำบคุลำกร
ควรเป็นกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องระยะยำว บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินกำรในกำรพฒันำบคุลำกร ด้วยกำรพฒันำควำมรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลำกร โดยใช้เครื่องมือ 
ในกำรพัฒนำบุคลำกร 2 รูปแบบ ได้แก่ กำรสอนงำน
และแบ่งปันควำมรู้ (Coaching & Knowledge Sharing) 
และกำรมอบหมำยโครงกำร (Project Assignment) 
เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถน�ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร และ
รองรบักำรเตบิโตของธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื ทัง้น้ี บรษัิทฯ ได้
จัดท�ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีครอบคลุมในทุกระดับ 
ตำมรำยละเอียดในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 
(แบบ56 -1) 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
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ระดับ จ�านวน

กรรมกำร 2 คน

ผู้บริหำร 6 คน

พนักงำน 49 คน

จ�านวนหลักสูตรอบรมภายนอก 13 หลักสูตร จ�านวนหลักสูตรอบรมภายใน 15 หลักสูตร

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ย/คน/ปี

ระดับบริหำร : 21.33 ชั่วโมง
ระดบัหวัหน้ำงำน : 23.44 ชัว่โมง
ระดับพนักงำน : 0.38 ชั่วโมง

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ย/คน/ปี

ระดับบริหำร : 1.33 ชั่วโมง
ระดับหัวหน้ำงำน : 11.67 ชั่วโมง
ระดับพนักงำน : 5.42 ชั่วโมง

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

2.2 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีควำมมุ ่งมั่นที่จะรักษำ
สัมพันธภำพที่ยั่งยืนระหว่ำงบริษัทและเจ้ำหนี้อยู่เสมอ 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเสมอ
ภำคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้แก่เจ้ำหนี้ และยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี้อย่ำง
เคร่งครัด ทั้งในเรื่องกำรช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ 
ค่ำธรรมเนียม กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน และ 
เงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหำกเกิดกรณีที่บริษัท 
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ 
จะแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำ
แนวทำงแก้ไข ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัด
ช�ำระหนี้  

3. คู่แข่ง: 

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

2. คู่ค้า: 

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม 
และรับผิดชอบต่อคู่ค้ำทุกฝ่ำย ตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ
ที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ โดยกำรก�ำหนดเงื่อนไขและแนวทำง
กำรปฏิบตัติัง้แต่แรกอย่ำงชดัเจนและเป็นธรรม ตลอดจน 
กำรให้ควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรทำงกำรค้ำเพือ่ประโยชน์ 
โดยรวมทั้ง 2 ฝ่ำย

2.1 ลูกค้า : บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ปฏบิตัต่ิอลกูค้ำทกุรำย โดยมกีำรแจ้งเงือ่นไขให้รบัทรำบ
อย่ำงชดัเจน โดยเง่ือนไขดงักล่ำวเป็นเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในกำรให้กำรบริกำรลูกค้ำ 
และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ 
อ่อนโยน พร้อมรบัฟังปัญหำและวธิแีก้ไขปัญหำให้ลูกค้ำ 
โดยไม่เปิดเผยควำมลับของลูกค้ำ และบริษัทฯ ได้มีกำร
ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกลกูค้ำไว้อย่ำงชดัเจน โดย
ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้คือ

 กำรมีตัวตนอยู่จริงของลูกค้ำ
 ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของลูกค้ำ  

และลูกหนี้
 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบ้ติงำนตำมโครงกำรให้

ส�ำเร็จ
โดยมีคณะกรรมกำรสินเชื่อมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำ 
หลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น

รำยงำนสรุปกำรอบรม จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน ประจ�ำปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกำรอบรมโดยแยกเป็นกำรอบรมภำยในองค์กร (In-house Training) จ�ำนวน 15 หลักสูตร 
และภำยนอกองค์กร (Public Training) จ�ำนวน 13 หลักสูตร มีบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรม จ�ำนวน 57 คน แบ่งเป็น 
3 ระดับ ได้ดังนี้
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ข) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ สนับสนุนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนที่ประกำศ
ใช้ในนำนำประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญำและอนุสัญญำ
ต่ำงๆ ของสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้  
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ตลอดจน 
บคุคลอ่ืนใดทีก่ระท�ำกำรในนำมของบรษิทัจะต้องเคำรพ
ในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ควำมเป็นส่วนตัว และสิทธิของ
แต่ละบุคคลที่ตนได้มีกำรติดต่อด้วยในระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำน โดยจะต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ หรือส่งเสริม
ให้มีกำรละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ ตำมที่
บริษัทได้ก�ำหนดไว้ในหลักกำรปฏิบัติ “จริยธรรมและ 
ธรรมำภิบำลขององค์กร”

บริษัทเคำรพและปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยเรื่องสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงกำรป้องกันและหลีกเลี่ยงกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนของพนักงำน คู่ค้ำ และชุมชน ภำยใต้ 
บทบัญญัติที่ได้ก�ำหนดไว้ตำมกฎหมำยไทย โดยมี
แนวทำงในกำรปฏิบัติเอำไว้ ดังนี้

• แรงงำนเด็ก (Child Labor) บริษัทจะปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยอำยุข้ันต�่ำในกำรจ้ำงงำน และจะ 
ไม่ให้แรงงำนผูเ้ยำว์ท�ำงำนทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ
และพัฒนำกำร รวมถึงส่งผลกระทบต่อกำรศึกษำ
ภำคบังคับ

• แรงงำนบังคับ (Forced Labor) บริษัทจะไม่กระท�ำ
หรอืสนบัสนนุให้มกีำรใช้แรงงำนบงัคบัในทกุรปูแบบ 
และจะไม่เรียกเก็บเงินหรือเก็บยึดเอกสำรประจ�ำตัว
ใดๆ ของพนกังำน เว้นแต่เป็นกำรด�ำเนนิกำรทีไ่ม่ขดั 
ต่อกฎหมำย

• กำรไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination) บริษัทจะเคำรพ
ในควำมแตกต่ำงและปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน โดยไม่เอื้อประโยชน์หรือลิดรอนสิทธิ
ของพนักงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม อันมีสำเหตุมำจำก
เรื่องเชื้อชำติ สัญชำติ เผ่ำพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล 
ศำสนำ สถำนะทำงสังคม เพศ อำยุ ควำมพิกำร
หรือทุพพลภำพ แนวคิดทำงกำรเมือง ตลอดจน
สถำนภำพเกี่ยวกับกำรสมรส นอกจำกนี้ จะก�ำหนด
มำตรกำรป้องกัน และแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรล่วง
ละเมิดทำงเพศ

• กำรจ่ำยค่ำตอบแทน (Compensation) บริษัทจะจ่ำย
ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ในรูปแบบ
ต่ำงๆ ทีส่อดคล้องกบักฎหมำย แรงงำน และตรงตำม
เวลำที่ก�ำหนด และจะไม่หักค่ำจ้ำงพนักงำน เว้นแต่
เป็นกำรด�ำเนินกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย

• ช่ัวโมงกำรท�ำงำน (Working Hours) บรษิทัจะก�ำหนด
ช่ัวโมงกำรท�ำงำนปกติไม่เกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด
ไว้ และจะดูแลให้ช่ัวโมงกำรท�ำงำนล่วงเวลำของ
พนักงำนเป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

• เสรภีำพในกำรสมำคม และกำรเจรจำต่อรอง (Freedom 
of Association and Collective Bargaining) บรษิทัจะ
เคำรพสิทธิพนักงำนในกำรสมำคม หรือรวมกลุ่มใน
รูปแบบใดๆ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมำย รวมถึงกำรเข้ำร่วม
ในกระบวนกำรเจรจำต่อรองตำมขัน้ตอนของกฎหมำย

4. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม: 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยให้บรษิทัฯ เน้น
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมโดยค�ำนึงถึงหน้ำที่
ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ 
ได้จัดท�ำกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบเพื่อช่วยเหลือ 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อำทิ บริษัทฯ ร่วมกับ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ คู่ค้ำ ลูกค้ำ และเจ้ำหนี้ ได้ร่วม 
สนบัสนนุสิง่ปลกูสร้ำง สิง่ของบรจิำค และทนุกำรศกึษำ
ให้แก่เยำวชนทีห่่ำงไกล และกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สังคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กร
ต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยในเรื่องกำร
ดแูลรกัษำสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิให้มกีำรใช้ทรพัยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่
สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ภำยในบรษิทัฯ อำท ิกำรประหยดั

พลังงำนไฟฟ้ำ กำรประหยัดน�้ำ กำรรณรงค์กำรใช้
กระดำษ Recycle กำรคัดแยกขยะ

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิให้มีกำรให้
ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดย
บรษิทัมนีโยบำยในกำรคุ้มครองและปกป้องสิง่แวดล้อม 
โดยจะด�ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม พัฒนำและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อมมำกยิง่ขึน้ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรเพือ่ลด
ผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและควบคมุกจิกรรมทีอ่ำจส่ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่ง อำท ิกำรจดักำร 
ของเสียที่เกิดขึ้นภำยในบริษัท

ทัง้นี ้รำยละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมด้ำนควำมรบัผดิชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม แสดงอยู่ภำยใต้หัวข้อ 
“ควำมรับผิดชอบต่อสังคมสู่สังคมยั่งยืน”
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

• ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และสิ่ง
อ�ำนวยควำมสะดวก (Occupational Health, Safety, 
Environment and Facilities) บริษัทจะด�ำเนินกำร 
ส่งเสริม สนับสนุน คงไว้ และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
ให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย 
ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของ
พนักงำนและผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมุ่งเน้นกำรดูแล
รักษำ ป้องกัน ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จำกกิจกรรมของบริษัทและผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยปฏิบัติ
ให้สอดคล้องตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ บริษัทจะจัด

ค) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิเสธกำร
ทุจริตคอร์รัปช่ันและกำรติดสินบนทุกรูปแบบและ 
ทกุระดบั ไม่ว่ำจะเป็นธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัภำครฐัหรอื
ภำคเอกชน โดยบริษัทได้ออกนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2558 โดยจัดท�ำเป็นเอกสำรแนว
กำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
โดยห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และบคุคลอืน่ใด 
ที่กระท�ำกำรในนำมของบริษัท กระท�ำกำรซ่ึงเป็นกำร
ให้หรือรับของก�ำนัลที่เป็นเงิน หรือสิ่งตอบแทนอื่นใด 
อันมิชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่เหมำะสม เพ่ือให้ได้มำ
ซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ หรือควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำ  
ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้สมคัรเข้ำร่วมเป็นสมำชกิเครอืข่ำย 
หุ้นส่วนต้ำนทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) 
เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงำนซ่ึงไม่มีส่วน
ประสำนงำนกับลูกค้ำท�ำกำรสอบทำนกลับไปยังลูกค้ำ
ทกุรำยทีเ่ปิดวงเงนิใหม่ เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบั
กำรทจุรติและกำรจ่ำยสนิบน สรปุผลกำรด�ำเนนิกจิกรรม
ดังกล่ำว ไม่พบกำรทุจริตกำรเรียกรับ หรือจ่ำยสินบน
กับลูกค้ำ

ให้มีห้องน�้ำและห้องสุขำที่ถูกสุขลักษณะ น�้ำด่ืมที่
สะอำดถูกสุขอนำมัย ปัจจัยในกำรปฐมพยำบำลที่
เหมำะสม สถำนที่รับประทำนอำหำร และสถำนที่
ส�ำหรับเก็บรักษำอำหำรที่สะอำดถูกหลักสุขำภิบำล
อย่ำงเพียงพอและสะดวก

บริษัทได้เปิดโอกำสให้มีกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำร 
กระท�ำใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่ำนช่องทำงกำร 
รบัเร่ืองร้องเรยีน โดยในปี 2562 ไม่มปีระเดน็ร้องเรียน
เกีย่วกบัสิทธิมนุษยชน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2560  
โดยบริษัทฯ จะจัดให้มี   

• กำรประเมินควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
ภำยในบริษัท รวมถึงกำรน�ำนโยบำยกำรต่อต้ำน  
กำรทุจริตและแผนกำรก�ำกับกำรปฏิบัติงำนไป
ปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทำงในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจแก่ผู้บริหำรและพนักงำน

• จะเป ิดเผยและแลกเปล่ียนนโยบำยภำยใน 
ประสบกำรณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทำงควำม
ส�ำเร็จในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรท�ำรำยกำรทำง
ธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ถูกต้อง และโปร่งใสใน
ประเทศไทย

• จะร่วมมอืกบับรษิทัในอตุสำหกรรมเดยีวกนั คูค้่ำ 
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยกำรสร้ำงแนว
ร่วมปฏิบัติ และกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมต่อต้ำน
กำรทุจริต
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บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์  
ดังต่อไปนี้

 พนักงำนของบริษัททุกคนต้องให้ควำมเคำรพ และ
ไม่ล่วงละเมิดทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ หำกพบ
กำรกระท�ำที่เป็นหรืออำจเป็นกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำให้แจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำ
รับทรำบ

 ตรวจสอบข้อมลูอนัเป็นสทิธขิองบคุคลภำยนอกท่ีได้
รบัมำหรอืจะน�ำมำใช้ภำยในบรษิทั เพือ่ลดโอกำสที่
จะเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น

 พนักงำนมีหน้ำที่รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเม่ือพบ
กำรกระท�ำผิดที่เห็นว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิ อำจน�ำ
ไปสูก่ำรละเมดิสิทธ ิหรอืกำรกระท�ำท่ีอำจก่อให้เกดิ
ข้อพิพำทเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ

ง) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 ในกำรท�ำงำน พนักงำนต้องดูแลรักษำงำน ข้อมูล 
สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีกำร กระบวนกำร และข้อ
เทจ็จรงิต่ำงๆ ทีเ่ป็นทรพัย์สนิทำงปัญญำของบรษิทั
ไม่ให้ถกูล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กบัผูใ้ด เว้นแต่
ได้รับอนุญำตจำกทำงบริษัท

ข้อพึงระวัง

1) กำรท�ำซ�ำ้ ดัดแปลง แก้ไขอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ 
ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ต่ำงๆ โดยไม่มีเหตุอันควร

2) กำรใช้ข้อมูลที่เป็นควำมลับ หรือเป็นสิทธิ์ของ 
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของ

3) กำรตดัสินใจท่ีเกีย่วข้องกบักำรได้มำซึง่ทรพัย์สนิ
ทำงปัญญำ ใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำง
ปัญญำ รกัษำสทิธ์ิ และคุม้ครองสทิธิใ์นทรพัย์สนิ
ทำงปัญญำของบริษัท โดยไม่มีควำมเข้ำใจที่
ชัดเจนและถูกต้อง

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และกระบวนการ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู ้บริหำรของบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน 
ที่เหมำะสมขึ้นเพ่ือประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ 
ลดควำมเสี่ยงจำกลักษณะธุรกิจ ซึ่งกำรควบคุมภำยใน 
ดังกล่ำว จะท�ำกำรควบคุมทั้งในด้ำนกำรป้องกัน  
(Preventive Control) และกำรตรวจสอบ (Detective 
Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรลดโอกำส และ 
แรงจูงใจในกำรกระท�ำมิชอบและกำรทุจริตให้น้อย
ลง โดยใช้หลักเกณฑ์กำรแบ่งแยกหน้ำที่ กำรแบ่ง
แยกหน้ำที่กำรท�ำงำนระหว่ำงพนักงำน รวมถึงจัด
ท�ำกระบวนกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันให้ผู้บริหำร
สำมำรถได้รับรำยงำนและรับทรำบถึงสำเหตุของข้อ
บกพร่องหรือสถำนกำรณ์ที่ไม่ชอบมำพำกลได้ทัน
ท่วงที รวมทั้งสำมำรถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้
อย่ำงเหมำะสมในกำรประเมินผลระบบกำรควบคุม

ภำยในดังกล่ำว และให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นส่วน
หนึง่ของกระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นโดยรวม 
ทกุสิน้ปี และก�ำหนดให้มกีำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบั 
กำรทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นประจ�ำทุกปี และรำยงำนผล
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี้ 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุคนมหีน้ำทีร่ำยงำน
กำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นดังกล่ำว โดยบริษัทฯ มีมำตรกำรให้ควำม
คุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบำะแสอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมเพือ่สร้ำงควำมตระหนกัถงึควำม
ส�ำคัญและเข้ำใจนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำร 
ทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งวิธีกำรประเมินควำมเส่ียงจำก
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

จ) การด�าเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

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

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

 2 จดหมำยทำงไปรษณีย์ : เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบ

   บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)
   1023 อำคำรเอ็มเอส สยำม ทำวเวอร์ ชั้น 29
   ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ
   กรุงเทพฯ 10120

ในกรณีได้รบัควำมไม่เป็นธรรมหรอืควำมเดอืดร้อนจำกกำรกระท�ำของบรษิทั รวมถงึเรือ่งทีอ่ำจท�ำให้เกดิควำมเสยีหำย 
ต่อบริษัท และกำรร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ นอกจำกนี้ พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรือ 
พฤติกรรมในที่ท�ำงำนที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่ำจะไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมำภิบำลของบริษัท กฎระเบียบหรือ
กฎหมำยใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชำ และบริษัทได้จัดช่องทำงส�ำหรับพนักงำนเพื่อปรึกษำหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำร หำกพบเห็นหรือสงสัยกำรกระท�ำใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือฝ่ำฝืนต่อหลักในกำรปฏิบัติ  
ซึ่งมีหรืออำจมีผลกระทบต่อพนักงำน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัท

กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน : ควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั้งที่มำจำกผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้
เสีย และพนักงำน จะมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรำยละเอียดของเหตุ 
ดงักล่ำว เพือ่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่พจิำรณำให้ข้อเสนอแนะ และด�ำเนนิกำรแก้ไขเยยีวยำ หรอืด�ำเนนิกำร 
ทำงกฎหมำยส�ำหรับกำรกระท�ำควำมผิดดังกล่ำวต่อไป และแจ้งผลกำรด�ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งน้ี
ข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส (Whistle Blower) และรำยละเอียดอื่นๆ ที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับจะถูกเก็บเป็น
ควำมลับ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบำะแส หรือพนักงำน

บริษัทได้ก�ำหนดกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. รับเรื่องร้องเรียน
2. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรำยละเอียดของเหตุดังกล่ำว
3. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่พจิำรณำให้ข้อเสนอแนะ และด�ำเนนิกำรแก้ไขเยยีวยำ หรอื ด�ำเนนิกำร 

ทำงกฎหมำยส�ำหรับกำรกระท�ำควำมผิด
4. แจ้งผลกำรด�ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนทรำบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

1. ผูร้้องเรยีนหรอืผูมี้ส่วนได้เสยีหรอืผูท้ีใ่ห้ควำมร่วมมอืโดยสุจรติในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรตรวจสอบและ
กำรสอบสวน จะได้รับกำรปกป้องหรือไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน (Non-Retaliation) 

2. บริษัทจะไม่เปิดแผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะปกปิดไว้เป็นควำมลับ
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับกำรเยียวยำและบรรเทำตำมขั้นตอนที่เหมำะสมของบริษัท 

เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระท�ำผิดเรื่องจรรยำบรรณซ�้ำอีก บริษัทได้จัดท�ำคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจและ 
จรรยำบรรณให้กับพนักงำน พร้อมทั้งให้พนักงำนลงนำมรับทรำบผลของกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
ธรุกจิและจรรยำบรรณพนกังำน และบรษิทัจะด�ำเนนิกำรเพือ่ให้พนกังำนทกุคนได้รบัทรำบ เข้ำใจ และน�ำไปปฏิบตัไิด้ 

ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562 ไม่มีกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือ 
จรรยำบรรณ กำรถูกละเมิดสิทธิ รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง กำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น หรือ ระบบควบคุม
ภำยในที่บกพร่องมำยังช่องทำงดังกล่ำว
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
(Disclosure of Information and Transparency)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรำยงำน
ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลท่ีส�ำคัญ 
ที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผล 
กระทบต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวน 
ได้เสยีของบริษทัฯ เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ ทัง้หมด
ได้รับทรำบข้อมลูอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ จะท�ำกำร
เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบรษิทัฯ รวมถงึเอกสำรข่ำว
ของบริษัทท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษต่อผู้ถือหุ้น 
และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.leaseit.co.th โดยบรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุ
ข้อมูลดงักล่ำวให้เป็นปัจจบุนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกน้ี
บรษิทัฯ ได้จัดประชมุแถลงข้อมลูผลกำรด�ำเนินงำนให้แก่
ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นักวเิครำะห์ ผูจ้ดักำรกองทนุ และผูท้ี่
สนใจ รวมถึงกำรแถลงข่ำวต่อสือ่มวลชน โดยมผีูบ้รหิำร
ของบริษัทเข้ำร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถำม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบำยกำรรำยงำน
กำรซื้อ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบ โดยครอบคลุมมำตรกำร
ป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) 
ของบุคคลที่เก่ียวข้องซ่ึงรวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร 
พนักงำน และลูกจ้ำง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูล รวมถึงได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิดเผย 
ข้อมูลของบริษัทฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรน�ำ
ข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ควำมรู้แก่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เกีย่วกบัภำระหน้ำที่
ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของ
ตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะ ตลอดจน 
กำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ต ่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษ
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมกำร และผู้บริหำรได้มีกำร
รำยงำนกำรซื้อ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัทรำบเป็นรำยไตรมำส
มำโดยตลอด

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อ
รำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง 
และสมเหตุสมผล งบกำรเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้น 
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ 
และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง รวมทั้งมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรด�ำรงรักษำไว้
ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้ม่ันใจได้
อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชีมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้
เกดิกำรทจุรติหรอืกำรด�ำเนนิกำรทีผ่ดิปกตอิย่ำงมสีำระ
ส�ำคัญ รวมถึงมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรเพือ่ท�ำหน้ำทีใ่น
กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหว่ำงกัน 
 และระบบควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรบริษัทยังได้จัดท�ำรำยงำนคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อให้กำรรับรอง รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
จะเป็นผู้พิจำรณำและอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ทีม่คีวำมส�ำคญั ได้แก่ กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีม่มีลูค่ำ 
เกิน 10 ล้ำนบำท และรำยกำรระหว่ำงกันที่มีมูลค่ำเกิน
กว่ำที่ได้อนุมัติงบประมำณไว้

บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้บุคคลที่สำมด�ำเนินกำรส�ำรวจ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ำใจ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เพื่อวัดระดับเปรียบเทียบ
ประสทิธภิำพในปัจจบุนักบัคูแ่ข่งรำยส�ำคญั เพือ่ก�ำหนด
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำส�ำหรับ 
ควำมพึงพอใจและควำมภักดี และเพื่อระบุจุดแข็งและ
จดุอ่อนส�ำหรบักำรปรบัปรงุ จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
136 รำย เป็นลกูค้ำปัจจบุนัทีใ่ช้วงเงนิอยูจ่�ำนวน 122 รำย 
ไม่ได้ใช้บริกำรในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ 13 รำย และ 
เปิดวงเงินแต่ไม่เคยใช้บริกำร 1 รำย 

เป้ำหมำยควำมพึงพอใจของบริษัทจะต้องไม่น้อยกว่ำ 
80% หรือ ในระดับพึงพอใจมำก 

ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรโดยรวม
ของบริษัท อยู่ในระดับพึงพอใจมำก หรือ คิดเป็น 82% 
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัในเรีอ่งกำรเปิดเผยข้อมลูทีส่�ำคญั ได้แก่ กลยุทธ์กำรด�ำเนนิธรุกจิ และตวัช้ีวดัผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทำงกำรเงิน และที่ไม่ใช่กำรเงิน เช่น ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ระดับควำมพึงพอใจ 
ของลูกค้ำ ซึ่งได้เปิดเผยให้แก่นักลงทุน และผู้ที่สนใจในข้อมูลของบริษัท

ส�ำหรับปี 2561 ทำงหน่วยงำน Factoring Chain International (FCI) ได้เปิดเผยว่ำข้อมูลกำรรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำ 
ของประเทศไทย ดังนี้

จ�านวนบริษัทที่ให้ข้อมูล : 6 บริษัท 
ปริมาณการให้สินเชื่อรวม : 5,877 Millions of EUR คิดเป็นเงินไทยประมำณ 205,107 ล้ำนบำท  
(อัตรำแลกเปลี่ยน 34.90 บำท ต่อ EUR) 
อัตราการเติบโตเฉลี่ย : 5% 
ซึ่งบริษัทฯ มีปริมำณกำรให้สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำรวมในปี 2561 จ�ำนวน 7,373.45 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 
ส่วนแบ่งกำรตลำด 3.59% โดยประมำณ

นโยบายการแจ้งเบาะแส : คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
แจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นกำรท�ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ รำยงำน
ทำงกำรเงนิท่ีไม่ถกูต้อง หรอืระบบกำรควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำตรวจสอบ
หำข้อเท็จจริง รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบำะแส

ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสมัพนัธ์บริษทัฯ ได้จดัให้มหีน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่นกำรตดิต่อและ
ให้ข้อมูลต่ำงๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน ตรงต่อควำมเป็นจริง และทั่วถึง ท้ังน้ี ผู้สนใจสำมำรถติดต่อขอข้อมูลบริษัทจำกหน่วยงำนนักลงทุน
สัมพันธ์ได้ท่ีหมำยเลขโทรศัพท์ +66 2163 4259 หรือทำงอีเมล์ IR@leaseit.co.th บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้
กรรมกำรผู้จัดกำร และ/หรือ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
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บริษัทมีนโยบำยไม่ให้กรรมกำรผู ้จัดกำรของบริษัท 
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่น และบริษัท 
จดทะเบยีนอืน่มำกกว่ำ 2 บรษิทั (ไม่นบัรวมบรษิทัในเครอื) 
และต้องไม่เป็นกรรมกำรในบริษัทที่ท�ำธุรกิจประเภท
เดียวกัน หรือธุรกิจที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ และบริษัทไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรไปด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมำกกว่ำ 2 แห่ง

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกต�ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรให้เป็นคนละ
บุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�ำนำจเบ็ดเสร็จ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ รวมทั้งมีกำรก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่ำงชดัเจน
ในอ�ำนำจด�ำเนินกำรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ จะเป็นผู้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที ่และคดัเลอืกบคุคล 
เพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว โดยประธำนกรรมกำร
มำจำกกำรเลือกต้ังของกรรมกำรบริษัท ท�ำหน้ำท่ีเป็น
ประธำนในที่ประชุม โดยควบคุมกำรประชุมของคณะ
กรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมระเบียบวำระกำรประชุม 
และสนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนมีส่วนร่วมในกำร
ประชุม เช่น ตั้งค�ำถำมหรือข้อสังเกต ให้ค�ำปรึกษำและ
ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร และสนับสนุนกำรด�ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทั แต่จะไม่ก้ำวก่ำยในกำรบรหิำรกำรจดักำร
กิจกำรของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด ้วยกรรมกำรท่ีมี
คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์
หลำกหลำย ทั้งด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำร
จัดกำร เศรษฐศำสตร์ กฎหมำย และกิจกำรธนำคำร 
โดยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติสูงกว่ำ 
ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
หลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมรำยละเอียด 
ซึง่แสดงอยูภ่ำยใต้หวัข้อ รำยละเอียดเกีย่วกบักรรมกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท 

อนึ่ง กรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทไม่เคย
เป็นพนกังำนหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบัญชภีำยนอก
ที่บริษัทใช้บริกำรอยู่ตั้งแต่จัดตั้งบริษทั

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบรษิทัฯ 
เพือ่ให้มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมพระรำชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่และควำม 
รับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร โดย 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดย
บริษัทได้ก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรใน
เรื่องที่ส�ำคัญต่ำงๆ เอำไว้อย่ำงชัดเจน เช่น กำรก�ำหนด 
เป้ำหมำย  แนวทำง  นโยบำย  แผนงำนกำรด�ำเนนิธุรกจิ  
และงบประมำณของบริษัทฯ กำรพิจำรณำทบทวน  
ตรวจสอบและอนมุติัแผนกำรขยำยธรุกจิ โครงกำรลงทุน
ขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทนุกบัผูป้ระกอบกำร 
รำยอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ำยบริหำร เป็นต้น ซ่ึงแสดง 
รำยละเอียดไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) ใน
หัวข้อ ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร
และคณะกรรมกำรบรษิทั และเพือ่ให้กรรมกำรได้มเีวลำ
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมบทบำทและควำมรับผิดชอบ 
จึงได้มีกำรพิจำรณำก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน 
ทีก่รรมกำรแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกนิ 5 แห่ง
โดยไม่มีข้อยกเว้น

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมกำร
อิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 ท่ำน 
แบ่งเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 3 ท่ำน และ
กรรมกำรอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 5 ท่ำน และยัง
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็น 
กรรมกำรที่เป็นผู้หญิงจ�ำนวน 4 ท่ำน นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้แต่งต้ังคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบเพื่อช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ 
พิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจหน้ำที่ของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท้ังน้ี กรรมกำรตรวจสอบ 
อย่ำงน้อย 1 ท่ำน จะต้องมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ด้ำน
บัญชีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำน 
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ และ
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งต้ังให้ 
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นครั้งแรก อนึ่ง บริษัทฯ 
ไม่มีกรรมกำรอิสระท่ำนใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
อสิระของบรษิทัฯ เกนิ 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระเป็นครัง้แรก และบรษิทัฯ 
ไม่มีกรรมกำรท่ีด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
มำกกว่ำ 5 บริษทั (ไม่นบัรวมต�ำแหน่งทีป่รกึษำในบรษิทั
จดทะเบียน)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(Responsibilities of the Board of Directors)
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code 
of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ให้
ควำมเหน็ชอบในวสิยัทศัน์ ภำรกจิ กลยทุธ์ ทศิทำง และ
นโยบำยในกำรด�ำเนนิงำน แผนกำรประกอบธรุกจิ และ
งบประมำณประจ�ำปีของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ำย
บริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำร
ประกอบธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติของ 
คณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและยั่งยืนให้แก่
บริษัท และเพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว โดย
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวน
และให้ควำมเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ 
ทิศทำง และนโยบำยในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี เพือ่ให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์และสภำพธรุกจิที่
เปลีย่นแปลงไป โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบ
ถึงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน และต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ 

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบำย และ
แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร 
และผู้บริหำรระดับสูง ประกอบด้วย ผู้ช่วยกรรมกำร 
ผู้จัดกำร และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน โดยมี
กำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรไว้อย่ำงชัดเจน โดย 
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือก 
ติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง 
และกำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรผู้จัดกำร และ
กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือก ติดตำม
กำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง และกำร 
พจิำรณำคดัเลอืกผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร และผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงนิ ตำมรำยละเอียดทีป่รำกฏในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บรษิทัฯ มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำง
กันของบริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ว่ำผู้มี
ส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำร 
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกำศ ค�ำส่ัง หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำร 
ก�ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของ 
บรษิทัฯ รวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีีก่�ำหนดโดย
สมำคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำม 
เหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำร 
ท�ำรำยกำร และจะท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำร
ตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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ระบบการควบคุมภายใน

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในส�ำหรบั
ทั้งระดับบริหำรและระดับปฏิบัติกำร จึงได้มีกำรจัดต้ัง
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และก�ำหนดขอบเขตหน้ำที่
และอ�ำนำจด�ำเนนิกำรอย่ำงชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มำก
ที่สุด และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
อนุมัติ กำรบันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ 
และกำรจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจำกกัน เพื่อให้เกิด
กำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนี ้ยงัมกีำรควบคมุภำยในเก่ียวกบัระบบกำรเงิน 
โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอ 
ผูบ้ริหำรสำยงำนท่ีรบัผดิชอบ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
จะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยใน และรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
และได้แต่งตั้งให้ นำงสำววิชุดำ แก้วไทรเทียน ผู้ช่วย 
ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ที่ชัดเจนและสำมำรถวัดผลกำรด�ำเนินงำนได้ โดยฝ่ำย 
บริหำรจัดกำรจะมีกำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำน
จริงกับเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดย
จะมีกำรประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงทั้งที่มำจำกภำยนอก
และภำยในท่ีพบในกำรด�ำเนินงำน วิเครำะห์ถึงปัจจัย
ที่เป็นสำเหตุและมีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำม
เหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเสี่ยง รวมทั้ง
มำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยง รวมถึงมอบหมำยให้
หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องตดิตำมควำมเสีย่งนัน้ๆ อย่ำงต่อเนือ่ง 
และรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ

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

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะ
กรรมกำร โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและฝ่ำย
บริหำรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
กรรมกำรได้พิจำรณำและทบทวนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และบริษัท รวมถึงพิจำรณำ
และอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร 
หรืออยู่ในควำมสนใจของคณะกรรมกำร โดยมีกำร
แจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ เพื่อ
พิจำรณำและปรับปรุงต่อไป ในปี 2562 นี้ กรรมกำร
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร (กรรมกำรอิสระ) ได้มีกำรประชุม
กันเองโดยไม่มีฝ่ำยบริหำร เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 
กำรประชุมหำรือเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เกี่ยวกับกำรท�ำงำน
ร่วมกนัระหว่ำงกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำรและมคีวำมเหน็
ว่ำกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร
เป็นไปด้วยด ีและได้มข้ีอแนะน�ำและเน้นย�ำ้ในเร่ืองควำม
เสี่ยงของบริษัท โดยขอให้ฝ่ำยจัดกำรมีควำมระมัดระวัง 
ละเอียด รอบคอบ และระวังในกำรปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็น
ธุรกิจของบริษัทให้มำกยิ่งขึ้น โดยให้เน้นลูกค้ำในภำค
รำชกำรให้มำกยิ่งขึ้น

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้มีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/
กรรมกำรผู้จัดกำร (CEO) เป็นประจ�ำทุกปีโดยคณะ
กรรมกำรบรษัิทฯ โดยได้มีกำรพจิำรณำและอนมุตัเิกณฑ์
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของกรรมกำร
ผู้จัดกำร (CEO) เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 โดยได้
ท�ำกำรช้ีแจงเกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำวให้กรรมกำร 
ผู้จัดกำร (CEO) รับทรำบ และก�ำหนดให้ท�ำกำรประเมิน
ผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ส�ำหรับผล
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของประธำน 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (CEO) ปี 2562 แสดงในแบบแสดง 
รำยกำรประจ�ำปี (แบบ 56-1)
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รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/

จ�านวนการประชุมรวม ปี 2562

1.  นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 12/13

2.  พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอสิระ 13/13

3.  นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรอิสระ 13/13

4.  นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรอิสระ 13/13

5.  รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรอิสระ 13/13

6.  นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำรอำวุโส 12/13

7.  นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 13/13

8.  นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 13/13

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ต้อง
ประชมุอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอำจมกีำรประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น ในทำงปฏิบัติในปีที ่
ผ่ำนมำกรรมกำรมกีำรประชมุอย่ำงน้อย เดอืนละ 1 ครัง้ 
โดยบริษัทจะแจ้งก�ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำทุกปี เพื่อให้กรรมกำร 
สำมำรถจดัเวลำและเข้ำร่วมประชมุได้อย่ำงพร้อมเพรยีง
กัน โดยกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรก�ำหนดวำระใน
กำรประชมุอย่ำงชดัเจนและมกีำรส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
และเอกสำรประกอบกำรประชมุให้แก่กรรมกำรล่วงหน้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท�ำกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพยีงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ
โดยมีผู ้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อช้ีแจง 
รำยละเอยีด และตอบข้อซกัถำมของคณะกรรมกำรบรษิทั  
ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำน 

ได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยก่อนกำรลงคะแนน 
และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวำระกำรประชุม 
นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมกำร ให้ต้องมีจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ  
ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ ต้องมีกรรมกำรอยู่ 
ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด รวมทัง้ 
ได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์
อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ จ�ำนวน 13 ครั้ง (ไม่นับรวมกำรประชุมคณะ
กรรมกำรที่ไม่มีคณะกรรมกำรที่เป็นผู ้บริหำรและ 
ผูบ้รหิำรเข้ำร่วมประชมุ จ�ำนวน 1 ครัง้) โดยรำยละเอียด
กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดังนี้
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/

จ�านวนการประชุมรวม ปี 2562

1.  นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/5

2.  นำงดวงพร สุจริตำนุวัต กรรมกำรตรวจสอบ 5/5

3.  พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ 5/5

4.  นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ 5/5

5.  รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ 5/5

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย กรรมกำรอิสระทั้งหมด รวมเป็นจ�ำนวน 5 ท่ำน ได้ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
ในกำรสอบทำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั ระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจำรณำและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทำน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งได้
กล่ำวถึง บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสร้ำงกำรจัดกำร

อนึ่ง ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีตำมเกณฑ์กำรประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ประสบกำรณ์ ผลกำรด�ำเนินงำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจกำรให้สินเชื่อ ธุรกิจกำรเงิน และควำมเชี่ยวชำญใน 
กำรสอบบญัช ีรวมถงึควำมเป็นอสิระในกำรด�ำเนนิงำนของผู้สอบบัญชใีนปีทีผ่่ำนมำ เพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั และทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2562 ซึง่จดั
ขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2562 ได้แต่งตั้งให้ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4499 หรือ 
นำงสำวรชัดำ ยงสวสัดิว์ำณชิย์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที ่4951 หรอื นำงสำวศริวิรรณ สุรเทพนิทร์ ผู้สอบบญัชรีบั
อนญุำตเลขที ่4604 ซึง่ทกุคนเป็นผูส้อบบัญชจีำกบรษิทั ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้ง โยกย้ำย และเลิกจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในอีกด้วย

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมำส หรืออย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2562 บริษัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วย โดยมีกำรเข้ำร่วม
ประชุมดังนี้ 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนโดยได้ท�ำ
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับค่ำตอบแทนส�ำหรับประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นๆ 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรและพิจำรณำควำมถูกต้องและเหมำะสมของนโยบำย 
ค่ำตอบแทน เป็นต้น

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำที่เพียงพอส�ำหรับ 
กำรรกัษำกรรมกำรและผูบ้รหิำรท่ีมคีณุภำพไว้โดยไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนทีม่ำกเกินควร และอยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่จะน�ำมำพิจำรณำประกอบด้วย ประสบกำรณ์  
ภำระหน้ำที ่ขอบเขต บทบำท และควำมรบัผดิชอบ ทัง้นี ้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำอนมุตัิ 
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่ำตอบแทนของผู้บริหำร และจะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำย
ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซ่ึงจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
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ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท)

ค่าเดินทางมาประชุม
ต่อครั้ง (บาท)

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 140,000 5,000

กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 40,000 5,000

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

35,000 5,000

กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

10,000 5,000

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2562 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดอืน และเบีย้ประชมุ มรีำยละเอยีดดงันี้

หมายเหตุ : กรณีกรรมกำรบริษัทฯ และ กรรมกำรชุดย่อยประชุมในวันเดียวกัน ให้จ่ำยค่ำเดินทำงมำประชุมได้ครั้งเดียว

ในกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจั้ดกำร คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนนิงำน 
ของกรรมกำรผู้จัดกำรในปีที่ผ่ำนมำ โดยประเมินตำมดัชนีชี้วัด (Key Performance Indications) ที่ก�ำหนดไว้  
ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีกำรให้น�้ำหนักที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดท�ำโครงกำรให้สิทธิแก่ 
ผู้บริหำรในกำรซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นค่ำตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยำว (Long-term Incentive) ที่มี
ควำมสอดคล้องกับผลงำนของบริษัท และผลประโยชน์ที่สร้ำงให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนด้วยโดยท�ำหน้ำที่
รบัผดิชอบในกำรพจิำรณำสรรหำบคุคลเพือ่เสนอชือ่ให้แต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทั นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสรรหำ
ยงัท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำและเสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร ซ่ึงเป็นต�ำแหน่งบรหิำรทีส่�ำคญัของบรษิทั 
ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโดยท�ำหน้ำที่
พฒันำและส่งเสรมิกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพือ่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและเป็นท่ียอมรบั
ของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงำนก�ำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยท�ำหน้ำที่
บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนสนิเชือ่ ด้ำนควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ ด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงนิ ด้ำนกำรตลำด 
และกำรแข่งขัน ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน และด้ำนอิทธิพลในกำรบริหำรงำนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ที่มีผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพ
อนำมัยของพนักงำน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
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4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรูแ้ก่ผู้ทีเ่กีย่วข้องใน
ระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัทฯ 
เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง ได้แก่ หลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลักสูตรท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำบริษัทที่จัดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสภำวิชำชีพ
กำรบัญชี

ส�ำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่กรรมกำรและผู้บริหำร ดังนี้คือ

1. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรย้อนรอยแผนทวงหนี้  
ไม่มีไม่หนีแต่ต้องจ่ำยแม้ปิดหนีล้มบนฟูก

2. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรกำรตลำดภำครัฐ
3. นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร How important of Employee Benefit 

Actuarial Valuation, The CFO’s role in stakeholder communications, 
กำรจัดท�ำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) รุ่นที่ 5/62,  
เสวนำทิศทำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย (TFRSs / TFRS 
for NPAEs), Retail Credit Scoring Model Development and Application 
และ Adjust the Strategy of Issuing Debt to the current situation 

4. นำงสำวปิยนันท์ มงคล เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท, กำรรำยงำนข้อมูล 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก, ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส�ำหรับภำคธุรกิจ 
ในตลำดทุนไทย และ Process Innovation Coaching 2019

5. นำงสำวประภำพรรณ รักธรรม เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร Process Innovation Coaching 2019
6. นำยบรรจง โฮกเส็ง เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร Mind Map, Process Innovation Coaching 2019
7. นำงสำวสุนทรี หวังด�ำรงเวศ เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร Mind Map, Leader as Coach และ  

Process Innovation Coaching 2019

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

• ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบรษิทัฯ น�ำควำมลบัและ/หรอืข้อมลูภำยในของบรษิทัฯ  
ไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ 
ทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

• ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
ของบุคคลดังกล่ำว ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของ 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อท�ำกำรซื้อ ขำย เสนอซื้อ เสนอขำย หรือ 
ชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้ ขำย เสนอซือ้หรอืเสนอขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม ก่อนที่ 
ข้อมลูนัน้จะได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท�ำดงักล่ำวจะกระท�ำเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอื
ผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่ำวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมมำตรกำร
ทำงวินัยของบริษัทฯ

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

• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียัง 
ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำร 
เปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ทรำบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้ำงต้น 
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ฝ่าย จ�านวนพนักงาน (คน)
1.  ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 18

2.  ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 7

3.  ฝ่ำยธุรกำร 6

4.  ฝ่ำยปฏิบัติกำร 19

5.  ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 2

6.  ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 3

7.  ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4

8.  ฝ่ำยเครดิตและนิติกรรมสัญญำ (บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ) 10

รวม 69

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

6. บุคลากร

• จ�ำนวนบุคลำกร

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีจ�ำนวนบุคลำกรแยกตำมหน่วยงำน ดังนี้ (ไม่รวมผู้บริหำร 10 คน)

• ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
ในปี 2562 ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำน
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นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ  อายุ 68 ปี

พลต�ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถี
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ  อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2006
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)  

รุ่นที่ 30/2006
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 117/2009
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บมจ. เครือไทย โฮลดิ้ง

2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เอสวีโอเอ 
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) 
2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�านวน  165,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ - หุ้น 
  ขาย - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�านวน 165,000 หุ้น

ประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร08

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(เกียรตินิยมอันดับ 2)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
 หลักสูตร Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 3/2006
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุ่นที่ 19/2008
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012
 หลักสูตร Director Certification Program Update 2  

(DCPU2/2014)
 หลักสูตร Capital Market Academy (CMA8) 
 หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade  

(TEPCoT3)
 หลกัสตูร Advanced Security Management Program (ASMP2)
 หลักสูตร ASEAN Economic Community Program (AEC2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท

2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์

2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอสไพเรชั่น วัน
2556-ปัจจุบัน กรรมการศรัทธาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาล  

50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
2540-2557 กรรมการอ�านวยการ  

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2545-2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
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นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรอิสระ  อำยุ 80 ปี 

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
 อำยุ 61 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  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

และกรรมกำรอิสระ บมจ. ลีซ อิท
2552-ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

และกรรมกำรอิสระ บมจ. เออำร์ไอพี
2562-ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ปทท)
2540-2562 รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี
2542-2554 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน  16,500 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ - หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน  16,500 หุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
 หลักสูตร Board Performance Evaluation  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย รุ่น 2/2007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ลซี อทิ
2539-ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. อำร์พีซีจี
2534-ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เพทโทร-อินสตรูเมนท์

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน  2,035,000 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ - หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 2,035,000 หุ้น

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
 อำยุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยบูรพำ
 ปริญญำโท สำขำบุคลำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ปริญญำโท Master of Business Practice University  

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

Asian Productivity Organization 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ลซี อทิ
2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำ บจ. แอพพลำย พริซิชั่น
2561-ปัจจุบัน กรรมกำรบัณฑิตวิทยำลัย  

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ
2548-ปัจจุบัน อนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล  

สถำบันบริหำรจัดกำรอำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)
2548-ปัจจุบัน กรรมกำรอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำร กระทรวง

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2559-ปัจจุบัน รองศำสตรำจำรย์ และรองอธิกำรบดี  

มหำวิทยำลัยนครพนม
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท Executive MBA มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี คณะพำณิชย์และกำรบัญชี 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 หลกัสตูรกำรบรหิำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรบันกับรหิำรระดบัสงู 

(ประกำศนียบัตรชั้นสูง) รุ่นที่ 12 สถำบันพระปกเกล้ำ
 หลักสูตรนักบริหำรกำรอุตสำหกรรมระดับสูง  

กระทรวงอุตสำหกรรม รุ่นที่ 9
 หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงธรรมศำสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2556 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Bourse Game (Foreign Exchange Trading),  

Citibank, Bangkok THAILAND
 หลกัสตูร International Banker, Chase Manhattan Bank, NY USA.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561-ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรอำวุโส บมจ. ลีซ อิท
2561-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตรี้
2561-ปัจจุบัน กรรมกำรกองทุนสงเครำะห์ กระทรวงศึกษำธิกำร 
2559-2560 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวโุส กลุม่ ที ซ ีซ ีแลนด์ 

และกลุ่มแอสเสทเวิรด์ คอร์ปอเรชั่น
2550-2559 รองกรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ 

ขนำดกลำงและขนำดย่อม (ประเทศไทย)
2556-2557 รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม (ประเทศไทย)
2556-2557 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง บจ. ข้อมลูเครดิตแห่งชำติ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน  20,000 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ - หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน  20,000 หุ้น

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศริิวงศ์
กรรมกำรบริหำรอำวุโส 
(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ) 
 อำยุ 64 ปี 
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คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน  33,133 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 9,616* หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน  42,749 หุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรทำงกำรตลำด คณะบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัย Aston ประเทศอังกฤษ
 ปริญญำตรี อักษรศำสตร์บัณฑิต (สำขำภำษำอังกฤษ) 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 131/2016
 หลักสูตร Fraud Risk Management and Internal Auditing of  

Financial Institution  รุน่ที ่7  
สมำคมสถำบนักำรศกึษำกำรธนำคำรและกำรเงินไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558-ปัจจุบัน กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ลีซ อิท
2549 -2558 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน  140,369 หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน 1,650,000 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 38,052* หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน 1,650,000 หุ้น 
  ขำย - หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน  178,421 หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน  1,650,000 หุ้น

นางสาวสติาพัชร์ นิโรจน์ธนรฐั
กรรมกำร และ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยสนับสนุน 
(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ) 
 อำยุ 37 ปี 

นางรุง่นภา โอกาศ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  
ฝ่ำยปฏิบัติกำร  อำยุ 57 ปี

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน  อำยุ 48 ปี

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

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 2/2559  

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 The CFO’s role in Stakeholder Communication

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บมจ. ลีซ อิท
2561-ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บจ. ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์
2543-2557 ISO Consultant & Trainer บจ. ควอลิตี้ซิสเท็ม 

ดีเวลล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2554-2557 ผู้ท�ำบัญชีอิสระ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน  26,135 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 9,482* หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน  35,617 หุ้น

นายสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 
(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)              
 อำยุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ประกำศนียบัตรผู้สอบบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปรญิญำตรี บญัชบีณัฑิต (สำขำบญัชต้ีนทนุ) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
 หลักสูตรสัมมนำพิจำรณ์ IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  

รุ่นที่ 27 (วตท.27)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ลีซ อิท
2550-2555 กรรมกำร บมจ. เอสวีโอเอ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน 3,372,918 หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน  2,472,430 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 86,441* หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน 300,000 หุ้น 
  ขำย - หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 3,459,359 หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน 2,772,430 หุ้น
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รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหาร
และผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ ต�าแหน่ง
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1 2 3 4

นำงดวงพร สุจริตำนุวัต X,AC,//

พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี V,AC,//

นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร AAC,// AAC,//

นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข AC,//

รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ AC,//

น.ส.ปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ /

นำยสมพล เอกธีรจิตต์ /,*

น.ส.สิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ /,** /(คู่สมรส)

นำงรุ่งนภำ โอกำศ **

นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ **

น.ส.ปิยนันท์ มงคล ***

น.ส.ประภำพรรณ รักธรรม ***

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยศรีปทุม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน ผู้จัดกำรทั่วไป แผนกบริหำรจัดกำรทั่วไป  

บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน  50 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 5,793* หุ้น 
  ขำย 5,800* หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน  43 หุ้น

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
ผู้จัดกำรทั่วไป แผนกบริหำรจัดกำรทั่วไป 
 อำยุ 52 ปี

นางสาวปิยนันท์ มงคล
เลขำนุกำรบริษัท และผู้จัดกำรทั่วไป 
ฝ่ำยพัฒนำควำมยั่งยืน  อำยุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม  

คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562-ปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัท และ  

ผู้จัดกำรทั่วไปฝ่ำยพัฒนำควำมยั่งยืน
2549-2561 ผู้จัดกำรทั่วไป แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญำ 

บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน  18,892 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ  68,763* หุ้น
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน  87,655 หุ้น

หมายเหตุ : * รวมหุ้น EJIP ที่ได้รับโอนหรือขำยจำกโครงกำร EJIP

หมายเหตุ : X = ประธำนกรรมกำร V = รองประธำนกรรมกำร AAC = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 AC = กรรมกำรตรวจสอบ / = กรรมกำร  // = กรรมกำรอิสระ
 * = กรรมกำรผู้จัดกำร ** = ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร/ผู้อ�ำนวยกำร  ***  = ผู้จัดกำรทั่วไป
บริษัทที่เกี่ยวข้อง:
1. บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน)
2. บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
3. บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)
4. บริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด

ป
ระวัติกรรม

การและผู้บ
ริห

าร

 รายงานประจ�าปี 2562 / 61



Environment บริหารจัดการทรัพยากร

พัฒนาสังคมใหเขมแข็ง

สงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ดวยการสนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุนของ SMEs

Society

Economy 1

2

3

09 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
สู่ความยั่งยืน

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) ได้ก�ำหนดทิศทำงด้ำนควำมยั่งยืน ภำยใต้ 3 มิติหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. มิติเศรษฐกิจ

 ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของ SMEs 

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนในกำรส่งเสริมกำร
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) โดยเป็นแหล่งเงินทุนทำงเลือกที่ไม่ใช่สถำบัน
กำรเงนิ ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม
ทีมี่ศกัยภำพในกำรเตบิโตทำงธรุกจิ แต่ไม่สำมำรถเข้ำถงึ 
แหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึง่บำงรำยอำจจ�ำเป็นต้องพึง่พำ
เงินกูน้อกระบบซึง่อำจเป็นอุปสรรคในกำรขยำยกจิกำร
ตำมเป้ำหมำยที่คำดหวังไว้

• นวัตกรรมทางด้านผลิตภณัฑ์ทางการเงนิ บรษิทัฯ มี 
นวัตกรรมทำงกำรเงินหลำกหลำยที่ออกแบบมำเพื่อให้ 
SMEs โดยเฉพำะ เพื่อให้ลูกค้ำ SMEs สำมำรถเข้ำถึง 
แหล่งเงินทนุท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกบัศกัยภำพทีแ่ท้
จริง เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเติบโตตำมศักยภำพและขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่ำงสมบูรณ์ 

• True Financial Partner บริษัทฯ สนับสนุนและเป็น 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินให้กับ SMEs ให้มีควำมรู้ในกำร 
เข้ำถงึแหล่งเงนิทุน บนปรชัญำกำรเตบิโตไปพร้อมๆ กนั 
ระหว่ำงลกูค้ำกบับรษิทั เสมอืนหุ้นส่วนทำงกำรเงินตำม
ปรัชญำที่ว่ำ “True Financial Partner”
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ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

สู่ความ
ยั่งยืน

2. มิติสังคม 

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสังคมให้เข้มแข็ง 
ตำมแนวทำงปฏิบัติของกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทำงส�ำหรับผู้บริหำรและ
พนักงำนในกำรยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ต่อต้ำน
กำรตดิสนิบนและกำรคอร์รปัชัน่ ได้มกีำรก�ำหนดไว้เป็น
นโยบำยของบรษิทัซึง่บรรจไุว้ในจรรยำบรรณธุรกจิ และ
ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำนของ
บริษัททุกคนต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ ไม่ท�ำ 
ธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ให้ค่ำตอบแทน  
จ่ำยสินบน  เรียกร้อง  ไม่ตกลง/รับสินบนจำกบุคคลอื่น  
หรอืหน่วยงำนอืน่ในทกุรปูแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำเนนิ
กำรโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพ่ือให้มีกำรตอบแทน 
กำรปฏิบัติงำนที่ เ อ้ือประโยชน ์ต ่อกัน หรือหวัง 
ผลประโยชน์เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดย 
ทีผ่่ำนมำไม่เคยมกีำรรำยงำนหรอืกำรร้องเรียนเกีย่วกับ
กำรติดสินบนและกำรคอร์รัปชั่น

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงำนซ่ึงไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับลูกค้ำท�ำกำรสอบทำนกลับไปยังลูกค้ำ 
ทกุรำยทีเ่ปิดวงเงนิใหม่ เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบั 
กำรทจุรติและกำรจ่ำยสนิบน สรปุผลกำรด�ำเนนิกจิกรรม
ดังกล่ำว ไม่พบกำรทุจริตกำรเรียกรับ หรือจ่ำยสินบน
กับลูกค้ำ

ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วม 
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2560

• การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญักับสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐำน เพือ่
ส่งเสรมิกำรเคำรพต่อสทิธแิละเสรีภำพด้วยกำรไม่เลอืก
ปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศและ
ชนช้ัน ศำสนำ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง หรือควำมเช่ือ

ในทำงอืน่ใด โดยไม่เน้นเฉพำะกำรส่งเสรมิและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนเพียงล�ำพัง แต่เน้นควำมรับผิดชอบและ
จรยิธรรมควบคูไ่ปด้วย นอกจำกนี ้ยงัเน้นกำรมส่ีวนร่วม 
ของพนักงำนทุกคน กำรมีสิทธิและเสรีภำพในกำร
แสดงออกทำงด้ำนควำมคิดซึ่งอยู่ภำยใต้นโยบำยของ 
บรษิทัฯ รวมไปถงึให้ควำมส�ำคญัและเคำรพต่อสทิธขิอง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยได้ก�ำหนด
ปรชัญำในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และบทบำทของบรษิทัฯ ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ เช่น ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ 
พนกังำน คณะกรรมกำร และผู้บรหิำร เป็นต้น ตลอดจน 
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ไว้ในหลกักำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ

การด�าเนนิงานด้านภาษ ี บรษิทัได้ก�ำหนดให้พนกังำน 
จะต้องยดึถอืปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั เพ่ือป้องกนัควำมเสีย่ง 
ด้ำนภำษีอันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ดังนี้

• โครงสร้ำงภำษ ีบรษิทัหลกีเลีย่งกำรใช้โครงสร้ำงภำษี
แบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทำงที่ไม่ถูกต้องหรือสร้ำง
ควำมซบัซ้อนเพือ่ประโยชน์ทำงภำษใีนเบือ้งต้นและ
หลีกเลี่ยงภำษี

• ระบบภำษีเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ มี
ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้วยกำรเป็นบริษัทที่มี
สถำนะทำงกำรเงินที่ดีเยี่ยม และมีระบบภำษีที่เพิ่ม
คุณค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงยั่งยืน

• สทิธปิระโยชน์ทำงภำษ ี(Tax Incentives) บรษิทัฯ มุง่ใช้ 
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
และเต็มประสิทธิภำพ ภำยใต้กำรตัดสินใจในกำร
ประกอบธุรกิจอย่ำงยั่งยืนและเหมำะสมสอดคล้อง
กับหลักกำรสร้ำงประสิทธิภำพของระบบภำษีตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำจ
ครอบคลุมถึงมำตรกำรยกเว้นภำษีในบำงช่วงเวลำ 
ค่ำเผื่อสินทรัพย์ในอัตรำเร่ง (accelerated asset  
allowances) หรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ๆ  ซึง่ทัง้หมดนีอ้ยู ่
ภำยใต้นโยบำยภำษีของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น 
และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ดังกล่ำวอำจส่ง 
ผลกระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจในกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัท แต่จะพิจำรณำเฉพำะปัจจัยทำง
เศรษฐกิจเท่ำนั้น
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• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลำกรของบริษัททุกคนล้วนเป็นส่วนส�ำคัญที่สุด
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องให้ควำมส�ำคัญกับ
พนักงำนทุกคน โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ 
ส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทมีควำมสำมัคคี ไว้เนื้อ 
เชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ปฏิบัติต่อกันอย่ำงสุภำพ 
และเคำรพในศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ บริษัท 
ให้ควำมคุ ้มครองป้องกันบุคลำกรจำกภัยคุกคำม 
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทั้งจำกภำยในและภำยนอก 
โดยต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดีและ
ปลอดภัย จ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ไม่เลือก
ปฏบิตั ิและให้โอกำสท่ีเท่ำเทยีมกนั มสีวสัดกิำรทีดี่ให้กบั
พนกังำน เปิดโอกำสให้พนกังำนเตบิโตภำยใต้ระบบกำร
พิจำรณำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำง และกำรจัดระเบียบองค์กรนั้น จะด�ำเนินกำร
อย่ำงรับผิดชอบภำยใต้กรอบนโยบำย รวมทั้งปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับแรงงำนอย่ำง
เคร่งครัด จัดหำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำสนับสนุน 
กำรท�ำงำนเพ่ือตอบแทนบุคลำกรของบริษัทที่ปฏิบัติ
งำนอย่ำงสดุควำมสำมำรถ ด้วยควำมรวดเรว็ รอบคอบ 
ขยนั กระตอืรอืร้น มสีต ิมเีหตผุลอยูบ่นฐำนควำมรูไ้ม่ใช้ 
อำรมณ์และใฝ่เรียน

แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

1. บริษัทปฏิบัติต ่อบุคลำกรของบริษัททุกคนโดย 
เสมอภำคกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนดิ 
เชื้อชำติ เพศ ผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ 
ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน

2. บรษิทัให้โอกำสบคุลำกรของบรษิทัทกุคนแสดงควำม
สำมำรถอย่ำงเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนท่ีเหมำะสม 
และสร้ำงแรงกระตุ้นในกำรท�ำงำนท้ังในรปูของเงนิเดอืน 
โบนัส Incentive และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนท่ี
เหมำะสมตำมระเบียบของบริษัท

3. บุคลำกรของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ในควำม
รับผิดชอบของตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ มีจิต 
ส�ำนกึทีด่ ีซ่ือสตัย์สจุริต เท่ียงธรรม ยึดม่ันในคณุธรรม 
และจริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ 

ในปี 2562 มีผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ทั้งหมด 57 คน มีจ�ำนวน 26 คน ที่ได้รับกำรเลื่อน
ต�ำแหน่งประจ�ำปี 

• ทางด้านสุขภาวะและความปลอดภัย 
ในสภาพแวดล้อมการท�างาน

ส่วนหนึง่ของกำรสร้ำงรอยยิม้ให้เกดิขึน้กบัพนกังำนผูซ่ึ้ง
เปรียบเสมือนครอบครัว คือกำรจัดให้มีสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำนที่ดีส่งเสริมสุขภำวะของพนักงำน และยก
ระดับกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนโดยยึดม่ันกำรด�ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยเป็นพื้นฐำน ต่อยอดด้วยกำรพัฒนำและ
ประยุกต์ใช้มำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวข้องมุ่งหวังควำม
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำน ลูกค้ำ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรือพื้นที่ด�ำเนินกำรของบริษัท เนื่องจำกไม่มี
สิ่งใดที่มีค่ำจะมำทดแทนหรือชดเชยควำมสูญเสียที่ 
ไม่พึงประสงค์เหล่ำนี้ได้

ในปี 2562 ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรบำดเจ็บ หรือ 
เสยีชวีติ หรอืเหตกุำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัควำมปลอดภยัใน
สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน อัตรำกำรขำดงำน (Absentee 
Rate: AR) ของพนักงำนในปี 2562 เป็น 0.65 แสดงให้
เหน็ถงึสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน
ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และโดยในปี 2562 บริษัท
ได้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้หำกเกิดเหตุกำรณ์เพลิงไหม้
อำคำรส�ำนกังำน กำรใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิ กำรป้องกนัตวั 
ขณะอพยพหนีไฟ 

• การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
และรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรบริกำรที่ดีเพื่อควำมพึงพอใจสูงสุด
ของลกูค้ำ ลกูค้ำต้องได้รบัข้อมลู รำยละเอยีดผลติภณัฑ์   
ควำมเสี่ยง เง่ือนไข ผลตอบแทน อย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม มีควำมจริงใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ
ลูกค้ำ รวมท้ังพยำยำมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่
อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรบริกำร

พันธมิตรและคู่แข่งทำงกำรค้ำ เป็นบุคคลภำยนอก 
ที่บริษัทต้องแข่งขันตำมวิถีทุนนิยมเสรีในกำรท�ำธุรกิจ 
กำรแข่งขันต้องด�ำเนินไปอย่ำงเป็นธรรม ไม่บิดเบือน
ข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำม 
ครรลองของกำรแข่งขันที่ดี รักษำควำมลับภำยใต ้
หลักเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่แสวงหำ
ข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงไม่สุจริต
และไม่เป็นธรรม
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ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

สู่ความ
ยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

• บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงกำรแข่งขันอย่ำง 
เป็นธรรม ไม่ใส่ร ้ำยป้ำยสี โจมตีคู ่แข่งขันโดย
ปรำศจำกข้อมูลอย่ำงสมเหตุสมผล

• บุคลำกรของบริษัทจะต้องระมัดระวังในกำรติดต่อ
กับคู่แข่งและบุคลำกรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผย
หรือละเลยให้ควำมลับของบริษัทตกอยู่ในมือของ
คู่แข่ง

• การละเมิด (Breaches) 

บรษิทัได้ก�ำหนดจรรยำบรรณเพือ่เป็นแนวทำงให้ผูบ้ริหำร
และพนักงำนทุกคนปฏิบัติ กำรละเมิดจรรยำบรรณ 
และนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยขององค์กรในทุก
กรณีจะได้รับกำรบันทึกและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งจะ
ตรวจสอบรำยงำนกำรละเมิดจรรยำบรรณ ซึ่งส่งผ่ำน 
ช่องทำงกำรรบัเรือ่งร้องเรยีน โดยบริษทัจะท�ำกำรเปิดเผย 
ข้อมลูจ�ำนวนและกรณกีำรละเมดิจรรยำบรรณ จริยธรรม 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้/รับสินบนสู ่สำธำรณะ 
นอกจำกนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกรณีที่เกิดกำรละเมิดที่ส่งผลกระทบ
ส�ำคัญต่อบริษัท

ในปี 2562 ไม่พบกรณีกำรละเมิดใดๆ

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

นอกจำกบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนของ
บรษิทัแล้ว บรษิทัยงัให้ควำมส�ำคัญต่อกำรจดักำรห่วงโซ่ 
อุปทำนด้วยหลักธรรมำภิบำล ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจส่ง
ผลกระทบต่อภำพลกัษณ์และกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม บริษัทติดตำมกำรปฏิบัติงำน
ของคู่ค้ำบำงรำยจำกกำรติดตำมข่ำว หำกพบว่ำมีเรื่อง
ที่เก่ียวกับกำรละเมิดต่ำงๆ บริษัทจะกลับมำทบทวน
กับคู่ค้ำรำยนั้น 

ปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นที่คู ่ค้ำผู้ให้บริกำรประกันภัย
ทรพัย์สนิโดยได้ประเมนิถงึกำรใส่ใจในกำรลดผลกระทบ
ต่อสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม คณุภำพของสนิค้ำ/บรกิำร 
ระยะเวลำ เงื่อนไข เป็นไปตำมท่ีได้ตกลงกันหรือไม่  
กำรมีช่องทำงในกำรติดต่อที่สะดวกโดยตั้งเป้ำหมำย
ไว้ที่ร้อยละ 80 จำกผลกำรประเมินได้ระดับคะแนนที ่
ร้อยละ 90 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

บริษัทมีนโยบำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ รวมถงึกำรปฏบิติัตำมกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง
อย่ำงเคร่งครัด ปฏิบัติต่อคู่ค้ำทุกรำยด้วยควำมเป็น
ธรรม ไม่เอำเปรยีบ  ให้ข้อมลูทีค่รบถ้วน ถกูต้อง ชดัเจน  
เพียงพออย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีนโยบำย 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและยึดถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครดั โดยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบ
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ทัง้นี ้กำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำม 
นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัช่ันอำจส่งผลให้คู่ค้ำหรอื
ผูร้บัเหมำถูกด�ำเนินกำรทำงกฎหมำย 
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3. มิติสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น ปัจจุบันมีองค์กร หน่วยงำน
ทัง้ภำครฐัและเอกชน รวมไปถงึองค์กรต่ำงๆ ทีจั่ดตัง้ขึน้
โดยไม่ได้หวังผลก�ำไร ต่ำงตื่นตัวและหันมำใส่ใจในกำร
ดแูลสิง่แวดล้อมกนัมำกขึน้ ดงันัน้ เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในกำรช่วยบรรเทำหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำร 
กระท�ำของมนุษย์ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม และเพื่อให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันของพนักงำนทุกระดับในองค์กร
เพือ่แสดงถงึกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมตำมแนวทำง ดังนี้

1. กำรด�ำเนนิกำรกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทั และบรษิทัย่อย 
จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยรวมทั้งข้อก�ำหนดด้ำน 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

2. ร่วมสร้ำงจิตส�ำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
พนกังำน เพือ่ให้พนกังำนทกุคนตระหนักถงึผลกระทบ 
จำกกำรกระท�ำหรอืไม่กระท�ำสิง่ต่ำงๆ  โดยมคีวำมเช่ือ
ว่ำจดุเลก็ๆ เมือ่รวมๆ กนัหลำยๆ จดุ จะเป็นกลุม่และ 
พลังที่จะสำมำรถลดหรือบรรเทำภำวะมลพิษต่ำงๆ 
ลงได้ เพือ่ทีจ่ะได้ส่งต่อสิง่แวดล้อมท่ีดีให้กบัลกูหลำน
เรำต่อไป โดยจัดให้มีกำรอบรม เผยแพร่ควำมรู้ 
ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

3. มุ่งมั่นในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
คุ้มค่ำมำกที่สุด 

4. ผู้บริหำรทุกระดับจะให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ 
เช่น บคุลำกร อปุกรณ์ เวลำ งบประมำณ เพือ่ให้กำร
ด�ำเนนิงำนบรรลวุตัถปุระสงค์ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้

5. บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
ส่งเสรมิบรรยำกำศและสิง่แวดล้อมเพือ่ให้มคีวำมสุข
ในกำรท�ำงำนควบคูไ่ปกบักำรพฒันำศักยภำพในกำร
ปฏบัิตงิำนให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพตอบสนอง
ต่อเป้ำหมำยขององค์กร

6. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงในกำรเสนอแนะแนวทำง 
กำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ำไปแก้ไขให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตำมมำโดยแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชำ 
ซึ่งจะท�ำหน้ำที่ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยเพ่ือให้เกิด
ควำมส�ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจำก 
สิ่งแวดล้อมในหลำยๆ ด้ำน และประชำสัมพันธ์ให ้
พนกังำนทรำบผลส�ำเรจ็จำกกำรด�ำเนนิกำร  รวมทัง้เผยแพร่ 
ในรำยงำนประจ�ำปี ดังนี้

• ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยกำรลดกำรใช้
กระดำษ ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ

• คัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง และเก็บบันทึก
ปริมำณขยะที่น�ำมำ recycle ได้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดรณรงค์ให้พนักงำนลดกำรใช้
ไฟฟ้ำโดยก�ำหนดให้มกีำรเปิดและปิดระบบปรบัอำกำศ
เวลำ 07.30 – 18.00 น. ปิดไฟแสงสว่ำงในช่วงพัก 
รบัประทำนอำหำรกลำงวนัและหลงัเลกิงำน และลดกำร
ใช้น�้ำประปำ และลดกำรใช้กระดำษโดยให้น�ำกระดำษ 
มำใช้ทั้ง 2 ด้ำนก่อนทิ้ง

การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมสำมำรถด�ำเนนิกำร และพฒันำได้อย่ำง
ยั่งยืน และยังส่งผลให้เกิดผลส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยในกำร 
มุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม (CSR) นี้ ให้มีควำมต่อเนื่องและมีควำม
เช่ือมโยงร้อยประสำนกนัจงึได้ก�ำหนดเป็นหลกักำร ดงันี้

• ต้องท�ำอย่ำงต่อเนื่อง

• ต้องเชื่อมโยงโครงกำรหรือกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ ให้
สอดประสำนกัน

• ต้องให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สร้ำงจิตส�ำนึกร่วม

• ต้องสร้ำงเครอืข่ำยพนัธมิตร เช่น กำรมีส่วนร่วมของ
บริษัทคู่ค้ำ

บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรรกัษำสิง่แวดล้อม และ
ส่งเสรมิกำรด�ำเนนิกจิกรรมลดภำวะโลกร้อน โดยมุง่เน้น 
ที่กำรด�ำเนินกำรอย่ำงง่ำยๆ เริ่มต้นภำยในองค์กร  
จึงได้ท�ำกำรปลูกจิตส�ำนึกให้กับพนักงำนของบริษัทฯ 
เกิดควำมตระหนักถึงสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงกำร
ฝึกอบรมท�ำควำมเข้ำใจแนวทำงกำรรักษำส่ิงแวดล้อม
จำกกำรเริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ ภำยในบริษัทฯ และมุ่ง 
ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง และร่วมพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณของตนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
ดังต่อไปนี้

1. กำรรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ : ด้วยกำรประหยัด
กระดำษ สนับสนุนกำรใช้กระดำษ Recycle

2. กำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำ : ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ กำรใช้อปุกรณ์ไฟฟ้ำทีเ่ป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม

3. กำรอนุรักษ์น�้ำ : ส่งเสริมกำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัด 

4. กำรลดขยะ : ส่งเสริมให้พนักงำนแยกขยะก่อนท้ิง 
เพื่อให้สำมำรถน�ำกลับไป recycle ได้ กำรใช้สินค้ำ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

สู่ความ
ยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร 
สิง่แวดล้อมเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและพลงังำน เพือ่ให้ 
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทลง โดยมีแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

• ลดกำรใช้พลังงำนและลดกำรใช้ทรพัยำกรในองค์กร

• ลดปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่กดิจำกกำร
ใช้พลังงำนขององค์กร

• ก�ำหนดให้สมำชิกในทีมกลยุทธ์เป็นคณะท�ำงำน
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนโดยมีหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรด�ำเนินงำนจัดกำรพลังงำน ติดตำม ตรวจสอบ 
และรวบรวมข้อมูลกำรใช้พลังงำนภำยในอำคำร
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองให้บรรลุตำม 
เป้ำหมำยของบริษัท

• ก�ำหนดให้กำรอนรุกัษ์พลงังำน กำรบรหิำรจัดกำรน�ำ้ 
กำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสียเป็นหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ โดย
จะต้องให้ควำมร่วมมือในทุกๆ ด้ำน 

• ให้ควำมรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วม
ในมำตรกำรกำรบรหิำรอนรุกัษ์พลงังำน กำรบรหิำร
จัดกำรน�้ำ กำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสีย โดย 
ในปีที่ผ่ำนมำมีกำรรณรงค์ให้ลดกำรใช้น�้ำ ปิดไฟ 
เมื่อไม่ได้ใช้ และแยกขยะที่สำมำรถน�ำไป recycle 
ได้ก่อนทิ้ง

• ก�ำหนดให้เป้ำหมำยในกำรลดกำรใช้พลงังำน กำรลด 
กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เป็นตวัชีว้ดัหนึง่ของบรษิทั

การสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนืขององค์กร

• บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรที่สมำชิกในองค์กร 
น�ำเสนอ เสนอแนะ ร่วมกนัด�ำเนนิกำรในกำรพฒันำ
จัดหำนวัตกรรมในกำรท�ำงำนใหม่ๆ เพื่อให้องค์กร
สำมำรถด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้สภำวะกำรเปลีย่นแปลง
ของยุคปัจจุบัน ผ่ำนทำงที่ประชุมกลยุทธ์ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยผู้บริหำรระดับสูง ระดับกลำง และ 
พนักงำน 

• บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้ำงวัฒนธรรมของกำรเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม โดยบริษัทมีกำรแบ่งออกเป็นทีม 
ย่อยๆ ซ่ึงในแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยแต่ละ 
ฟังก์ชัน่งำนเปรยีบเสมอืนบรษิทัย่อยๆ ด�ำเนนิธรุกจิ
โดยมีเป้ำหมำยในกำรท�ำธุรกิจเป็นของตนเอง แต ่
ถึงกระนั้นบริษัทก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องกำรควบคุม
และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยจะมฟัีงก์ชัน่งำนทีจ่ะ
ท�ำหน้ำทีใ่นกำรดแูลควบคมุให้กำรด�ำเนนิกำรเป็นไป
ตำมแนวนโยบำยของบริษัท

• บรษิทัมุง่เน้นกำรประชมุให้เป็นกำรประชมุท่ีรักษ์โลก 
โดยลดกำรใช้กระดำษลง และบริษัทมีเป้ำหมำยใน
กำรด�ำเนินกำรประชุมเป็นกำรประชุมแบบ Paper 
Less

• ผลที่ได้จำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะสะท้อนออก
มำในรูปของผลประกอบกำรที่สูงขึ้น ควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำมีระดับที่สูงขึ้น ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรซื้อ
กระดำษลดลงปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ลดลง

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยค�ำนึงถึงผลกระทบมิติด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ก�ำหนด
แนวทำงในกำรพัฒนำควำมย่ังยืนและกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. กำรตดิตำมสถำนกำรณ์ เหตกุำรณ์ กำรเปลีย่นแปลง
ของอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรพิจำรณำ
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อธรุกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม
ของบริษัท เช่น กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
กำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีทำงกำรเงนิ มำตรฐำน
ด้ำนควำมยั่งยืนสำกล เช่น Global Reporting  
Initative (GRI), Sustainable Development Goals 
(SDGs)

2. กำรให้ควำมส�ำคัญต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมในด้ำนต่ำงๆ 
เช่น กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ คู ่ค้ำ 
พนกังำน คณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึข้อแนะน�ำจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่ทีจ่ะได้น�ำมำปรบัปรงุเพือ่
ที่จะได้ตอบสนองควำมคำดหวังจำกผู้มีส่วนได้เสีย
ได้อย่ำงเหมำะสม (ท�ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ให้กรรมกำร คู่ค้ำ ประเมิน)

กำรเผยแพร่นโยบำยให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มได้รับทรำบในช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้

1. นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

• สิทธิของผู้ถือหุ้น

• กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

• บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

• กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

• ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
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2. จรรยำบรรณธุรกิจ

• ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

• กำรรักษำทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินของบริษัท

• กำรให้หรือรับของขวัญ

• กำรซื้อขำยหลักทรัพย์และกำรใช้ข้อมูลภำยใน

• กำรควบคมุและตรวจสอบภำยในและกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

• ห้ำมกำรกระท�ำทุจริต

• กำรรักษำควำมลับและข้อมูล

• สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทำงกำรเมือง

• กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นและสินบน

บริษัทได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงจรรยำบรรณในกำร
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
กำรใช้ข้อมูลภำยในและกำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับ 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร

บริษัทได้ก�ำหนดกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
ดังนี้

1. รับเรื่องร้องเรียน

2. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรำยละเอียดของ
เหตุดังกล่ำว

3. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ
ให้ข้อเสนอแนะ และด�ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำ หรือ 
ด�ำเนนิกำรทำงกฎหมำยส�ำหรบักำรกระท�ำควำมผดิ

4. แจ้งผลกำรด�ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
พร้อมทั้งแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนทรำบ มำตรกำร
คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือ 

5. ผูร้้องเรยีนหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีหรอืผูท้ีใ่ห้ควำมร่วมมอื 
โดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรตรวจสอบ
และกำรสอบสวน จะได้รับกำรปกป้องหรอืไม่ตอบโต้ 
ผู้ร้องเรียน (Non-Retaliation) 

6. บริษัทจะไม่เปิดแผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยจะปกปิดไว้เป็นควำมลับ

7. ผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับกำร
เยียวยำและบรรเทำตำมขั้นตอนที่เหมำะสมของ
บริษัท 

เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระท�ำผิดเรื่อง 
จรรยำบรรณซ�ำ้อกี บรษิทัได้ก�ำหนดบทลงโทษไว้ส�ำหรบั
ผู้ที่ฝ่ำฝืนหรือกระท�ำควำมผิดไว้อย่ำงชัดเจน และ 
บริษัทจะด�ำเนินกำรเพื่อให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบ 
เข้ำใจ และน�ำไปปฏิบัติได้

ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562 ไม่มีกำรแจ้งเบำะแสหรือ
ข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือ 
จรรยำบรรณ กำรถูกละเมิดสิทธิ รำยงำนทำงกำรเงิน
ที่ไม่ถูกต้อง กำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น หรือระบบ
ควบคุมภำยในที่บกพร่องมำยังช่องทำงดังกล่ำว

หวงโซคุณคาทางธุรกิจ

เจาหนี้ ลูกคา

บริษัท

คูคาของลูกคา 

ผูประกอบการ 
SMEs

หนวยงานกำกับดูแล  (Regulators)

สถาบันการเงิน (Bank)
ผูถือหุน (Shareholder) 
ผูถือหุนกู (Bond Holder) 

หนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ 
บริษัทเอกชน
ขนาดใหญ 
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คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

สู่ความ
ยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วน 

ได้เสีย

การมีส่วนร่วม/

ช่องทางติดต่อ

ความถี่ของการ

ด�าเนินการ

ความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

การตอบสนองต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมกำร 

กำรให้ข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน 

ทันเวลำ

เดือนละ 1 ครั้ง  

ตลอดทั้งปี

กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อย่ำงเป็นธรรม

ด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส 

ยึดหลักธรรมำภิบำล

มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีและเติบโต

อย่ำงต่อเนื่อง

กำรให้ข้อมลูอย่ำงเพียงพอ 

กำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำกับดูแล

กิจกำร

กำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยแรงงำน

2. พนักงาน กำรจัดปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ 

สอบถำมถึงควำมต้องกำรของ

พนักงำนและหัวหน้ำงำนเพื่อส่งไป

เข้ำรับกำรฝึกอบรมในเรื่องที่ 

เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ปฏิบัติ

ประเมินควำมผูกพันต่อองค์กร 

 

 

จัดกิจกรรม Outing/Team Building 

เพื่อเสริมสร้ำงควำมผูกพันของ

พนักงำน

แจ้งข่ำวสำรข้อมูลผ่ำนไลน์

ครั้งแรก 

ปีละครั้ง 

 

 

ปีละครั้ง 

 

 

ปีละครั้ง 

 

ตลอดทั้งปี

เติบโตในสำยงำน 

ได้รับเงินเดือน สวัสดิกำรที่เป็นธรรม 

 

ได้รับโบนัสประจ�ำปี 

ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม 

 

 

โอกำสในกำรเรียนรู้เพื่อที่ 

จะได้เติบโตก้ำวหน้ำต่อไป

กำรก�ำหนดนโยบำย 

ด้ำนสิทธิมนุษยชน

กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ 

ในเส้นทำงอำชีพ 

 

กำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่

สอดคล้องกับพนักงำนในสำยงำน

และระดับต่ำงๆ 

กำรประเมินผลประจ�ำปี 

 

กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

ในกำรท�ำงำนให้ถูกต้องตำมหลัก

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

ในกำรท�ำงำน

3. ผู้ถือหุ้น จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 

เปิดเผยข้อมูลผ่ำน SET, Website

รำยงำนประจ�ำปี, แบบ 56-1 

 

 

 

พบผู้ลงทุน Opportunity Day 

 

MAI Forum

ติดต่อผ่ำน Website

ปีละครั้ง 

 

ตลอดทั้งปี

ปีละครั้ง 

 

 

 

ปีละ 2 ครั้ง 

 

ปีละ 1 ครั้ง

ตลอดทั้งปี

ผลประกอบกำรเตบิโต 

ต่อเนือ่ง และมีก�ำไรเพิ่มขึ้นทุกปี 

ได้รับเงินปันผล

ได้รับผลตอบแทนกำรลงทุนที่สูงและ

บริษัทเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

 

 

กำรบริหำรงำน/กำรด�ำเนินงำน 

เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้

สร้ำงผลประกอบกำรที่ดีภำยใต้

กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่รัดกุมและ

รอบคอบ

เปิดเผยข้อมลูแก่ผูถ้อืหุ้นและ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผ่ำนทำงกิจกรรมหรือช่องทำง 

กำรสือ่สำรอืน่ๆ ด้วยควำมโปร่งใส 

และตรวจสอบได้

เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมกำร

ประชุมสำมัญประจ�ำปีและร่วม

แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม

4. คู่ค้า รบัเรือ่งร้องเรยีน/ข้อเสนอแนะต่ำงๆ  

ผ่ำนทำง Website

ประเมินควำมพึงพอใจ

ตลอดทั้งปี 

 

ปีละ 1 ครั้ง

กำรด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส  

มีจริยธรรม และจรรยำบรรณที่ดี

มีกระบวนกำรที่ตรวจสอบได้ 

 

มีกำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำ 

ที่เกิดขึ้นอย่ำงทันท่วงที

5. ชุมชน สังคม ร่วมกิจกรรมผ่ำนโครงกำรจิตอำสำ 

 

จัด/ร่วมกิจกรรมสัมมนำ/เสวนำ

ปีละ 2 ครั้ง 

 

ปีละ 1 ครั้ง

ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรม 

เพื่อสังคมและชุมชนต่ำงๆ  

เป็นกำรตอบแทนคืนสู่สังคม

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำง 

กำรเงิน

สนับสนุนงบประมำณในกำรท�ำ

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

อย่ำงต่อเนื่อง

ให้ข้อมูลโดยกำรเผยแพร่ข้อมูล

ควำมรู้ผ่ำนทำงสื่อออนไลน์

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย
การมีส่วนร่วม/

ช่องทางติดต่อ

ความถี่ของการ

ด�าเนินการ

ความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย  

การตอบสนองต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย

6. ลูกค้า ติดต่อโดยตรงผ่ำนพนักงำนขำย 

หรือพนักงำนปฏิบัติกำรที่ดูแล 

 

ฝ่ำยขำย/ผู้บริหำรเยี่ยมเยียน 

ในวันปีใหม่ หรือโอกำสส�ำคัญ 

กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

 

 

 

ช่องทำง Website, email,  

จดหมำยส�ำหรับแจ้งข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะต่ำงๆ

ตลอดทั้งปี 

 

 

ปีละ 1 ครั้ง 

 

ปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

ตลอดทั้งปี

ได้รบัข้อมลูข่ำวสำรทีถ่กูต้องชัดเจน 

รักษำควำมลับ/ข้อมูลลูกค้ำ 

 

ได้รับบริกำรที่รวดเร็วแก้ปัญหำให้ได้

ไม่โยนไปมำ 

ผู้บริหำรและพนักงำน 

ที่ธรรมำภิบำล

บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส  

มีจรรยำบรรณ และจริยธรรมที่ดี 

ตรวจสอบได้

กำรฝึกอบรมพนักงำนเพื่อให้

บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตำมสโลแกนที่ว่ำ  

True Financial Partner

กำรส่งมอบสินค้ำในที่นี้ 

คือสินเชื่อที่ตรงตำม 

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ

กำรมุ่งเน้นเสริมวัฒนธรรม 

ธรรมำภิบำล จรยิธรรม และ 

จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน 

ให้แก่พนักงำนเพื่อส่งมอบบริกำร

ที่ซื่อตรงให้กับลูกค้ำ

เพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงสินเชื่อ

และบริกำรทำงกำรเงินที่สะดวก

เหมำะสมกับลูกค้ำ

7. เจ้าหนี้ Opportunity Day 

Website ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะ

รำยงำนประจ�ำปี, แบบ 56-1

ปีละ 2 ครั้ง 

ตลอดทั้งปี 

ตลอดทั้งปี

ปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้อย่ำงถูกต้อง

ครบถ้วน

จ่ำยดอกเบี้ยเงินต้นได้ตำมก�ำหนด 

มีกำรสื่อสำรและเปิดเผยข้อมูล 

อย่ำงต่อเนื่อง

กำรจ่ำยดอกเบี้ยและช�ำระคืน 

ทีตรงเวลำ

กำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้

ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

8. คู่แข่ง กำรประชุมของสมำคม 

ผู้ประกอบกำรแฟคตอริ่ง

เดือนละ 1 ครั้ง แลกเปลี่ยนข้อมูลที่อำจเป็น

ประโยชน์ในกำรท�ำธุรกิจร่วมมือกัน

ผลักดันให้ผูป้ระกอบกำรธรุกจิ 

แฟคตอริง่เข้มแข็ง

ด�ำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยควำม

โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตำมกรอบ

กำรแข่งขันที่ดีสุจริต

สร้ำงเงื่อนไขในกำรแข่งขัน 

ที่เป็นธรรม 

9. ลูกหนี้การค้า รำยงำนประจ�ำปี, แบบ 56-1 

Website, Facebook

ตลอดทั้งปี

ตลอดทั้งปี

กำรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  

ครบถ้วน ชัดเจน

กำรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

10. หน่วยงาน   

ก�ากับดูแล

รำยงำนประจ�ำปี, แบบ 56-1

Website 

ตลอดทั้งปี

ตลอดทั้งปี

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำง

เคร่งครัด

กำรด�ำเนินกำรตำมกฎระเบียบ

อย่ำงเคร่งครัด

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ชุมชน สังคม

คณะกรรมการ

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor

ลูกคา

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

Debtor
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน ภายนอก

กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชน

สังคม

ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ลูกหนี้

การค้า

หน่วยงาน

ก�ากับดูแล

กำรสร้ำงกำรรับรู้ในตรำสินค้ำ 

กำรเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีทำงกำรเงิน

ควำมปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ำ

บรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณธุรกิจ

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

ผลประกอบกำรบริษัท

กำรท�ำงำนอย่ำงมืออำชีพ

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

กำรดูแลพนักงำน

Materiality Matrix

คว
าม

สำ
คัญ

/ผ
ลก

ระ
ท

บ
ตอ

ผูม
ีสว

นไ
ดเ

สีย
สูง

  
ต่ำ

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

บรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณธุรกิจ

การสรางการรับรู
ในตราสินคา
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการเงิน
ความปลอดภัยของ
ขอมูลลูกคา

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การทำงานอยางมืออาชีพ ผลประกอบการของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง
การเขาถึงแหลงเงินทุน

การพัฒนาและ
ดูแลพนักงาน

ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

สู่ความ
ยั่งยืน

จัดล�าดับความส�าคัญประเด็นด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ จัดล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนโดยพิจำรณำด�ำเนินกำรประเด็นที่อยู่ในล�ำดับที่มีควำมส�ำคัญมำก
ถึงมำกที่สุด 

การระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 
บริษัทฯ พิจำรณำจำกกลยุทธ์ขององค์กรและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมโยงเข้ำกับผู้มีส่วนได้เสียภำยใน
และภำยนอก ดังนี้
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การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

LIT กับ เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ

องค์กำรสหประชำชำติได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 17 เป้ำหมำย ดังนี้

 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึกำรมส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยบรษิทัด�ำเนนิ
ธุรกิจได้มีกำรสนับสนุนต่อเป้ำหมำยควำมยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)

เน่ืองจำกตรำสินค้ำของบริษัทอำจยังไม่เป็นที่แพร่หลำยและเป็นที่รู ้จักในกลุ่มลูกค้ำ 
เป้ำหมำยเท่ำทีค่วร บรษิทัมีแผนระยะยำวในกำรประชำสัมพนัธ์ตรำสินค้ำและผลิตภณัฑ์
ทำงกำรเงินของบริษัท โดยผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้

• ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ (Traditional Media) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสำร แผ่นพับ

• ประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรออกอีเว้นท์ (Event Marketing) เช่น มหกรรมทำงกำรเงิน, Money Expo, MAI Forum   
เป็นต้น

• กำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Fanpage หรือ Line@ 

เป้ำหมำยระยะยำว 2562-2565  : มียอด like page จ�ำนวน 10,000 like, 

ผลกำรด�ำเนินกำร ปี 2562 : มียอด like page จ�ำนวน 3,205 liked
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สังคมสงบสุข 
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

ความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

สู่ความ
ยั่งยืน

โครงสร้างการก�ากับดูแล

คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 8 คน  
เป็นกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 5 คน (รวมกรรมกำร
อิสระ 5 คน) กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 3 คน โดยประธำน
กรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระ และไม่ใช่กรรมกำร
ที่เป็นผู้บริหำร และไม่มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท  
มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีไ่ว้อย่ำงชดัเจน คณะกรรมกำรบรษิทั 
มบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำกบัดแูลองค์กรให้ด�ำเนนิธุรกจิ
ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐำนกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีค�ำนงึถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย ดังนี้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดูแลงำนด้ำนต่ำงๆ 
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด โดยมี
กรรมกำรผู้จัดกำรท�ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรและ
ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงที่คณะกรรมกำร
บริษัทก�ำหนดซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ได้
ก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 
ประกอบไปด้วย กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
บริษัท (ทั้งคณะ) กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
ชดุย่อย (ทัง้คณะ) โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนจะท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทน 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบและน�ำเสนอขออนุมัติต ่อที่ประชุมสำมัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 

คณะกรรมกำรบรษิทั ได้ค�ำนงึถงึผู้มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำยให้
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนอย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษัท
เปิดโอกำสแก่ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
กำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท และเสนอวำระกำร
ประชุมล่วงหน้ำ ในวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561 เพ่ือ
ส่งเสริมกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรำยย่อย อีกทั้งประธำน
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำร
ชดุย่อยทุกคณะ และกรรมกำรทกุคนเข้ำร่วมประชมุสำมญั
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน ส่งผลให้
บริษัทได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ�ำปี 2562 ด้วยคะแนน 
100 คะแนน จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เป็น
สิง่ทีส่ะท้อนถงึแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีโ่ปร่งใสและ
สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้แก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุได้

บริษัทมีเป้ำหมำยทำงด้ำนควำมยั่งยืนทั้งเป้ำหมำย 
ระยะสัน้และเป้ำหมำยระยะยำวในกำรได้รบัผลคะแนน
จำกกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในระดับ “ดีเลิศ” 

จำกผลกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีน 
ประจ�ำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถำบันกรรมกำรไทย (IOD) 
โดยกำรสนบัสนนุจำกตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
บรษิทัได้คะแนนกำรประเมินกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรอยูใ่น
ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)

โดยรายละเอียดการด�าเนินงานตามนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูได้เพิ่มเติมในหัวข้อ 
“การก�ากับดูแลกิจการ” 

2. การก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

สังคมสงบสุข 
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

 รายงานประจ�าปี 2562 / 73



4. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีางการเงนิ  
และความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

เทคโนโลยีทำงกำรเงินเปล่ียนแปลง
ไปท�ำให้บริษัทต้องปรับองค์กรเพื่อให้
สำมำรถด�ำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี บริษัทมี
กำรปรับปรุงโปรแกรมระบบสำรสนเทศ

หลัก (Core Business Application) ให้มีควำมทันสมัย 
และมีประสิทธิภำพกำรท�ำงำนมำกยิ่งขึ้น 

มีแผนกำรด�ำเนินกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรป้องกัน
ภยัคกุคำมทำงด้ำนไซเบอร์ (Cybersecurity) และจะมกีำร
ให้ควำมรูก้บัพนกังำนในองค์กรในด้ำนกำรระวงัไม่ตกเป็น
เหยือ่จำกภัยคุกคำมดังกล่ำว 

5. ด้านนวัตกรรมในองค์กร

ในปี 2562 บริษัทได ้รับโอกำสจำก 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญ
ให้เข้ำร่วมโครงกำร Process Innovation 
Coaching Program 2019 โดยมีสถำบัน

เพิ่มผลผลิตแห่งชำติ เป็นที่ปรึกษำและแนะน�ำแนวทำง
กำรพัฒนำนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรท�ำงำนภำยในของบริษัท กำรพัฒนำ
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำรท�ำงำนขั้นตอน
ต่ำงๆ ภำยใต้แนวคิด Lean & Operational Excellence 
เพือ่ให้ทกุคนในองค์กรได้มคีวำมรู ้เข้ำใจ และเหน็ควำม
ส�ำคัญในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท�ำงำน ระยะ
เวลำโครงกำรตั้งแต่เดือนมิถุนำยน - ธันวำคม 2562 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ บริษัทสำมำรถลดระยะเวลำที่สูญเสีย
จำกขั้นตอนกำรท�ำงำนที่ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับกระบวนกำร
ขออนุมัติเปิดวงเงินแฟคตอริ่งส�ำหรับลูกค้ำรำยใหม่  
โดยสำมำรถลดระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรจำกเดิมลดลง
ไปได้ 50-54% และเม่ือค�ำนวณเป็นต้นทุนกำรด�ำเนิน
งำนสำมำรถลดต้นทุนจำกกำรด�ำเนินกำรลงไปได้ปีละ
กว่ำ 2.12 ล้ำนบำท และบรษิทัได้พฒันำเครือ่งมอื Credit 
Scoring Model เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัต ิ
สนิเชือ่ได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ ซึง่บรษิทัจะมีกำรพฒันำ
และต่อยอดกำรจัดท�ำ Model ให้ดีและมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น และขยำยไปสู่สินเชื่อประเภทอื่นๆ อีกในปี
ต่อๆ ไป

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง     
                                                         

บริษัทตระหนักถึ งควำมส�ำคัญของ 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยค�ำนึง
ถึงปัจจัยจำกภำยในและภำยนอก กำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 

และสิง่แวดล้อมทีอ่ำจจะเกดิขึน้ บรษิทัจึงได้มกีำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจน 
ป้องกันหรือบรรเทำผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นมำได้ 
บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน
สำกล (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission : COSO โดยมีคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee : RMC)
ปฏบิตัหิน้ำท่ีโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำร
อิสระทั้งคณะ ก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
ให้ด�ำเนนิไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ลดผลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินธุรกิจและรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ตลอดจนตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  
โดยบริษทัมีกำรวเิครำะห์ ประเมนิควำมเสีย่งทีค่รอบคลมุ
ทุกด้ำน และควำมเสี่ยงอำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยองค์กร ตลอดจนก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงตำมที่ได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของ
บริษัท หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” 

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ประกอบไปด้วย กรรมกำรอสิระจ�ำนวน 5 ท่ำน ผูบ้รหิำร
ระดับสูงมีหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ ก�ำหนด
กลยุทธ์ และแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์กร ก�ำกับดูแล ติดตำมกำรน�ำไปปฏิบัติ

คณะท�ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบไปด้วยผู้บรหิำร
จำกทุกหน่วยงำน โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้น�ำใน
กำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
เพื่อให้กำรบริหำรงำนด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภำยใต้ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ระบุไว้ในคู่มือบริหำร
ควำมเสี่ยง และปลูกฝังให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็น
วฒันธรรมองค์กร และด�ำเนินงำนภำยใต้กำรก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมกำรบริษัท โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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การจ้างงานที่มี
คุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

การมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

การศึกษา
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ทางเพศ

ลดความเหลื่อมลํ้า

ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

สู่ความ
ยั่งยืน

• การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทัสนบัสนนุเรือ่งกำรเคำรพสทิธมินษุยชนทัง้ภำยใน
และภำยนอกองค์กร โดยก�ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติ
ไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ เรื่องกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
และกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม บริษัทให้กำร
สนบัสนุนและเคำรพ ปฏบิัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนรวมถึงหลักกำรเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนข้ันพ้ืนฐำนตำมเกณฑ์สำกล โดยไม่แบ่งแยก 
เชือ้ชำต ิเพศ สผีวิ ศำสนำ ภำษำ ควำมเชือ่ทำงกำรเมือง 
หรือควำมเชื่ออ่ืนใด ควำมบกพร่องหรือพิกำร หรือ 
สถำนะอื่นใดท่ีมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน 
โดยที่ผ ่ำนมำไม่คยมีข ้อร ้องเรียนเรื่องกำรละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

• นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เป็นธรรมและเหมาะสม

บริษัทก�ำหนดโครงสร้ำงผลตอบแทนและสวัสดิกำรแก่
พนักงำนอย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม โดยค�ำนึงถึง
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกันประกอบกับสภำวะเศรษฐกิจที่มี
กำรเปลี่ยนแปลง โดยมีทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน ทั้งน้ี ระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนก�ำหนดตำม
ภำระหน้ำที่รับผิดชอบ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และประสบกำรณ์ ตลอดจนผลประเมินกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนแต่ละบุคคล โดยก�ำหนดตัวชี้วัดผลงำน
เป็นรำยบุคคล (KPI : Key Performance Index) ซ่ึง
จะสอดคล้องกับเป้ำหมำยประจ�ำปี และกำรพิจำรณำ
จ่ำยโบนัสที่สอดคล้องกับผลงำนรำยบุคคลและผลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัท

ผลตอบแทนอ่ืนบริษัทยังมีสวัสดิกำรต่ำงๆ ได้แก่ 
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กำรท�ำประกันประกันสุขภำพ 
กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี เงินกู้ฉุกเฉิน กำรฉีดวัคซีน
ป้องกนัไข้หวดัใหญ่ EJIB กำรจดัให้มสีวสัดกิำรเป็นขนม/
เครื่องดื่มเป็นประจ�ำทุกเดือน เป็นต้น

• การสื่อสารนโยบายบริษัทลงสู่พนักงาน

บริษัทได้มีกำรก�ำหนดกำรแถลงนโยบำยของบริษัท  
เป้ำหมำย และทศิทำงของบรษิทัปีละ 1 ครัง้ วตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน
ให้สอดคล้องและบรรลุเป้ำหมำย บริษัทเปิดโอกำสให้
พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะใน
กำรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 
โดยพนักงำนทุกคนจะต้องตระหนักและยืดถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร ได้แก่ นโยบำยกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ กำรดูแลกำรใช้ข้อมูล 
ภำยใน/กำรก�ำหนดเวลำห ้ำมซ้ือขำยหลักทรัพย ์  
กำรปฏิบัติเร่ืองกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน ช่องทำง 
กำรแจ้งเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

• การพัฒนาบุคลากร

บุคลำกรถือเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมส�ำคัญและมี
บทบำทต่อควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืนขององค์กร กำรขับ 
เคลือ่นองค์กรไปสูว่สิยัทัศน์ สนองเป้ำหมำยและพันธกจิ 
จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำทั้ง
ในแง่ควำมรู้และทักษะ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล บริษัทได้ด�ำเนินกำร
พฒันำบคุลำกร 2 รปูแบบ ได้แก่ กำรสอนงำนและแบ่งปัน 
ควำมรู้ (Coaching & Knowledge Sharing) และกำร 
มอบหมำยโครงกำร (Project Assignment) เพื่อให้
บุคลำกรสำมำรถน�ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติ
งำน ซึ่งจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กรและรองรับ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้มีกำรสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรม
และพฒันำบุคลำกรขององค์กร ผ่ำนหลักสูตรกำรอบรม
ทัง้ภำยในและภำยนอกรวม 28 หลกัสตูร คิดเป็นจ�ำนวน
ช่ัวโมงกำรฝึกอบรมเฉล่ียของพนักงำนทั้งหมด 14.50  
ชั่วโมง/คน/ปี 

บริษัทมีเป้ำหมำยให้พนักงำนที่ผ่ำนกำรทดลองงำน
แล้วจะต้องได้รับกำรอบรมที่บริษัทจัดขึ้นอย่ำงน้อย 1 
หลักสูตร ผลกำรด�ำเนินกำร บริษัทมีพนักงำนที่ผ่ำน
ทดลองแล้วจ�ำนวน 60 คน เข้ำรับกำรอบรม 57 คน  
คิดเป็นสัดส่วน 95% ของเป้ำหมำย 

6. การดูแลพนักงานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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จ�านวนหลักสูตรอบรมภายนอก 13 หลักสูตร จ�านวนหลักสูตรอบรมภายใน 15 หลักสูตร

จ�ำนวนชั่วโมง
อบรมเฉลี่ย/คน/ปี

ระดับบริหำร :  
21.78 ชั่วโมง

จ�ำนวนชั่วโมง
อบรมเฉลี่ย/คน/ปี

ระดับบริหำร : 1.33 ชั่วโมง

ระดับหัวหน้ำงำน :  
23.44 ชั่วโมง

ระดับหัวหน้ำงำน : 11.67 ชั่วโมง

ระดับพนักงำน : 0.38 ชั่วโมง ระดับพนักงำน : 5.42 ชั่วโมง

ปีที่ส�ารวจ ความผูกพันต่อองค์กร เป้าหมาย

2561 69%
80% ขึ้นไป2562 72%

การเจ็บป่วยร้ายแรง 
และอุบัติเหตุในการท�างาน ปี 2561

การเจ็บป่วยร้ายแรง 
และอุบัติเหตุในการท�างานปี 2562

0% 0%

รายงานสรุปการอบรม จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน ประจ�าปี 2562

• การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Employee Engagement) 

 บริษัทให้สิทธิเสรีภำพของพนักงำนในกำรให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในกำรปรับปรุงสภำพกำรท�ำงำนให้ดีขึ้น  
โดยเป็นกำรให้ข้อมูลผ่ำนทำงหัวหน้ำงำน รวมถึงบริษัทมีช่องทำงให้พนักงำนแจ้งข้อเสนอ ร้องเรียน ผ่ำนกล่องรับ
ควำมคิดเห็น จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งในปี 2562 บริษัทได้มีกำรสอบถำมควำมผูกพัน
ที่พนักงำนมีต่อองค์กร บริษัทก�ำหนดให้ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจพนักงำนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทจะ
มีกำรน�ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกพนักงำนมำวิเครำะห์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำ
ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกรต่อไป

• ผลส�ารวจความผูกพันของพนักงานในองค์กร

• การสร้างสภาพการท�างานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน  

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย และเผยแพร่บน  
Website ของบริษัท www.leaseit.co.th

ในปี 2561 และ 2562 ไม่มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจำกกำรท�ำงำน  
และกำรเกิดโรคร้ำยแรงจำกกำรท�ำงำน 

ในปี 2562 บริษัทมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยและสร้ำงเสริมสุขภำพในกำรท�ำงำนที่ดี ดังนี้

1. กำรตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอย่ำงปลอดภัย 
2. กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เรื่องกำรอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้อำคำร 
3. กำรจัดให้มีแผ่นกรองแสงจำกเครื่องคอมพิวเตอร์
4. กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี
5. กำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
6. กำรแจกหน้ำกำกป้องกันฝุ่น PM 2.5
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7. การจัดการความรู้และการแบ่งปัน (Knowledge Sharing)

“กำร์ดนี้เพื่อน้อง” บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในกำร
สร้ำงรอยยิ้มและควำมสุขใจให้น้องๆ และ 
ร่วมสนับสนุนงำนแข่งขันวำดภำพโครงกำร 
“กำร์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ ดินแดน 
ในฝัน” จัดโดยมูลนิธิสร้ำงเสริมไทย เพื่อเปิด
โอกำสให้น้องๆ ซึง่เป็นผูด้้อยโอกำส จำกโรงเรยีน
ต่ำงๆ ทีเ่ข้ำร่วมงำนได้แสดงควำมสำมำรถในกำร 
วำดภำพ ระบำยสี และน�ำภำพไปจัดท�ำเป็น
กำร์ดอวยพรในช่วงเทศกำลปีใหม่ คิดเป็น
จ�ำนวนจิตอำสำ จ�ำนวน 72 ชั่วโมง 

กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้แบ่งปันควำมรู้ประสบกำรณ์ในฐำนะที่เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ SMEs  
ในหัวข้อ CEO Forum : How to Turn Risks into Opportunities in the Disruptive Era 
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การด�าเนินงานด้านชุมชนและสังคม

• คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน 
บริษัทในกลุ่ม และผู้มีจิตศรัทธำ ได้
ร่วมกันบริจำคเงินและสิ่งของให้กับ
มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบำทน�้ำพุ) 
โดยเป็นเงินบริจำคจ�ำนวน 31,513 
บำท ข้ำวสำร 94 กระสอบ (4,700 
กิโลกรัม) และสิ่งของอ่ืนๆ โดย
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรท�ำบุญ
และสร้ำงจิตส�ำนึกให้ทกุคนรูจ้กักำร
แบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกำส

• บริษัทได้จัดกิจกรรมเล้ียงอำหำร
กลำงวัน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬำ 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนโนนสูง 
อ.เขมรัฐ จ.อุบลรำชธำนี

• ร่วมกันปลูกปะกำรังเทียม ที่เกำะ
ขำม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อช่วยใน
กำรรกัษำระบบนเิวศน์และลดควำม
รุนแรงของคลื่นที่จะเข้ำมำกระทบ
ชำยฝ่ัง และช่วยเกบ็ขยะบรเิวณหำด
ทรำยและบริเวณโดยรอบ

• บริษัทได้บริจำคอำหำรและอุปกรณ์
อื่นที่จ�ำเป็นส�ำหรับสุนัข แมว ให้กับ
มูลนิธิบ้ำนสงเครำะห์สัตว์พิกำร ใน
ควำมอุปถัมภ์ของหลวงตำมหำบัว 
ญำณสัมปันโน
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ปี 2562 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
% ที่ลดได้

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 51.38 tCO2e

กำรลดก๊ำซเรือนกระจก 83 kgCO2e 0.14%

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3
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 ประเภทที่ 3

ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

สู่ความ
ยั่งยืน

8. การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติที่นับวันมีแต่จะหมดไป กำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพภูมิอำกำศของโลกในปัจจุบันอยู่ในภำวะวิกฤต ทุกหน่วยกิจกรรมควรจะต้องร่วมมือกัน 
ในกำรลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ 

1. บริษัทได้ประกำศเจตนำรมย์เข้ำร่วมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้ำงตลำดทุนธรรมำภิบำล เนื่องในโอกำส
มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ในกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนในเรื่องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยกำรด�ำเนนิธุรกจิด้วยควำมรบัผดิชอบ ค�ำนงึถงึประโยชน์ต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อม อนัจะน�ำมำซึง่ประโยชน์ที่
ยัง่ยนืของธรุกจิ ประโยชน์ของผูเ้กีย่วข้อง และประโยชน์สุขของสังคมและประชำชนโดยรวม สอดคล้องกบัเป้ำหมำย
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื (SDGs) ของประชำคมโลก ในเรือ่งทีบ่รษิทัก�ำหนดไว้ คอื กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 
โดยกำรคัดแยกขยะเพื่อกำรรีไซเคิลโดยบริษัทได้ตั้งเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินกำรไว้ ดังนี้

 ในปี 2562 เป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 1-5%  ภำยในปี 2565 เป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก 5-20%

 ผลกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

 บรษิทัได้ค�ำนวณปรมิำณคำร์บอนฟตุพริน้ท์ โดยใช้โปรแกรมกำรค�ำนวณคำร์บอนฟตุพริน้ท์ของส�ำนกังำน/โรงแรม 
และอื่นๆ พัฒนำโดย องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) หรือ อบก. ในปี 2562 จ�ำนวน 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรเป็นปริมำณ 51.38 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) โดยเป็นกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 จ�ำนวน 5.87 tCO2e ขอบเขตที่ 2 จ�ำนวน 34.45 tCO2e และขอบเขตที่ 3 
จ�ำนวน 11.06 tCO2e ในไตรมำสสุดท้ำยของปี 2562 บริษัทได้เริ่มมีกิจกรรมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก โดยกำรด�ำเนินกำรแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้สำมำรถน�ำไป recycle ได้ ผลกำรด�ำเนินกำรบริษัทสำมำรถ
ลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกได้เป็นจ�ำนวน 83 กิโลกรัมคำร์บอน (kgCO2e) คิดเป็นสัดส่วน 0.14% ของปริมำณ
ก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไป

สรุปปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (tCO2e)

2. กำรลดกำรใช้ทรัพยำกร

2.1 กำรลดกำรใช้กระดำษ 

2.1.1 บริษัทได้จัดท�ำโครงกำร Printer Management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดกำรสูญเสียจำกกำรสั่ง
พมิพ์เอกสำร ผลของโครงกำรค่ำใช้จ่ำยปี 2562 (ปรบัเตม็ปี) เทยีบกบัปี 2561 ลดลงจ�ำนวน 8.64% 

2.1.2 กำรประชุมโดยกำรลดกำรใช้กระดำษในปี 2562 สำมำรถลดกำรใช้กระดำษเป็นจ�ำนวนประมำณ 
7,200 แผ่น เทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นยูคำลิปตัสขนำด 3 - 5 ปี จ�ำนวน 1.2 ต้น, ลดต้นทุนกำรใช้
กระดำษเป็นจ�ำนวน 1,200 บำท 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3
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2559 2560 2561 2562

0.08%
0.07% 0.07%

0.09%

สัดส่วนค่ากระดาษเทียบกับรายได้

2560 2561 2562

0.03%

0.02%

0.04%

ผลการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจ ปี 2562

ในปี 2562 บริษัทได้มีกำรปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ำที่ท�ำงำนให้กับธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยปริมำณสินเช่ือ 
ที่สนับสนุนเป็นจ�ำนวน 24.9 ล้ำนบำท 

เนื่องจำกบริษัทเป็นองค์กรที่ท�ำธุรกิจด้ำนกำรเงิน ดังนั้น นับได้ว่ำบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยให้ผู้ประกอบกำร 
ได้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนนอกเหนือจำกเงินทุนภำคธนำคำรรวมไปถึงช่วยแก้ปัญหำหนี้นอกระบบให้กับ SMEs โดย
ปริมำณกำรปล่อยสินเชื่อในปี 2562 รวมเป็นจ�ำนวน 10,220 ล้ำนบำท หำกคิดเป็นสัดส่วนของกำรแก้ไขปัญหำ 
หนี้นอกระบบ บริษัทได้มีส่วนช่วยให้ SMEs ประหยัดต้นทุนไปได้ 1.5 - 3.0% เมื่อค�ำนวณจำกปริมำณกำรปล่อย
สินเชื่อเป็นเงิน 153 - 306 ล้ำนบำท

ผลการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2562

108

ปริมาณการใช้น�้าประปา

ในปี 2562 เป็นปีแรกท่ีบริษัทสำมำรถเก็บข้อมูล
กำรใช้น�้ำประปำได้ โดยปริมำณกำรใช้น�้ำประปำ
เป็นจ�ำนวน 108 ลบ.ม.ซึ่งบริษัทจะใช้เป็นปีฐำน
ในกำรค�ำนวณในปีถัดไป

สัดส่วนค่าไฟฟ้าเทียบกับรายได้

n/a n/a
2560 2561 2562

ปริมาณน�้าที่ใช้ (ลบ.ม.)

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในปี 2562 บริษัทได้มีกำรย้ำยส�ำนักงำนแห่งใหม่ 
จ�ำนวนพืน้ทีม่ำกขึน้ ท�ำให้ปรมิำณกำรใช้ไฟฟ้ำของ
ปี 2562 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 โดยเม่ือเทียบเป็น 
ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ีย/คน/ปี ในปี 2562 และ 2561 
จ�ำนวน 4,888 บำท และ 4,189 บำทตำมล�ำดับ 
สดัส่วนค่ำไฟฟ้ำเทยีบกบัรำยได้ในปี 2562 จ�ำนวน 
0.09% สูงกว่ำปี 2561 คือ 0.07%   

ปริมาณการใช้กระดาษ

ปริมำณกำรใช้กระดำษคิดเป็น 0.04% เมื่อเทียบ
กับรำยได้ในปี 2562 เป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจำก
ปี 2561 ถึงอย่ำงไรก็ตำม แม้ในปีนี้จะไม่บรรล ุ
เป้ำหมำยในกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร แต่บริษัทก็มี
ควำมมุ่งม่ันทีจ่ะด�ำเนนิกำรลดกำรใช้ทรพัยำกรลง 

บริษัทในฐำนะที่เป็น Non Bank ที่ท�ำธุรกิจด้ำนกำรให้สินเชื่อ มีควำมตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อม มลภำวะต่ำงๆ 
ทีเ่กดิจำกพฤตกิรรมของมนษุย์และพร้อมทีจ่ะเป็นกลไกทำงกำรเงนิกลไกหนึง่ เพือ่สนบัสนนุทำงด้ำนกำรเงนิเพือ่ร่วม
กนัส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนทดแทนและกำรอนรุกัษ์พลงังำนให้กบัผูป้ระกอบกำร ทัง้น้ี เพือ่ด�ำเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมและลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
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บุคลากร
ปี 2562
(คน)

สัดส่วน
%

จ�านวนพนักงานแยกตามอายุ (คน)

20 – 30 ปี 30-40 ปี 40-50 ปี 50 ปีขึ้นไป

พนักงำนทั้งหมด 
(รวมผู้บริหำร)

79 100.00 25 31 16 7

ชำย 31 39.24 12 12 4 3

หญิง 48 60.76 13 19 12 4

ระดับบริหำร 9 100.00 - 1 2 6

ชำย 3 33.33 - - - 3

หญิง 6 66.67 - 1 2 3

ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำร -  
ผู้จัดกำรอำวุโส

18 100.00 - 9 8 1

ชำย 7 38.89 - 4 3 -

หญิง 11 61.11 - 5 5 1

ระดับพนักงำน -  
Senior Supervisor

52 100.00 25 21 6 -

ชำย 21 40.38 12 8 1 -

หญิง 31 59.62 13 13 5 -

พนักงำนสัญญำจ้ำง - - - - - -

ชำย - - - - - -

หญิง - - - - - -

พนักงานเข้า-ออก ปี 2562 ปี 2561

เข้ำใหม่ 26 คน 27 คน

ลำออก 16 คน 23 คน

จ�ำนวนพนักงำน ณ สิ้นปี 79 คน 71 คน

อัตรำกำรลำออก 20.25 % 32.39 %

อัตรำกำรหยุดงำน 0.65 %

การลาคลอดบุตร ปี 2562

จ�ำนวนพนักงำนที่ลำคลอดบุตร 3 คน

จ�ำนวนพนักงำนที่กลับมำท�ำงำนหลังจำกลำคลอดบุตร 3 คน

ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

สู่ความ
ยั่งยืน

ผลการด�าเนินการด้านสังคม ปี 2562

ข้อมูลบุคลากร
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน
GRI STANDARDS

GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE
NUMBER 

(s) OMISSION
EXTERNAL 

VERIFICATION
RELATION 
TO SDGs

Annual 
Report

GRI 101 :  
Foundation 2016

Reporting principles

Making claims related to the use of the 
GRI Standards

General 
Disclosures
GRI 102 : 
General disclo-
sures 2016

Organizational profile
102-1 Name of the organization 176

102-2 Activities, brands, products, and  
 services

17

102-3 Location of headquarters 176

102-4 Location of operations 176

102-7 Scale of the organization 9

102-8 Information on employees and   
 other workers

81

102-9 Supply chain 68

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

13-16

102-11 Precautionary principle or approach 39-49

102-12 External Initiatives

Strategy
102-14 Statement from senior  
 decision-maker

8

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

39-49

102-18 Governance Structure 50-55

102-19 Deligating authority 35

102-20 Executive-level responsibility for   
 economic, environmental and  
 social topics

33

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

Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups 69-70

102-42 Identifying and selecting  
 stakeholders

69-70

102-43 Approach to stakeholder  
 engagement

69-70

102-44 Key topics and concerns raised 71

102-46 Defining report content and topic   
 boundaries

102-47 List of material topics 71

102-55 GRI content index
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GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE
NUMBER 

(s) OMISSION
EXTERNAL 

VERIFICATION
RELATION 
TO SDGs

Annual 
Report

Anti-corruption
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic   
and its boundaries

71

103-2 The management approach and its  
 components

63

103-3 Evaluation of the management   
 approach

63

Energy
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic   
and its boundaries

71

103-2 The management approach and   
its components

66

103-3 Evaluation of the management   
 approach

79

Water
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic   
and its boundaries

71

103-2 The management approach and   
its components

66

103-3 Evaluation of the management   
 approach

80

Emissions
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic   
and its boundaries

71

103-2 The management approach and   
its components

79

103-3 Evaluation of the management   
 approach

79

GRI 305  
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 79

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG   
emissions

79

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG   
 emissions

79

305-4 GHG emission intensity 79

Employment
GRI 103 :  
Management  
Approach 2016
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1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
(Organizational Control and  
Environmental Measures)

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ และ 
จัดท�ำงบประมำณเพื่อใช้ในกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ โดยงบประมำณดังกล่ำวจะผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ นอกจำกนี้  
ทำงบริษัทฯ ได้ตั้งเป้ำหมำยให้เหมำะสมและเป็นไป
อย่ำงมเีหตผุลตำมภำวะเศรษฐกิจ ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 
แต่ละส่วนงำนของบริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนเป็นระยะๆ 
ในเรื่องโครงสร้ำงบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมลักษณะงำน 
และควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมีกำรก�ำหนดสำยกำรบังคับ 
บัญชำอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงำนสำมำรถ 
ด�ำเนนิงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัฯ มกีำรก�ำหนด 
นโยบำยและอ�ำนำจกำรอนุมัติหรือกำรด�ำเนินกำร 
ในเรื่องต่ำงๆ ตำมล�ำดับขั้นเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(Level of Authorization) อีกทั้งมีคู ่มือปฏิบัติงำน 
(Work Flow) หรือระเบียบปฏิบัติงำนของแต่ละ 
หน่วยงำน โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะเข้ำตรวจสอบ
และให้ควำมเห็นเป็นระยะ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังม ี
นโยบำยและแผนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรม 
ต่อลูกค้ำทุกรำยเพื่อประโยชน์สูงสุด และเพื่อรักษำ 
ฐำนลูกค้ำในระยะยำว

2. การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Measures)

บริษัทฯ มีกำรวิเครำะห์ถึงเหตุกำรณ์ที่อำจจะท�ำให ้
ปัจจัยควำมเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตำมเหตุกำรณ์ 
ที่เป็นสำเหตขุองปัจจยัควำมเสีย่ง พร้อมทัง้หำแนวทำง
ป้องกัน ทั้งนี้ เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น โดย
พนกังำนทกุคนทรำบบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 
ของตน รวมทั้งควำมเสี่ยงและมำตรกำรควบคุมที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบ ซึ่งมำตรกำรถูกถ่ำยทอดผ่ำนทำง 
ขั้นตอนกำรท�ำงำน ฝึกอบรม และนโยบำยบริษัทฯ

3. การควบคมุการปฏบิตังิาน 
ของฝ่ายบรหิาร  
(Management Control Activities)

บริษัทฯ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจกำรอนุมัติไว้อย่ำง 
ชัดเจนและมีคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) และ 
รำยละเอียดงำนของพนักงำนในแต่ละส่วนงำนและ 
ต�ำแหน่งงำน (Job Description) อย่ำงชัดเจน ส�ำหรับ 
นโยบำยรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำม 
หลักกำรที่ขออนุมัติไว ้กับคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
โดยผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำยกำร 
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผู ้ มีส ่วนได้เสีย 
จะไม่สำมำรถเข้ำร่วมออกเสียงในเรื่องดังกล่ำว โดย 
ทำงคณะกรรมกำรจะค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ เป็นส�ำคัญ และพิจำรณำเสมือนหนึ่งว่ำเป็น
รำยกำรที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 
 (Information and Communication 

Measures)
บรษิทัฯ จดัให้มรีะบบสำรสนเทศทีม่คีณุภำพและเพยีงพอ 
ต่อกำรตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลอ่ืนๆ 
รวมไปถงึระบบกำรสือ่สำรข้อมลูไปยังผูท้ีเ่กีย่วข้องอย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนมีกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเหมำะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีกำรรับรองไว้ในรำยงำน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ 
และข้อมูล กำรป้องกันกำรสูญหำย กำรเรียกคืนข้อมูล  
มีกำรควบคุมกำรล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิ กำรท�ำซ�ำ้ ดดัแปลง 
แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับทั้งของบริษัทและลูกค้ำ 
เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศและ
ข้อมูลภำยในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทฯ มีกำรติดตำมและประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อ
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ  
ซึง่ปฏบิตัหิน้ำท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งร่วมด้วย จ�ำนวน 5 ท่ำน เข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยท�ำกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร แล้วสรุป 
ได้ว่ำจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

10 การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
บริษัทฯ มีกำรติดตำมผลโดยมีกำรจัดกำรประชุมทุก 3 เดือน เพื่อรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ รวมทั้งเหตุผล และแนวทำงปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันฝ่ำยบริหำรมีกำรจัดประชุมทุกสัปดำห์เพื่อ 
ประมวลผลสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขทันเวลำ

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร  
ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องของบคุคลดงักล่ำวอย่ำงเพยีงพอแล้ว ส�ำหรับกำรควบคมุภำยในห้วข้ออืน่ คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ เห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมแล้วเช่นกัน

ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบและติดตำมระบบกำรบรหิำรงำนหลกัด้ำนต่ำงๆ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพือ่ให้
บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มกำรตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในกำรปฏิบัติงำนทุกๆ ระบบงำน  
ซึง่จะเป็นกำรพฒันำคณุภำพของระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงต่อเนือ่ง และจะส่งผลท�ำให้บรษิทัฯ มรีะบบกำรก�ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยแผนกตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบในปี 2562 และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบและผลกำร 
ติดตำมให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลจำกกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ  
มีแนวทำงและกำรปฏิบัติที่เหมำะสม 

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัท ส�ำนักงำน อี วำย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผู้สอบบัญชี
ได้สอบทำนประสทิธภิำพระบบกำรควบคมุทำงบญัชีของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรก�ำหนดขอบเขตกำรปฏิบตังิำน 
ตรวจสอบให้รัดกุมและเหมำะสม ซึ่งผลกำรตรวจสอบพบว่ำกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี

การควบ
คุม

ภ
ายในและการบ

ริห
ารจัดการความเสี่ยง
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรำยกำรระหว่ำงกันและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันมีควำมสมเหตุสมผล และเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมและไม่มีควำมแตกต่ำง
จำกกำรขำยหรือซื้อกับบุคคลภำยนอกอื่น

 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันมีควำมจ�ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และถือว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำด
ที่ยุติธรรม

 ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ส�ำหรับขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ โดยฝ่ำยบริหำรจะประมำณ
กำรรำยรับ-รำยจ่ำย ซึ่งเป็นรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และจัดท�ำงบประมำณรำยกำรระหว่ำงกันแต่ละ
ประเภทที่จัดท�ำขึ้นในระยะเวลำ 1 ปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทก่อนกำร
ด�ำเนินกำรเบิกจ่ำย

 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษัิทฯ คำดว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวจะยงัคงเกิดขึน้อย่ำงต่อเนือ่งในอนำคต เนือ่งจำกรำยกำรระหว่ำงกนัของ 
บรษิทัฯ และบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งได้เป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็นผู้ด�ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรระหว่ำงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน 
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 
และตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย

 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของบริษัทและบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้งว่ำ ผู้บริหำรและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง 
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไป 
ซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพโดยเคร่งครัด

นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจำรณำ
ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำร และจะ
ท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบหรอืสอบทำนโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2)

11 รายการ 
ระหว่างกัน
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รายการ 
ระหว่างกัน

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก) งบการเงนิปี 2556 ตรวจสอบโดย นำงสำวศริวิรรณ 
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4604 จำก
บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ทแอนด์ยัง จ�ำกัด

ผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ 
ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 
31 ธนัวำคม 2556 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบรษิทัฯ โดยถกูต้องตำม
ที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงินโดยมีวรรคอธิบำย ซึ่งสรุปได้ว่ำเกี่ยวกับกำรน�ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง “ภำษีเงินได้”  
มำถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนงบกำรเงินย้อนหลัง 
งบกำรเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่ 
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรำยกำร
ปรับปรุงกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล ่ำว 
นอกจำกนี้ได้น�ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 
1 มกรำคม 2555 เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้
นโยบำยบัญชีดังกล่ำวเช่นกัน 

(ข) งบการเงนิปี 2557 ตรวจสอบโดย นำงสำวศริวิรรณ 
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4604 จำก
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบรษิทัฯ โดยถกูต้องตำม
ที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงิน

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

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบรษิทัฯ โดยถกูต้องตำม
ที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงิน

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

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถกูต้องตำม
ที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงิน

(จ) งบการเงินปี 2560 ตรวจสอบโดย นำงสำวสมใจ 
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 จำกบริษัท 
ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถกูต้องตำม
ที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงิน

(ฉ) งบการเงินปี 2561 ตรวจสอบโดย นำงสำวสมใจ 
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 จำกบริษัท 
ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และเฉพำะของบรษิทั ลซี อิท จ�ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้อง 
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงิน

(ช) งบการเงินปี 2562 ตรวจสอบโดย นำงสำวศริวิรรณ 
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4604 จำก
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และ 
ได้ให้ควำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ  และ บรษิทัย่อย 
และ เฉพำะของ บรษิทั ลซี อทิ จ�ำกัด (มหำชน)  โดยถกูต้อง 
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน12
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 236.23 6.65 106.17 3.99 233.95 6.58 74.21 2.81 63.56 2.71

เงินลงทุนชั่วครำว  730.20 20.56 - - 730.20 20.55 - - 59.99 2.56

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 35.04 0.99 8.06 0.30 35.51 1.00 13.00 0.49 14.67 0.63

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของ    

 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 70.00 1.97 87.13 3.27 70.00 1.97 87.13 3.30 106.67 4.54

 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 95.49 2.69 104.17 3.91 95.48 2.69 104.17 3.95 52.20 2.22

 ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 940.34 26.48 991.73 37.24 940.34 26.46 991.73 37.56 840.49 35.82

 ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 877.54 24.71 833.75 31.31 877.54 24.70 833.75 31.58 782.98 33.37

ภำษีซื้อรอเรียกคืน          - - - - - - - - -          -

ทรัพย์สินรอกำรขำย  2.14  0.06 2.14 0.08 2.14 0.06 2.14 0.08 2.14 0.09

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      8.76 0.25 9.23 0.35 8.57 0.24 8.64 0.33 11.39 0.49

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,995.74 84.37 2,142.38 80.45 2,993.73 84.25 2,114.77 80.10 1,934.09 82.43

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 46.74 1.32 101.14 3.80 46.74 1.32 101.14 3.83 41.26 1.76

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน - สุทธิ 321.73 9.06 226.20 8.49 321.73 9.05 226.20 8.57 220.96 9.42

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 40.81 1.15 40.92 1.54 40.81 1.15 40.92 1.55 - -

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 43.80 1.23 35.48 1.33 43.80 1.23 35.48 1.34 83.98 3.58

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ 19.98 0.56 63.90 2.40 19.97 0.56 63.90 2.42 31.53 1.34

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -   - - - 5.00 0.14 5.00 0.19 - -

อุปกรณ์ 26.20 0.74 13.00 0.49 25.76 0.72 12.88 0.49 9.34 0.40

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7.06 0.20 8.29 0.31 7.06 0.20 8.29 0.31 4.08 0.17

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 48.69 1.37 31.79 1.19 48.65 1.37 31.75 1.20 21.05 0.90

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 555.01 15.63 520.72 19.55 559.52 15.75 525.56 19.90 412.19 17.57

รวมสินทรัพย์ 3,550.75 100.00 2,663.10 100.00 3,553.25 100.00 2,640.33 100.00 2,346.28 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

หนี้สินหมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 249.76 7.03 420.85 15.80 249.76     7.03 420.77 15.94 382.60 16.31

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของ

 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - - 12.67 0.48 -         -   12.67 0.48 22.20 0.95

 ภำษีขำยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ - - - - - - - - - -

 หุ้นกู้ 847.97 23.88 149.94 5.63 847.97 23.86 149.94 5.68 149.95 6.39

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 0.80 0.02 1.10 0.04      0.90   0.03 1.59 0.06 0.53 0.02

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อย - - - - 66.00 1.86 - - - -

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
    ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 72.59 2.04 60.93 2.29 72.59 2.04 60.93 2.31 51.04 2.18

หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
    ทีถ่งึก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 2.19 0.06 0.08 - 2.19 0.06 0.08 - 0.57 0.02

ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 15.03 0.42 23.50 0.88 10.09 0.28 19.97 0.76 23.10 0.98

เงินรับรอคืนลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้องและ 
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  29.39 0.83 32.60 1.22 29.12 0.82 32.52 1.23 65.47 2.79

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 70.08 1.97 56.36 2.12 68.28 1.92 54.82 2.08 70.54 3.01

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,287.81 36.27 758.03 28.46 1,346.90 37.91 753.29 28.53 765.99 32.65

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงิน
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้ำนบำท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินไม่หมุนเวียน   
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิ - - - - - - - - 12.67 0.54
เงินค�้ำประกันซองประกวดรำคำรอคืน 
    ให้ลูกค้ำ 11.62 0.33 64.77 2.43 11.62 0.33 64.77 2.45 - -
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ 5.30 0.15 38.68 1.45 5.31 0.15 38.68 1.46 13.95 0.59

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 2.90 0.08  - - 2.90 0.08 - - 0.10 -

หุ้นกู้ - สุทธิ 1,100.91 31.00 695.57 26.12 1,100.91 30.98 695.57 26.34 529.22 22.56

ส�ำรองผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย 9.65 0.27 6.30 0.24 9.34 0.26 6.12 0.23 5.60 0.24

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,130.38 31.83 805.32 30.24 1,130.08 31.80 805.14 30.49 561.53 23.93

รวมหนี้สิน 2,418.19 68.10 1,563.35 58.71 2,476.98 69.71 1,558.43 59.02 1,327.52 56.58

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนเรือนหุ้น     

ทุนจดทะเบียน 300.00 8.45 300.00 11.27 300.00 8.44 300.00 11.36 300.00 12.79

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 221.45 6.24 220.72 8.29 221.45 6.23 220.72 8.36 220.08 9.38

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 392.75 11.06 396.40 14.88 392.75 11.05 396.40 15.01 399.62 17.03

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 82.32 2.32 76.48 2.87 82.32 2.32 76.48 2.90 71.33 3.04

ก�ำไรสะสม   

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 30.00 0.84 30.00 1.13 30.00 0.84 30.00 1.14 24.12 1.03

ยังไม่ได้จัดสรร 406.04 11.44 376.15 14.12 349.75 9.84 358.30 13.57 303.61 12.94

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - - - - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132.56 31.90 1,099.75 41.29 1,076.27 30.29 1,081.90 40.98 1,018.76 43.42

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,550.75 100.00 2,663.10 100.00 3,553.25 100.00 2,640.33 100.00 2,346.28 100.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รำยได้ดอกเบี้ย* 290.93 63.72 257.23 57.79 290.93 75.50 257.23 62.17 265.57 63.39

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 141.28 30.94 156.47 35.15 55.28 14.34 125.16 30.25 139.79 33.37

รำยได้อื่น 24.39 5.34 31.40 7.06 39.17 10.16 31.37 7.58 13.60 3.24

รวมรายได้ 456.60 100.00 445.10 100.00 385.38 100.00 413.76 100.00 418.96 100.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร 40.28 8.82 29.24 6.57 23.04 5.98 21.91 5.30 38.48 9.18

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 90.44 19.81 84.18 18.91 88.21 22.89 82.18 19.86 78.59 18.76

หนี้สงสัยจะสูญ 110.52 24.21 70.50 15.84 110.52 28.68 70.50 17.04 58.47 13.96

รวมค่าใช้จ่าย 241.24 52.84 183.92 41.32 221.77 57.55 174.59 42.20 175.54 41.90

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี
เงนิได้นติบิคุคล 215.36                   47.16              261.18 58.68 163.61 42.45 239.17 57.80 243.42 58.10

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน   83.98 18.39 69.25 15.56 84.40 21.90 69.25 16.74 62.09 14.82

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 131.38  28.77 191.93 43.12 79.21 20.55 169.92 41.06 181.33 43.28

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 28.28 6.19 43.08 9.68 14.62 3.79 38.92 9.41 35.84 8.55

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 103.10 22.58 148.85 33.44 64.59 16.76 131.00 31.65 145.49 34.73

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้ำนบำท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561 2560

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน      
ก�ำไรก่อนภำษี 131.38 191.92 79.21 169.92 181.33
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 7.64 4.69 7.54 4.69 3.05
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 92.72 48.62 92.72 48.62 58.47
ตัดหนี้สูญ 23.30 21.88 23.30 21.88 -
ขำดทุน(ก�ำไร)จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในเงินลงทุนชั่วครำว (0.20) (0.01) (0.20) (0.01) -
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 2.88 0.71 2.83 0.67 0.52
หนี้สูญได้รับคืน (5.50) - (5.50) - -
ขำดทุน(ก�ำไร)จำกหน่วยลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (0.12) (0.79) (0.12) (0.79) 0.01
ขำดทุน(ก�ำไร)จำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ 1.43 - 1.43 - -
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 83.98 69.25 84.40 69.25 62.09
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยดอกเบี้ยรับตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ (30.32) (27.56) (30.32) (27.56) (38.73) 
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 307.19 308.71 255.29 286.68 266.74
สินทรัพย์ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 1.90 8.45 6.36 3.51 9.43
ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง (0.09) (196.44) (0.09) (196.44) (12.82)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ 91.09 10.20 91.09 10.20 91.37
ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน (196.49) (124.73) (196.49) (124.73) (394.48)
ทรัพย์สินรอกำรขำย - - - - -
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.47 3.87 0.07 4.46 (1.80)
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (0.30) 0.57 (1.11) 0.91 (1.90)
เงินรับรอคืนให้ลูกค้ำ (3.21) (32.87) (3.40) (32.95) -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11.24 (5.26) 11.00 (0.68) 36.90
เงินค�้ำประกันซองประกวดรำคำรอคืนให้ลูกค้ำ (53.14) 53.99 (53.14) 53.99 -
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน 158.65 26.51 109.59 (1.16) (6.56)
จ่ำยดอกเบี้ย (87.79) (61.41) (87.79) (61.41) (58.45)
จ่ำยภำษีเงินได้ (53.56) (53.42) (41.31) (52.76) (36.76)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน 17.31 (88.32) (19.51) (115.33) (101.77)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ/จ่ำยซื้อเงินลงทุนเพื่อค้ำ (759.88) 60.78 (759.88) 60.78 (60.00)
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น) 54.41 (59.88) 54.41 (59.88) (11.32)
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (18.04) (12.57) (17.62) (12.44) (2.68)
เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ 6.24 0.01 6.24 0.01 0.01
เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษัทย่อย - - - (5.00) -
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (717.27) (11.66) (716.85) (16.53) (73.99)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (171.08) 38.25 (171.01) 38.17 (461.24)
เงินสดรับจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ - - - - 400.00
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อย - - 66 - -
เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 2.92 2.57 2.92 2.57 0.31
เงินสดรับ/จ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร (12.67) (22.20) (12.67) (22.20) (17.29)
เงินสดรับ/จ่ำยช�ำระคืนหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (4.66) (0.61) (4.66) (0.61) -
เงินสดรับ/จ่ำยจำกกำรออกหุ้นกู้ 1,113.60 162.33 1,113.60 162.33 178.46
เงินสดรับ/จ่ำยจำกสัญญำเช่ำซื้อ (25.25) 32.67 (25.25) 32.67 62.60
เงินปันผลจ่ำย (72.84) (70.42) (72.84) (70.42) (2.23)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 830.03 142.59 896.10 142.51 160.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 130.06 42.61 159.74 10.65 (15.16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 106.17 63.56 74.21 63.56 78.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 236.23 106.17 233.95 74.21 63.56

งบกระแสเงินสด
          (หน่วย : ล้ำนบำท)
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

สินทรัพย์รวม 3,550.75 2,663.10 2,346.28

หนี้สินรวม 2,418.19 1,563.35 1,327.52

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132.56 1,099.75 1,018.76

รำยได้รวม 456.60 445.10 418.96

ค่ำใช้จ่ำยรวม 241.25 183.93 175.54

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ส�ำหรับปี 103.10 148.85 145.49

อัตรำก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (%) 22.58 33.44 34.73

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) 9.24 14.05 19.47

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 3.32 5.94 6.71

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 2.33 2.83 2.52

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 2.14 1.42 1.30

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1/ (เท่ำ) 2.14 1.42 1.30

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ (เท่ำ) 2.01 1.25 1.14

อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ  
     และค่ำตัดจ�ำหน่ำย 3/ (เท่ำ) 9.17 4.89 4.51

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) 4/ (เท่ำ) 1.81 0.43 -0.11

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) 5/ (เท่ำ) -0.01 -0.03 -0.13

อัตรำส่วนตั๋วเงินจ่ำยต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 0.04 0.12 0.21

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยที่ครบก�ำหนดภำยใน 1 ปี  
     ต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่ำ) 0.51 0.47 0.53

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี้สินรวม (เท่ำ) 0.10 0.28 0.31

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

(หน่วย : ล้ำนบำท)

หมายเหตุ :
¹/ อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค�ำนวณตำมหลักเกณฑ์ตำมอัตรำส่วนของ “หนี้สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ณ วันสิ้นงวดบัญชี “หนี้สิน” 
หมำยถึง หนี้สินรวมในงบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทำงกำรค้ำและ 
เจ้ำหนี้อื่น (Trade and other Payables) “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมำยถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินที่ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี

2/ อตัรำส่วนหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ตำมคูม่อืจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมลู แบบ 56-1 ค�ำนวณจำก (เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร
และเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ + เงนิกูย้มืระยะยำว + หุน้กู ้+ หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำซือ้ + หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ) / ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

3/ อตัรำส่วนหนีส้นิสทุธต่ิอก�ำไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษเีงนิได้ ค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ�ำหน่ำย โดยค�ำนวณจำก หนีส้นิทัง้หมดทีม่ภีำระดอกเบีย้ 
หักด้วยเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หำรด้วยผลรวมของก�ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ บวกด้วยค่ำเสื่อมรำคำ 
(EBITDA) 

4/ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) ตำมคูม่อืจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมลู แบบ 56-1 ค�ำนวณจำก (กระแส
เงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน + ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน + ภำษี) / (ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน จำกกำรลงทุนและกำรจัดหำเงินทุน)

5/ อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระภำระผูกพัน (Debt Service Coverage ratio) (Cash Basis) ตำมคู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล  
แบบ 56-1 ค�ำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน / (กำรจ่ำยช�ำระหนี้สิน + รำยจ่ำยลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่ำย)      

         
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่25 กมุภำพนัธ์ 2563 เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2563 อนมุตัจ่ิำย
เงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนนิงำนของปี 2562 ในรปูของเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.24 บำท หรอืเป็นจ�ำนวนเงนิไม่เกนิ  53,147,869.44  บำท 
รวมคิดเป็นอัตรำกำรจ่ำยปันผล 51.56% ของก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตำมกฎหมำย
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รายได้ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
ส่วนเปล่ียนแปลง

ปี 2562 ปี 2561

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 13,606           4.68 17,310           6.73       (3,704)         (0.21)

 สัญญำเช่ำซื้อ 16,715           5.74 10,251           3.98         6,464         63.06 

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 117,305         40.32 95,583         37.16   21,722         22.73 

 สัญญำกู้ยืมเงิน 143,304   49.26 134,089         52.13         9,215        6.87 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 290,930       100.00 257,233        100.00        33,697         13.10 

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
กำรมผีลติภัณฑ์ทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยครอบคลมุทัง้สำยวงจรธรุกจิ ส่งผลท�ำให้ผลประกอบกำรของบรษิทัฯ มกีำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำยได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2561 เป็นจ�ำนวน 445.10 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นใน ปี 2562 
เป็นจ�ำนวน 456.60 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตของรำยได้รวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 2.58 

(ก) รายได้

รำยได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562 ประกอบด้วย รำยได้ดอกเบี้ย รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร และ 
รำยได้อื่น จะคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 63.72 ร้อยละ 30.94 และร้อยละ 5.34 ตำมล�ำดับ จะเห็นได้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ย
จะเป็นรำยได้หลักของบริษัทฯ จะมีสัดส่วนสูงกว่ำรำยได้ประเภทอื่น ซึ่งเป็นไปตำมแผนกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ
ปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ภำวะเศรษฐกิจยังไม่ส่งผลดีแก่ผู้ประกอบกำร SMEs บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกำรให้สินเชื่อโครงกำร 
(Project Backup Financing) และสินเชื่อเพื่อค�้ำประกันซอง (Bid Bond) โดยท�ำกำรคัดเลือกลูกค้ำที่มีประวัติดี 
จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง (Factoring) เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่ำว เนื่องจำกเป็น 
สนิเชือ่ทีมี่อตัรำผลตอบแทนสงูให้มสีดัสวนทีเ่พิม่สงูขึน้ จะท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถท�ำรำยได้ได้สงูขึน้ บนฐำนควำมเสีย่งต�ำ่ 

รายได้ดอกเบี้ย ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ กำรรับโอน
สิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร โดยแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยแยกตำมผลิตภัณฑ์ 
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้

13 การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน  
(MD&A) (งบการเงินรวม) ของ ลีซ อิท และบริษัทย่อย

จำกตำรำงดังกล่ำวสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จะเห็นว่ำสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อระยะยำว 
ได้แก่ สัญญำเช่ำทำงกำรเงินมีสัดส่วนร้อยละ 4.68 และสัญญำเช่ำซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 5.74 รวมเป็นสัดส่วนรำยได้
ดอกเบี้ยกำรประเภทสินเชื่อระยะยำวร้อยละ 10.42 และรำยได้ดอกเบี้ยได้จำกกำรให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ กำรซื้อ
สทิธเิรยีกร้องมสีดัส่วนร้อยละ 40.32 และสญัญำกูย้มืเงนิมสีดัส่วนร้อยละ 49.26 รวมเป็นสดัส่วนรำยได้ดอกเบีย้กำร 
ประเภทสินเชื่อระยะสั้นร้อยละ 89.58 ในขณะที่ในช่วงเวลำเดียวกันปี 2561 สัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อ 
ระยะยำวร้อยละ 10.71 สัดส่วนประเภทสินเชื่อระยะสั้นร้อยละ 89.29 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ บริษัทฯ สำมำรถท�ำรำยได้
ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ และรำยได้ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำซ้ือซึง่เป็นสนิเช่ือระยะยำวสิน้สดุ ณ 31 ธนัวำคม  
2562 เป็นจ�ำนวนเงิน 30.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันในปี 2561 จ�ำนวนเงิน 2.76 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 10.01 ส�ำหรบัรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรซือ้สทิธเิรียกร้อง ในปี 2562 เพิม่ขึน้ร้อยละ 22.73  และรำยได้ดอกเบ้ีย
จำกกำรให้กู้ยืมเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.87 จำกปีก่อน สรุปได้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ยรวมปี 2562 เปรียบเทียบกับ 
ปี 2561 มีอัตรำเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.10
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รายได้ค่าธรรมเนียม 
และบริการ

งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี 2562 ปี 2561 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 233 0.16 2,475 1.58 (2,242) (90.59)

 สัญญำเช่ำซื้อ 56 0.04 80 0.05 (24) (30.00)

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 41,255 29.20 40,387 25.81 868 2.15 

 สัญญำกู้ยืมเงิน 84,950 60.13 91,444 58.44 (6,494) (7.10)

 กำรออกหนังสือค�้ำประกันซอง 13,517 9.57 20,705 13.23 (7,188) (34.72)

 กำรออก Letter of Credit 1,251 0.88 1,356 0.87 (105) (7.74)

 อื่นๆ 22 0.02 22 0.02 - - 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 141,284 100.00 156,469 100.00 (15,185)       (9.70)

รายได้อื่น

งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี 2562 ปี 2561

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 รำยได้ดอกเบี้ยจ่ำยช�ำระล่ำช้ำ 17,896  73.37 26,685 84.99 (8,789) (32.94)

 อื่นๆ 6,494 26.63 4,713 15.01 1,781 37.79 

รวมรายได้อื่น 24,390 100.00 31,398 100.00 (7,008) (22.32)

การวิเคราะห
์และค�าอธิบ

ายผลการด�าเนินงาน

การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน  
(MD&A) (งบการเงินรวม) ของ ลีซ อิท และบริษัทย่อย

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิาร ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บรกิำรสนิเช่ือประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ สญัญำเช่ำซือ้ 
กำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำรและกำรค�้ำประกันซอง โดยแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของ
รำยได้ค่ำธรรมเนยีมและบริกำรแยกผลติภณัฑ์ ส�ำหรบัปีส้ินสดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2562 และ 2561 ดังนี้

จำกตำรำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 เห็นว่ำสัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกกำรให้สินเชื่อระยะยำว 
ได้แก่ สัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซื้อสัดส่วนร้อยละ 0.16 และ 0.04 ตำมล�ำดับ ส่วนสัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียม
และบริกำรจำกให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ กำรซื้อสิทธิเรียกร้องร้อยละ 29.20 สัญญำกู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 60.13 
กำรออกหนังสือค�้ำประกันซองร้อยละ 9.57 กำรออก Letter of Credit ร้อยละ 0.89 และอื่นๆ 0.02  จะเห็นได้ว่ำ
สัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมำจำกกำรให้บริกำรประเภทสินเชื่อระยะสั้นถึงร้อยละ 99.80

รำยได้ค่ำธรรมเนยีมและบรกิำรจำกกำรให้สนิเชือ่ระยะสัน้ ได้แก่ กำรซือ้สทิธเิรียกร้องเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.15 จำกปีก่อน 
เป็นผลมำจำกนโยบำยของบรษิทัท่ีไม่มุง่เน้นกำรเปิดวงเงนิให้ลูกค้ำใหม่ในช่วงภำวะเศรษฐกจิท่ีค่อนข้ำงมีปัญหำ แต่เน้น 
ไปเลือกลูกค้ำปัจจุบันที่มีประวัติดีมำเสนอให้สินเชื่อตำมสัญญำให้กู้ยืมเงิน (Project Backup Finance) สัญญำให้ 
กู้ยืมเงินลดลงร้อยละ 7.10 จำกปีก่อน

รายได้อื่น ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ดอกเบ้ียจ่ำยช�ำระล่ำช้ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.37 และร้อยละ 84.99  
ณ วันที่ 31ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้
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ค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี 2562 ปี 2561

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร 40,282 12.39 29,245 11.55 11,037 37.74 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 90,442 27.81 84,177 33.25  6,265 7.44 

 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 83,978 25.82 69,251 27.35 14,727 21.26 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 110,522 33.98 70,504 27.85 40,018 56.76

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 325,224  100.00 253,177 100.00 72,047  28.46

(หน่วย : พันบำท)

แยกตามประเภทธุรกิจ งบการเงินรวม

2562 2561

ยอดยกมำ   158,914       110,294 

บวก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   110,522        70,504 

บวก :  หนี้สูญรับคืน      5,500                - 

หัก :  หนี้สูญ    (23,300)        (21,884)

ยอดยกไป   251,636       158,914 

(ข) ค่าใช้จ่าย   
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ และค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรและกำรบริหำร 130.72 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับ 
ปีก่อนซึ่งเท่ำกับ 113.42 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 17.30 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.25 เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นจำก
กำรย้ำยส�ำนักงำนในปี 2562 และกำรเพ่ิมขึ้นจำกค่ำบริกำรในกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงินฉบับที่ 9 ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 มกรำคม 2563 และจำกกำรตั้งส�ำรองผลประโยชน์พนักงำนที่เพิ่มขึ้นตำม 
พระรำชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงำนฉบบัท่ี 7 พทุธศกัรำช 2562 ซึง่ได้ก�ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเตมิกรณีส�ำหรบัลกูจ้ำง
ที่ท�ำงำนครบติดต่อ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.26 จำกช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อน เนื่องจำก
บริษัทมีกำรออกหุ้นกู้ใหม่ในไตรมำสท่ี 4 ปี 2562 จ�ำนวน 913.6 ล้ำนบำท เพื่อรองรับหุ้นกู้ที่จะครบก�ำหนดใน
ไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ส่งผลให้มีต้นทุนทำงกำรเงินในกำรออกหุ้นกู้ที่สูงขึ้น

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

แสดงให้เห็นกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยแสดงเปรียบเทียบส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
เป็นดังนี้
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ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนงานการ
ให้บริการ

ทางการเงิน
ในรูปแบบต่าง ๆ

ส่วนงานการ
ให้บริการ
ข้อมูลและ

การวิเคราะห์
ข้อมูล

การตัด
รายการบัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

รายได้

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก

 รำยได้ดอกเบี้ย 290,930 - - 290,930

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 55,284 86,000 - 141,284

รำยได้อื่น 24,169 640 (419) 24,390

รวมรายได้ 370,383 86,640 (419) 456,604

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (84,397) - 419 (83,878)

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

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

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (110,522) - - (110,522)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (14,623) (13,660) - (28,282)

ก�าไรส�าหรับงวด 49,594 53,504 - 103,098

การวิเคราะห
์และค�าอธิบ

ายผลการด�าเนินงาน

ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562  บรษิทัฯ มสี�ำรองค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้อกี 92.72 ล้ำนบำท รวมเป็น
จ�ำนวน 251.64 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ร้อยละ 58.35 เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำน
กำรบัญชีใหม่ที่เกิดข้ึนในปี 2563 ซ่ึงท�ำให้บริษัทฯ ต้องตั้งส�ำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผลกระทบกำรประเมิน 
กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ เชือ่ว่ำจะไม่มปัีญหำ
ในกำรช�ำระหนี้ เนื่องจำกลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ภำครัฐ ซึ่งมักจะจ่ำยล่ำช้ำอยู่แล้วเป็นปกติ

ผลการด�าเนินงานแยกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของกำรบริกำร ในระหว่ำงงวดปัจจุบัน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของส่วนงำนด�ำเนินงำนที่รำยงำน

ข้อมูลรำยได้และก�ำไรส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบำท)
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ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนงานการ
ให้บริการ

ทางการเงิน
ในรูปแบบต่างๆ

ส่วนงานการ
ให้บริการ
ข้อมูลและ

การวิเคราะห์
ข้อมูล

การตัด
รายการบัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

รายได้

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก

 รำยได้ดอกเบี้ย 257,233 - - 257,233

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 125,156 31,312 - 156,468

รำยได้อื่น 31,366 32 - 31,398

รวมรายได้ 413,755 31,344 - 445,099

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (69,251) - - (69,251)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร (21,906) (7,339) - (29,245)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (82,177) (2,000) - (84,177)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (70,504) - - (70,504)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (38,920) (4,156) - (43,076)

ก�าไรส�าหรับงวด 130,997 17,849 - 148,846

(หน่วย : พันบำท)

(ค) ก�าไรสุทธิ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 และ 2561 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 103.10 ล้ำนบำท และ 148.85 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ ลดลงร้อยละ 30.74 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรตั้งส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมนโยบำยกำรต้ังส�ำรอง 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่ำบริกำรในกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ที่จะบังคับใช้ใน
วันที่ 1 มกรำคม 2563 ตลอดจนต้นทุนทำงกำรเงินที่สูงขึ้นในปี 2562
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ลูกหนี้

งบการเงินรวม ส่วนเปล่ียนแปลง

ปี 2562
พันบาท

ปี 2561
พันบาท

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)
% 

เปล่ียนแปลง

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 115,176 122,892 (7,716) (6.28)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 129,671 183,115 (53,444) (29.19)

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 1,079,657 1,088,769 (9,112) (0.84)

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 1,335,660 1,147,073 188,587 16.44 

ลูกหนี้กำรค้ำ 4,646 5,882 (1,236) (21.01)

ลูกหนี้อื่นๆ 31,547 2,515 29,032 1,154.35 

ยอดรวม 2,696,357 2,550,246 146,111 5.73

การวิเคราะห
์และค�าอธิบ

ายผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ :  ยอดลูกหนี้ จำกตำรำงด้ำนบน แสดงยอดก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ฐานะทางการเงิน

(ก) สินทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มยีอดสนิทรัพย์รวมเท่ำกบั 3,550.75 ล้ำนบำท และ 2,663.10 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่คือลูกหนี้จำกกำรให้สินเช่ือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.99 และ 
ร้อยละ 89.80 ของสนิทรพัย์รวม ตำมล�ำดบั สำเหตทุีส่ดัส่วนลกูหนีจ้ำกกำรให้สนิเชือ่ลดลง เกดิจำกบรษิทัฯ กำรออก 
หุน้กูมู้ลค่ำ 913 ล้ำนบำท ในเดอืนธนัวำคม เพือ่รองรบัหุน้กูท้ีจ่ะครบก�ำหนดในไตรมำสที ่1 ปี 2563 ท�ำให้มสีนิทรพัย์
ในส่วนที่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มสูงขึ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เท่ำกับ 2,995.74 ล้ำนบำท และ 2,142.37 ล้ำนบำท
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จำกกำรให้สินเช่ือตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซ้ือ ลูกหนี้จำกกำร 
ซือ้สทิธเิรยีกร้อง และลกูหนีต้ำมสญัญำกูย้มืเงนิ ในส่วนทีก่�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปีในแต่ละประเภท คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 55.86 และร้อยละ 75.73 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ตำมล�ำดับ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เท่ำกับ 555.00 ล้ำนบำท 520.72 ล้ำนบำท  
ตำมล�ำดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จำกกำรให้สินเชื่อตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซื้อ  
ลกูหนีจ้ำกกำรซ้ือสทิธเิรยีกร้อง และลกูหนีต้ำมสัญญำกู้ยมืเงนิ จำกส่วนทีค่รบก�ำหนดช�ำระเกนิ 1 ปี ในแต่ละประเภท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.80 ร้อยละ 1.15 และร้อยละ 9.06 ของสินทรัพย์รวมรวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2562

คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือที่จะควบคุมคุณภำพของลูกหนี้ เนื่องจำกลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วน
มำกที่สุดของบริษัทฯ โดยมีกำรพิจำรณำวงเงินในกำรให้สินเชื่อทั้งในส่วนของวงเงินลูกค้ำและวงเงินลูกหนี้ รวมถึง 
มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรให้สินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกหนี้ของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภำพ นอกจำกน้ี  
กำรให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯ ไม่มกีำรกระจกุตวั เนือ่งด้วยฐำนทัง้ลกูค้ำและลกูหนี ้ทีห่ลำกหลำยและมอียูจ่�ำนวนมำกรำย 
กระจำยไปในทุกๆ อุตสำหกรรม
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งบการเงินรวม

ปี 2562 
ล้านบาท

ปี 2561 
ล้านบาท

เพ่ิมขึ้น/ 
(ลดลง)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน 17.31 (88.32) 105.63 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (717.27) (11.66) (705.61)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 830.02 142.59 687.44 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 130.06 42.61 87.46 

งบการเงินรวม ส่วนเปล่ียนแปลง

ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) %เปลี่ยนแปลง

หนี้สินทางการเงิน     

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 249.76 420.85  (171)  (40.65)

เงินกู้ยืมระยะยำว -   12.67  (13)  (100.00)

หุ้นกู้ 1,948.88 845.51 1,103 130.50 

ส่วนของหนีส้นิตำมสญัญำเข่ำซือ้และสญัญำเช่ำกำรเงิน 82.99 99.69  (17)  (16.75)

รวมหนีส้นิทำงกำรเงนิ 2,281.62 1,378.72 903 65.49 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,132.56 1,099.75 33 2.98 

รวมแหล่งเงินทุน 3,414.18 2,478.47 936 37.75 

อัตรำส่วนหนีสิ้นทำงกำรเงนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (เท่ำ) 2.01 1.25   

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้องวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีจ�ำนวน 1,079.66 ล้ำนบำท และ 1,088.77 
ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ลดลงร้อยละ 0.84 เนือ่งจำก บรษิทัฯ ได้บรหิำรจดักำรกำรกระจำยตวัของพอร์ตสนิเชือ่ในแต่ละ
อุตสำหกรรม และกำรจัดสัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อในแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวในช่วงแรกส่งผลต่อปริมำณกำรปล่อยสินเชื่ออยู่บ้ำง ท�ำให้แผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้

บริษัทฯ มีลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีจ�ำนวน 1,335.66 ล้ำนบำท และ  
1,147.07 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยกำรขยำยตัวของลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินนั้นมีสำเหตุมำจำกกำรสนับสนุนให้
ลกูค้ำเดมิท่ีเคยใช้บรกิำรผลติภณัฑ์สนิเชือ่ทีม่คีวำมเส่ียงต�ำ่ มำใช้บรกิำรในผลิตภณัฑ์สนิเช่ือทีมี่ควำมเส่ียงสูงเพิม่ขึน้ 
ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับบริษัทฯ

ลกูหนีก้ำรค้ำในบรกิำรจัดหำสนิค้ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มจี�ำนวน 4.65 ล้ำนบำท และ 5.88 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 21.01 เนื่องจำกกำรเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันคือสินเชื่อตำมสัญญำกู้ยืมเงิน  

(ข) สภาพคล่อง

ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินรับจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 17.31 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกก�ำไร
จำกกำรด�ำเนนิงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีส้นิด�ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรม
ลงทุนจ�ำนวน 717.27 ล้ำนบำท และมีกระแสเงินสดรับจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 830.03 ล้ำนบำท เนื่องจำก
มีกำรออกหุ้นกู้และน�ำเงินไปลงทุนในเงินลงทุนเพื่อค้ำชั่วครำวระหว่ำงรอช�ำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบก�ำหนดในปี 2563

(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีรำยละเอียดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น และ
อัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพำะจำกสถำบันกำรเงิน) ดังนี้
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การวิเคราะห
์และค�าอธิบ

ายผลการด�าเนินงาน

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

2. เงินกู้ระยะยำวจำกตรำสำรหนี้ประเภทหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (Bank) และผู้ให้สินเชื่อ
นอกสถำบันกำรเงิน (Non-Bank)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยึดหลักกำรในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงลูกหนี้ของบริษัทฯ โดย
ใช้แหล่งเงินกู้ระยะสั้น เพื่อน�ำไปให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ลูกค้ำ ซึ่งได้แก่ สินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อเพื่อ
กำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซองเพื่อยื่นประมูล สินเชื่อเพื่อโครงกำร และกำรจัดหำสินค้ำ บริษัทฯ จะสำมำรถปรับ
อัตรำดอกเบี้ยหรือค่ำธรรมเนียมตำมต้นทุนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ และใช้แหล่งเงินกู้ระยะยำวส�ำหรับ
สินเชื่อทำงกำรเงินและสินเชื่อเช่ำซ้ือ ซ่ึงบริษัทฯ คิดอัตรำดอกเบี้ยกับลูกค้ำเป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ อย่ำงไรก็ตำม
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ กับอัตรำดอกเบ้ียที่คิดกับลูกค้ำ จะมีกำรบวกเพิ่มเพื่อให้เพียงพอ
กับควำมเส่ียงด้ำนควำมผันผวนของอัตรำดอกเบ้ียที่อำจเกิดขึ้นและใช้แหล่งเงินกู้ระยะยำวส�ำหรับสินเชื่อระยะสั้น
ที่ลูกค้ำมีกำรใช้วงเงินอย่ำงสม�่ำเสมอ 

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น

จำกกำรที่บริษัทฯ มีประเภทของสินเช่ือที่หลำกหลำย
ครบวงจรกำรด�ำเนินธุรกิจของลูกค้ำ ท�ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น เป็นผล
ให้บริษัทฯ สำมำรถสร้ำงรำยได้และก�ำไรได้ในทุกๆ ปี 
ส่งผลใหก้�ำไรสะสมของบริษทัฯ เพิม่สงูขึน้ โดยส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มจี�ำนวน 
1,132.56 ล้ำนบำท และ 1,099.75 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั 

ในด้ำนของผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 และ 2561 บริษัทฯ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทน 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 9.24 และ ร้อยละ 14.05 
ตำมล�ำดับ

3. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มี
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 2.14 เท่ำ 
และ 1.42 เท่ำ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำบริษัทฯ เริ่มมีหนี้สิน 
ในอตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้สงูขึน้ เนือ่งจำก
กำรขยำยตวัของธรุกจิ ท�ำให้บรษิทัฯ ต้องใช้เงนิกูม้ำเพ่ือ
ใช้ส�ำหรับกำรน�ำไปปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกค้ำ เพื่อสร้ำง
รำยได้กลับเข้ำบริษัท 

1. หนี้สิน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มี 
หนี้สินรวมจ�ำนวน 2,418.19 ล้ำนบำท และ 1,563.35 
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 
ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจำก
ธนำคำรและกำรขำยลดต๋ัวแลกเงิน และหุ้นกู้ ซ่ึงกำร
เพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเป็นไปตำมกำรขยำยตัวของ 
สินเชื่อของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มี
อัตรำส่วนเงนิให้กูต่้อเงินกูเ้ป็น 2.01 เท่ำ และ 1.25 เท่ำ 
ตำมล�ำดบั แสดงให้เหน็ว่ำเงนิทีกู่ร้บัมำทัง้หมดกจ็ะน�ำไป
ปล่อยสินเชื่อทั้งหมด
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบ
ต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

แหล่งเงินทุนท่ีพอเพียงและหลำกหลำยเป็นปัจจัยหลัก
ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีกำรระดมเงินทุน
ผ่ำนช่องทำงหลำยช่องทำง เช่น ส่วนของทุน กำรกู้ยืม
เงินจำกสถำบันทำงกำรเงินต่ำงๆ ตลอดจนกำรออก
ตรำสำรหนี้ในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน (Billing 
of Exchange) และหุ้นกู้ (Bond) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น 
กำรบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิอย่ำงมปีระสิทธิภำพ ทัง้ใน 
เชิงคุณภำพและปริมำณ และให้เกิดกำรกระจำยตัว 
เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกปัจจยัภำยนอกทีอ่ำจส่งผลกระทบ 
ต่อกำรหำแหล่งเงนิทนุ ตลอดจนเพือ่บรหิำรควำมเสีย่ง
ด้ำนควำมผันผวนของอัตรำดอกเบ้ีย และกำรบริหำร 
จัดกำรต้นทุนทำงกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกสภำวกำรณ์ของตลำดตรำสำรหนี้ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทพิจำรณำออกหุ้นกู้ใน
เดือนธันวำคม 2562 เพื่อรองรับกำรจ่ำยช�ำระคืนหุ้นกู้
ทีจ่ะครบก�ำหนดในไตรมำสแรกของปี 2563 และจ่ำยคืน
ตั๋วแลกเงินทั้งจ�ำนวน ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมี
หนี้สินในปริมำณที่สูง โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจำกกำร
ออกหุน้กูถ้งึ 1,949 ล้ำนบำท ท้ังนี ้ปรมิำณหุน้กูด้งักล่ำว
จะลดลงในเดอืนมกรำคมถงึเดอืนกมุภำพนัธ์ 2563 เป็น
จ�ำนวนเงิน 615 ล้ำนบำท อีกทั้งสำมำรถคืนตั๋วแลกเงิน
ได้ทั้งจ�ำนวนในเดือนมกรำคม 2563 ด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินกำรจัดอันดับเครดิตที่
ระดบั BBB- ซึง่เป็นระดบัน่ำลงทนุ (Investment Grade) 
จำก บริษัท ทริส เรตติ้ง จ�ำกัด (TRIS Rating) ซึ่งได้รับ
กำรอนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งส่งผลให้
บริษัทฯ สำมำรถเพิ่มควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่ง
เงินทุน เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในช่วงปี 2563-2564 
และท�ำให้เกิดควำมเช่ือม่ันต่อนักลงทุนในตรำสำรหนี้ 
และสถำบันกำรเงิน อีกทั้งยังท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถลด
ต้นทุนทำงกำรเงินลงได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2561 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit 
Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงำน 
อีวำย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 1,760,000 บำท และจำก
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติ
กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ�ำปี 2562 เป็น
จ�ำนวนเงิน 2,200,000 บำท ซึ่งเพิ่มขึ้น 440,000 บำท 
คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้น 25% ของค่ำสอบบัญชีปี 2561 
เนื่องจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจ และในปี 2562 มีค่ำ
สอบทำนและกำรเปิดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนบญัชีใหม่  
(TFRS15 และ TFRS9) นอกเหนือจำกค่ำตอบแทน 
ดังกล่ำว บริษัทฯ ยังมีค่ำบริกำรอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก ่
ค่ำเดินทำง ค่ำล่วงเวลำ และค่ำส�ำเนำเอกสำรที่ต้อง
ช�ำระให้กับผู้สอบบัญชี ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู ้สอบ
บัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ
บัญชีหรือส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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รายงานการก�ากับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562

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. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมี นำงสำววิชุดำ แก้วไทรเทียน ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ก�ำกับดูแลรำยงำนและงบกำรเงินให้มีควำมถูกต้องเช่ือถือได้ จัดให้มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงำนอื่น 
ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประชมุร่วมกนัจ�ำนวน 5 ครัง้ โดยหำรอืร่วมกบัฝ่ำยบรหิำร ผูบ้รหิำร 
ระดบัสงู และผู้สอบบัญชีในวำระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องรำยงำนและงบกำรเงิน  
ระบบกำรควบคมุภำยใน รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำร 
เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ โดยมีข้อสรุปที่เป็นสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้

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

2. สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในและรำยงำนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน  
โดยเชิญผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและฝ่ำยจัดกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำช้ีแจงเพื่อให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของระบบกำรควบคุมภำยใน

3. สอบทำนและพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ว่ำเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จงึเหน็ว่ำกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวมคีวำมสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อทำงบริษัทฯ

4. พิจำรณำเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำและอนุมัติ

5. พิจำรณำกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ประเมิน 
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ

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

 
 (นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร) 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน ใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรก�ำกับดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำปีบัญชี 2562 ของบริษัท ลีซ อิท  
จ�ำกัด (มหำชน) ที่จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) มีข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน 
ในสำระส�ำคัญ โปร่งใส อย่ำงเพยีงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบรษิทั ป้องกนักำรทจุรติและกำรด�ำเนนิกำร 
ที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีกำร
พิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล และควำมรอบคอบในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินที่
ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปีบัญชี 2562 ของบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดควำมเชื่อม่ันต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงได ้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของ               
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�ำหน้ำท่ีสอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรด�ำเนินงำน             
อย่ำงถูกต้องเพียงพอ มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ให้มีควำมโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งให้มีควำมเพียงพอของกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน               
กำรตรวจสอบภำยใน และกำรก�ำกบัดแูลของบรษิทัทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล ตลอดจนมคีวำมครบถ้วนเพยีงพอ 
และเหมำะสมของกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้สอบทำนร่วมกับฝ่ำยบริหำรและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแส
เงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป มีกำรใช้
นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้อง
ตำมกฎหมำย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   
 (นำงดวงพร สุจริตำนุวัต) (นำยสมพล เอกธีรจิตต์)
 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน ประจ�าปี 2562

102  / รายงานประจ�าปี 2562



14 รายงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั 
ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส                   
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ลีซ อิท 
จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                   
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.5 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีแต่ละประเภท                              
ประมำณกำรตำมผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี ซ่ึงในกำรประมำณกำรจ ำเป็นตอ้งอำศยัขอ้สมมติหลำยประกำร 
ผูบ้ริหำรจึงจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหำ          
ในกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย รวมถึงพิจำรณำช่วงเวลำท่ีควรจะรับรู้ประมำณกำรผลขำดทุนดงักล่ำว 
นอกจำกน้ี กำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่ำวถือวำ่มีนยัส ำคญั เน่ืองจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่ม
บริษทัมีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือรวมจ ำนวน 2,696 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 76 ของยอดสินทรัพยร์วม) (เฉพำะ
กิจกำร: 2,696 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 76 ของยอดสินทรัพยร์วม) และมีค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวน 251 ลำ้น
บำท (เฉพำะกิจกำร: 251 ลำ้นบำท) ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดศึ้กษำและท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรติดตำมหน้ีของลูกหน้ี กำรรับช ำระหน้ี 
กำรค ำนวณอำยหุน้ีคงคำ้ง หลกัเกณฑก์ำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีและกำรบนัทึกรำยกำรบญัชี                    
โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่ม
บริษทัออกแบบไว ้และไดป้ระเมินขอ้มูลหลกั ขอ้สมมติและวธีิกำรท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญของลูกหน้ี โดยกำรสอบทำนขอ้มูลหลกักบัแหล่งท่ีมำของขอ้มูล นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำควำม
สม ่ำเสมอในกำรประยกุตใ์ช้ขอ้สมมติ สุ่มทดสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ ทดสอบกำรค ำนวณอำยุหน้ีคงคำ้ง และกำรค ำนวณส ำรองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีแต่ละประเภท 
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การรับรู้รายได้ดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 โดยในปี 2562 
กลุ่มบริษทัมีรำยไดด้อกเบ้ียจำกกำรใหสิ้นเช่ือรวมจ ำนวน 291 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 64 ของรำยไดร้วม) 
(เฉพำะกิจกำร: 291 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 75 ของยอดรำยไดร้วม) ซ่ึงถือเป็นรำยไดห้ลกัของกิจกำร โดยรำยได้
ดงักล่ำวเกิดจำกกำรใหสิ้นเช่ือกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำย และมีกำรใหสิ้นเช่ือหลำกหลำยประเภท ซ่ึงสัญญำแต่
ละประเภทมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั ท ำให้กลุ่มบริษทัมีวธีิกำรรับรู้รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัในแต่ละ
ประเภทสัญญำ นอกจำกน้ี กำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียอำศยักำรประมวลผลโดยระบบสำรสนเทศเป็นหลกั ดงันั้น 
ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจกบักำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียวำ่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่ำท่ีถูกตอ้งตำมท่ีควรจะเป็น
และในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบควบคุมภำยในทัว่ไปของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปล่อยสินเช่ือ กำรรับช ำระเงิน กำรค ำนวณกำรรับรู้รำยได ้ดอกเบ้ีย โดย
กำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทั
ออกแบบไว ้และขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตวัอยำ่งสัญญำเงินใหสิ้นเช่ือแต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบกำรบนัทึกรำยกำรเงินให้
สินเช่ือ กำรรับช ำระเงินและกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำและสอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยได้
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลำบญัชี และกำรหยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ีย และสุ่มตรวจสอบกำรบนัทึกบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบับญัชีรำยไดด้อกเบ้ียซ่ึงถูกบนัทึกผำ่นสมุดรำยวนัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง           
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้             
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น               
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง              
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน           
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง 
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก               
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร               
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
 
ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4604 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
 

บริษทั ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 236,231,093      106,167,752      233,949,416      74,211,030        
เงินลงทนุชัว่คราว 8 730,197,678      -                        730,197,678      -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 35,040,791        8,059,007          35,510,240        12,996,784        
ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้ืม - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 877,543,616      833,745,175      877,543,616      833,745,175      

ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 940,335,502      991,729,793      940,335,502      991,729,793      

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 70,001,784        87,128,670        70,001,784        87,128,670        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 95,485,732        104,170,595      95,485,732        104,170,595      

ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,141,125          2,141,125          2,141,125          2,141,125          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,763,574          9,232,653          8,566,351          8,641,218          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,995,740,895   2,142,374,770   2,993,731,444   2,114,764,390   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 15 46,738,345        101,143,725      46,738,345        101,143,725      
ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้ืม - สุทธิส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 321,727,654      226,199,698      321,727,654      226,199,698      

ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 40,809,987        40,916,931        40,809,987        40,916,931        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 43,802,690        35,482,429        43,802,690        35,482,429        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 19,974,246        63,899,359        19,974,246        63,899,359        

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 -                        -                        4,999,970          4,999,970          
อุปกรณ์ 17 26,199,313        13,006,077        25,764,652        12,882,828        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 7,062,668          8,285,666          7,062,668          8,285,666          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 48,689,512        31,786,353        48,643,179        31,750,717        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    555,004,415      520,720,238      559,523,391      525,561,323      
รวมสินทรัพย์ 3,550,745,310   2,663,095,008   3,553,254,835   2,640,325,713   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 236,231,093      106,167,752      233,949,416      74,211,030        
เงินลงทนุชัว่คราว 8 730,197,678      -                        730,197,678      -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 35,040,791        8,059,007          35,510,240        12,996,784        
ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้ืม - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 877,543,616      833,745,175      877,543,616      833,745,175      

ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 940,335,502      991,729,793      940,335,502      991,729,793      

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 70,001,784        87,128,670        70,001,784        87,128,670        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 95,485,732        104,170,595      95,485,732        104,170,595      

ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,141,125          2,141,125          2,141,125          2,141,125          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,763,574          9,232,653          8,566,351          8,641,218          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,995,740,895   2,142,374,770   2,993,731,444   2,114,764,390   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 15 46,738,345        101,143,725      46,738,345        101,143,725      
ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้ืม - สุทธิส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 321,727,654      226,199,698      321,727,654      226,199,698      

ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 40,809,987        40,916,931        40,809,987        40,916,931        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 43,802,690        35,482,429        43,802,690        35,482,429        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 19,974,246        63,899,359        19,974,246        63,899,359        

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 -                        -                        4,999,970          4,999,970          
อุปกรณ์ 17 26,199,313        13,006,077        25,764,652        12,882,828        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 7,062,668          8,285,666          7,062,668          8,285,666          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 48,689,512        31,786,353        48,643,179        31,750,717        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    555,004,415      520,720,238      559,523,391      525,561,323      
รวมสินทรัพย์ 3,550,745,310   2,663,095,008   3,553,254,835   2,640,325,713   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

15 ตาราง 
แสดงงบการเงิน
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บริษทั ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงิน 20 249,763,180      420,846,870      249,763,180      420,767,620      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 795,143             1,096,834          901,643             1,590,428          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        66,000,000        -                        
เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   21 -                        12,665,000        -                        12,665,000        
หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 847,966,955      149,941,336      847,966,955      149,941,336      
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 23 72,591,933        60,933,631        72,591,933        60,933,631        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 24 2,191,170          83,037               2,191,170          83,037               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,032,650        23,496,712        10,091,732        19,965,483        
เงินรับรอคืนใหลู้กหน้ี 29,387,341        32,600,071        29,118,320        32,517,492        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26 70,077,836        56,362,778        68,291,825        54,821,174        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,287,806,208   758,026,269      1,346,916,758   753,285,201      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 1,100,908,547   695,565,776      1,100,908,547   695,565,776      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 23 5,306,114          38,684,446        5,306,114          38,684,446        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 24 2,898,179          -                        2,898,179          -                        

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25 9,646,452          6,302,047          9,335,893          6,123,866          
เงินค ้าประกนัซองประกวดราคารอคืนใหลู้กคา้ 26 11,620,410        64,767,810        11,620,410        64,767,810        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,130,379,702   805,320,079      1,130,069,143   805,141,898      
รวมหนีสิ้น 2,418,185,910   1,563,346,348   2,476,985,901   1,558,427,099   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ตารางแสดงงบ
การเงิน

บริษทั ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 
ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 27 300,000,000      300,000,000      300,000,000      300,000,000      

ทนุจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 221,449,456 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2561: หุ้นสามญั 220,718,906 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 27 221,449,456      220,718,906      221,449,456      220,718,906      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 27 82,317,791        76,473,391        82,317,791        76,473,391        
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 28 392,750,380      396,403,130      392,750,380      396,403,130      
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 29 30,000,000        30,000,000        30,000,000        30,000,000        
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 406,041,406      376,153,096      349,751,307      358,303,187      

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,132,559,033   1,099,748,523   1,076,268,934   1,081,898,614   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 367                   137                   -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132,559,400   1,099,748,660   1,076,268,934   1,081,898,614   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,550,745,310   2,663,095,008   3,553,254,835   2,640,325,713   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายไดด้อกเบ้ีย 30 290,929,801       257,232,654       290,929,801       257,232,654         
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 31 141,283,681       156,468,634       55,283,601        125,156,405         
รายไดอ่ื้น 32 24,389,886        31,398,032        39,168,897        31,365,995           
รวมรำยได้ 456,603,368       445,099,320       385,382,299       413,755,054         
ค่ำใช้จ่ำย 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ 40,282,116        29,244,913        23,037,071        21,906,298           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 90,441,622        84,177,324        88,210,634        82,177,148           
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 14 110,521,940       70,504,047        110,521,940       70,504,047           
รวมค่ำใช้จ่ำย 241,245,678       183,926,284       221,769,645       174,587,493         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 215,357,690       261,173,036       163,612,654       239,167,561         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (83,977,953)       (69,251,224)       (84,397,130)       (69,251,224)          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 131,379,737       191,921,812       79,215,524        169,916,337         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (28,282,137)       (43,075,543)       (14,621,550)       (38,920,084)          
ก ำไรส ำหรับปี 103,097,600       148,846,269       64,593,974        130,996,253         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (464,664)            -                         (385,769)            -                           
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 92,933               -                         77,154               -                           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (ขำดทุน) (371,731)            -                         (308,615)            -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 102,725,869       148,846,269       64,285,359        130,996,253         

กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 103,097,280       148,846,162       64,593,974        130,996,253         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 320                    107                    -                         -                           

103,097,600       148,846,269       64,593,974        130,996,253         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 102,725,549       148,846,162       64,285,359        130,996,253         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 320                    107                    

102,725,869       148,846,269       
ก ำไรต่อหุ้น 34
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.47 0.68 0.29 0.59

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.43 0.57 0.27 0.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 131,379,737       191,921,812       79,215,524        169,916,337         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,643,444          4,694,069          7,539,737          4,690,666             
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ 23,300,305        21,884,187        23,300,305        21,884,187           
หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 92,721,636        48,619,858        92,721,636        48,619,858           
หน้ีสูญไดรั้บคืน (5,500,000)         -                         (5,500,000)         -                           
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในเงินลงทุนชัว่คราว (197,678)            (5,849)                (197,678)            (5,849)                  
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (124,122)            (788,525)            (124,122)            (788,525)               
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,434,837          (2,803)                1,434,837          (2,803)                  
ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรับตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ (30,320,647)       (27,561,158)       (30,320,647)       (27,561,158)          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,879,741          703,244             2,826,258          673,658                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 83,977,953        69,251,224        84,397,130        69,251,224           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 307,195,206       308,716,059       255,292,980       286,677,595         
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,888,829          8,445,869          6,357,157          3,508,092             
   ลูกหน้ีตามสญัญาเงินให้กูย้มื (196,488,342)     (124,726,538)     (196,488,342)     (124,726,538)        
   ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (87,173)              (196,440,157)     (87,173)              (196,440,157)        
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 21,320,970        85,215,312        21,320,970        85,215,312           
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 69,774,077        (75,015,986)       69,774,077        (75,015,986)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 469,079             3,870,571          74,867               4,462,006             
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (301,691)            567,408             (1,107,962)         912,407                
   เงินรับรอคืนให้ลูกคา้ (3,212,730)         (32,866,118)       (3,399,172)         (32,948,697)          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,239,555        (5,255,129)         10,995,148        (6,796,733)            
   เงินค ้าประกนัซองประกวดราคารอคืนให้ลูกคา้ (53,147,400)       53,999,810        (53,147,400)       53,999,810           
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 158,650,380       26,511,101        109,585,150       (1,152,889)            
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (87,787,103)       (61,413,275)       (87,787,103)       (61,413,275)          
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (53,556,425)       (53,417,702)       (41,310,609)       (52,757,836)          
กระแสเงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 17,306,852        (88,319,876)       (19,512,562)       (115,324,000)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ตารางแสดงงบ
การเงิน

บริษทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 131,379,737       191,921,812       79,215,524        169,916,337         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,643,444          4,694,069          7,539,737          4,690,666             
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ 23,300,305        21,884,187        23,300,305        21,884,187           
หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 92,721,636        48,619,858        92,721,636        48,619,858           
หน้ีสูญไดรั้บคืน (5,500,000)         -                         (5,500,000)         -                           
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในเงินลงทุนชัว่คราว (197,678)            (5,849)                (197,678)            (5,849)                  
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (124,122)            (788,525)            (124,122)            (788,525)               
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,434,837          (2,803)                1,434,837          (2,803)                  
ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรับตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ (30,320,647)       (27,561,158)       (30,320,647)       (27,561,158)          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,879,741          703,244             2,826,258          673,658                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 83,977,953        69,251,224        84,397,130        69,251,224           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 307,195,206       308,716,059       255,292,980       286,677,595         
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,888,829          8,445,869          6,357,157          3,508,092             
   ลูกหน้ีตามสญัญาเงินให้กูย้มื (196,488,342)     (124,726,538)     (196,488,342)     (124,726,538)        
   ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (87,173)              (196,440,157)     (87,173)              (196,440,157)        
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 21,320,970        85,215,312        21,320,970        85,215,312           
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 69,774,077        (75,015,986)       69,774,077        (75,015,986)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 469,079             3,870,571          74,867               4,462,006             
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (301,691)            567,408             (1,107,962)         912,407                
   เงินรับรอคืนให้ลูกคา้ (3,212,730)         (32,866,118)       (3,399,172)         (32,948,697)          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,239,555        (5,255,129)         10,995,148        (6,796,733)            
   เงินค ้าประกนัซองประกวดราคารอคืนให้ลูกคา้ (53,147,400)       53,999,810        (53,147,400)       53,999,810           
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 158,650,380       26,511,101        109,585,150       (1,152,889)            
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (87,787,103)       (61,413,275)       (87,787,103)       (61,413,275)          
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (53,556,425)       (53,417,702)       (41,310,609)       (52,757,836)          
กระแสเงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 17,306,852        (88,319,876)       (19,512,562)       (115,324,000)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนเพ่ือคา้ (1,500,000,000)  (950,000,000)     (1,500,000,000)  (950,000,000)        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 740,124,122       1,010,788,525    740,124,122       1,010,788,525      
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 54,405,380        (59,882,500)       54,405,380        (59,882,500)          
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,038,243)       (12,570,037)       (17,623,124)       (12,443,385)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 6,238,724          6,591                 6,238,724          6,591                    
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (4,999,970)            
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (717,270,017)     (11,657,421)       (716,854,898)     (16,530,739)          
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (647,006)            (1,785,983)         (567,756)            (1,865,233)            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,411,433,593    1,941,000,000    3,411,433,593    1,941,000,000      
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (3,581,870,277)  (1,900,962,732)  (3,581,870,277)  (1,900,962,732)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย -                         -                         66,000,000        -                           
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (12,665,000)       (22,201,000)       (12,665,000)       (22,201,000)          
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 1,263,600,000    312,330,060       1,263,600,000    312,330,060         
เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ (150,000,000)     (150,000,000)     (150,000,000)     (150,000,000)        
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (4,662,578)         (605,760)            (4,662,578)         (605,760)               
เงินสดรับจากสญัญาเช่าซ้ือ 78,103,698        94,977,010        78,103,698        94,977,010           
เงินสดจ่ายช าระคืนสญัญาเช่าซ้ือ (103,350,795)     (62,310,750)       (103,350,795)     (62,310,750)          
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 2,922,200          2,571,400          2,922,200          2,571,400             
เงินสดรับค่าหุ้นสามญัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ย -                         30                      -                         -                           
เงินปันผลจ่าย (72,837,329)       (70,424,946)       (72,837,239)       (70,424,946)          
กระแสเงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 830,026,506       142,587,329       896,105,846       142,508,049         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 130,063,341       42,610,032        159,738,386       10,653,310           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 106,167,752       63,557,720        74,211,030        63,557,720           
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 236,231,093       106,167,752       233,949,416       74,211,030           

-                         0                        -                         -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
   ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 30,000,000        -                         30,000,000        -                           
   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 9,249,000          -                         9,249,000          -                           
   โอนส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานให้บริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (148,595)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16 หมายเหตุ 
ประกอบงบการเงิน

1 

บริษัท ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

โดยมีบริษทั เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปของกำรเช่ำซ้ือ กำรเช่ำกำรเงิน กำรให้สินเช่ือ
โดยกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร และกำรให้กู ้ยืมเงิน ท่ีอยู่ตำมท่ีจด
ทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 1023 ชั้น 29 อำคำร เอ็มเอส สยำม ทำวเวอร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 
2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) ตำมรำยละเอียด บริษทัยอ่ย
ถูกจดัตั้งข้ึนเมื่อวนัที่ 23 พฤษภำคม 2561 จึงถือว่ำเป็นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมข้ึนภำยหลงัจำก
วนัท่ีดงักล่ำว  

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั ลิท เซอร์วสิ 
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรขอ้มูลและกำรวเิครำะห์ขอ้มูล
สินเช่ือตลอดจนบริหำรโครงกำรสินเช่ือ 

ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได  ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดร้ับ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัย่อย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัย่อยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยมีรอบระยะเวลำบญัชีและใชน้โยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัที่มีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31                   

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำร

โฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ี
อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี                
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเวน้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุป 
ไดด้งัน้ี 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม

มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและ              
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงินลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวธีิกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำร
บญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี  

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นต้องรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่ม
บริษทัจะใช้วิธีกำรทัว่ไปในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและเช่ำซ้ือ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ   
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัน้ี จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริษทั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเงินใหกู้ย้มืและจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

 บริษทัฯรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเงินให้กูย้ืมและจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องตำมเกณฑ์คงคำ้ง
ตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเวน้ในกรณีท่ีลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่เกำ้
สิบวนัจะรับรู้เม่ือไดรั้บช ำระ 

ข) รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือ 
 บริษทัฯรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือตำมเกณฑ์คงคำ้งตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเวน้ในกรณีท่ีลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกว่ำเกำ้สิบวนัจะรับรู้เม่ือได้รับ
ช ำระ 

ค) รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 
 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

ง)     เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
ก) ดอกเบ้ียจ่ำย 

 ดอกเบ้ียจ่ำยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง  

ข) ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 

 ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรให้สินเช่ือ เช่น ค่ำนำยหนำ้ จะปันส่วนทยอยรับรู้ตำม
วธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

4.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร 
เบิกใช ้

4.4 ลูกหนี ้
 ลูกหน้ีประกอบดว้ย ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ี

ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะได้รับ 
รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้(รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้) แสดงเป็นรำยกำร
หกัจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงรอตดับญัชีจะแสดง
เป็นรำยกำรหกัจำกรำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ 

4.5 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำก

ลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำร
รับซ้ือสิทธิเรียกร้องในอตัรำร้อยละของยอดลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระ โดยค ำนึงถึงจ ำนวนเดือนคงคำ้งของลูกหน้ี
เป็นเกณฑ ์ประกอบกบัประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและเช่ำกำรเงินในอตัรำร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระสุทธิจำกรำยไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรำยได ้โดยค ำนึงถึงจ ำนวนเดือนคงคำ้งของลูกหน้ีเป็น
เกณฑ ์ประกอบกบัประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯไดพ้ิจำรณำกนัส ำรองเพิ่มเติมโดยค ำนึงถึงผลสูญเสียท่ีอำจเกิดข้ึนเพิ่มเติมดว้ย 

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
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4.6 ทรัพย์สินรอกำรขำย 
 ทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็นสินทรัพยท่ี์ยดึมำจำกลูกหน้ี ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ

แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

4.7 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของรำยไดอ่ื้นหรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

4.8 อุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงส ำนกังำนเช่ำ -  5 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน -  5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง -  5 ปี 
คอมพิวเตอร์ -  3 ปี 
ยำนพำหนะ -  10 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับทรัพยสิ์นระหวำ่งก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)  

บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอด
อำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น ดงัน้ี 

             อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 10 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 
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4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
เม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำด
ว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์
แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.11 ผลประโยชน์พนักงำน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน  
โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผูกพนั
ดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.12 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย

ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไป
ไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้
หกัภำษี 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.13 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำน
ของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  
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4.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำ

เช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำ
หักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ  

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถ
สังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น

ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

126  / รายงานประจ�าปี 2562



ห
ม
ายเห

ตุป
ระกอบ

งบ
การเงิน

11 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้  กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีแต่ละประเภท ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินใน
อดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะและอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้

ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำร
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ 
และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณอำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรม 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว

เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้น ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรคำ้ระหวำ่งกนั ดงัน้ี  

1. ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเรียกเก็บตำมรำคำท่ีตกลงกนั 

2. ซ้ือและขำยสินทรัพยถ์ำวรเป็นไปตำมรำคำตลำด 

3. เงินปันผลรับจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือประกำศจ่ำย 

4. ดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหวำ่งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.5 ต่อปี 

 รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญัในระหวำ่งปีระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
 (ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)     
เงินปันผลรับ - - 15,000 - 
เงินท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้แทนบริษทัยอ่ย - - 8,455 - 
ค่ำคอมมิชชัน่จ่ำยแทนบริษทัยอ่ย - - 11,093 - 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 419 - 
รำยกำรธุรกิจกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่      
ค่ำบริกำรจ่ำย 571 663 444 488 
ซ้ือสินทรัพย ์ 74 - 74 - 
เงินปันผลจ่ำย 26,163 25,370 26,163 25,370 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รำยไดอ่ื้น 774 - 774 - 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 1,976 2,444 1,976 2,444 
ซ้ือสินทรัพย ์ 377 11,539 358 11,458 
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 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมำยเหตุ 9) 

  
  

บริษทัยอ่ย - - 646 4,968 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 646 4,968 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 123 269 123 269 
บริษทัยอ่ย - - 107 493 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  672 828 672 828 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  795 1,097 902 1,590 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 
ยอดคงคำ้งของเงินกู้ยืมระหว่ำงกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และกำรเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืม
ดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 

ยอดคงเหลือ                  
ณ วนัท่ี                 

31 ธนัวำคม 2561 
ในระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ                 
ณ วนัท่ี                 

31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
บริษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั - 66,000 - 66,000 
รวม - 66,000 - 66,000 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,590 25,128 25,590 23,517 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน      3,044 1,175 3,044 1,104 
รวม 28,634 26,303 28,634 24,621 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 23 20 20 20 
เงินฝำกธนำคำร 236,208 106,148 233,929 74,191 
รวม 236,231 106,168 233,949 74,211 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.1 - 0.5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.1 - 0.4 ต่อ
ปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวครำว 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 

กองทุนรวม จ ำนวนหน่วย รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม จ ำนวนหน่วย รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม 
 (พนัหน่วย) (พนับำท) (พนับำท) (พนัหน่วย) (พนับำท) (พนับำท) 
กองทุนเปิด วี มนัน่ี มำร์เก็ต 
ชนิดผูล้งทุนทัว่ไป 42,572 430,000 430,200 - - - 

กองทุนเปิดไทยพำณิชยต์รำสำร
ภำครัฐตลำดเงิน พลสั ชนิด
หน่วยลงทุน      26,768 300,000 299,998 - - - 

  730,000 730,198  -  
บวก: กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ยติุธรรม  198   -  
รวม        730,198   -  
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่ครำวในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 - 
บวก: เงินสดจ่ำยจำกกำรซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 1,500,000 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - รำคำทุน  
 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำย (770,124) 
 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย  124 
รวม (770,000) 
บวก: ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ 198 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 730,198 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,994 4,622 1,994 4,622 
คำ้งช ำระ     

1 - 3 เดือน 795 945 795 945 
3 - 6 เดือน 1,857 - 1,857 - 
มำกกวำ่ 12 เดือน - 315 - 315 

รวม 4,646 5,882 4,646 5,882 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (387) (338) (387) (338) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4,259 5,544 4,259 5,544 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 646 4,968 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,547 2,515 31,370 2,485 
รวม  31,547 2,515 32,016 7,453 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (765) - (765) - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 30,782 2,515 31,251 7,453 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 35,041 8,059 35,510 12,997 
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10. ลูกหนีต้ำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน

หน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ

หน่ึงปี รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื 972,327 920,873 363,333 226,200 1,335,660 1,147,073 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (94,783) (87,128) (41,606) - (136,389) (87,128) 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื - สุทธิ 877,544 833,745 321,727 226,200 1,199,271 1,059,945 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ยืมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้หยดุรับรู้รายได้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มืสำมำรถจ ำแนกอำยตุำมระยะเวลำคงคำ้ง
นบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระไดด้งัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 

 
 งบกำรเงินรวมและ                   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ   1,003,116 891,244 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 1 เดือน   6,486 71,482 
1 - 3 เดือน   86,294 39,311 
3 - 6 เดือน   78,980 22,102 
6 - 12 เดือน   110,702 97,235 
มำกกวำ่ 12 เดือน   50,082 25,699 

รวม    1,335,660 1,147,073 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (136,389) (87,128) 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ   1,199,271 1,059,945 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช ำระหน้ีตำมสัญญำระหวำ่ง
ลูกหน้ีกบัคู่สัญญำใหก้บับริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเตม็จ ำนวน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯได้บนัทึกตดัหน้ีสูญและกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำร
ลูกหน้ีดงักล่ำวออกเป็นจ ำนวนเงิน 13.4 ลำ้นบำท (2561: 21.9 ลำ้นบำท) และมีหน้ีสูญรับคืนจ ำนวน 5.5 
ลำ้นบำท (2561: ไม่มี) 
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11. ลูกหนีจ้ำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 986,701 1,047,852 92,956 40,917 1,079,657 1,088,769 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (46,366) (56,122) (52,146) - (98,512) (56,122) 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

- สุทธิ 940,335 991,730 40,810 40,917 981,145 1,032,647 

 (1) ลูกหนีจ้ากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้องส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้หยดุรับรู้รายได้ 

 บริษทัฯมีนโยบำยในกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องโดยบริษทัฯไดใ้ห้สินเช่ือในอตัรำประมำณร้อยละ 30 - 100 
(2561: ร้อยละ 70 - 95) ของมูลค่ำในใบแจง้หน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้องสำมำรถจ ำแนกอำยตุำมระยะเวลำคงคำ้งนบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 
 งบกำรเงินรวมและ                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ   861,666 891,907 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 1 เดือน   45,982 58,493 
1 - 3 เดือน   21,267 35,246 
3 - 6 เดือน   44,642 35,851 
6 - 12 เดือน   53,126 40,820 
มำกกวำ่ 12 เดือน   52,974 26,452 

รวม   1,079,657 1,088,769 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (98,512) (56,122) 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ   981,145 1,032,647 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯได้บนัทึกตดัหน้ีสูญและกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำร
ลูกหน้ีดงักล่ำวออกเป็นจ ำนวนเงิน 9.2 ลำ้นบำท (2561: ไม่มี) 
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12. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉล่ียประมำณ           

3 ปี และมีก ำหนดจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทุกงวดและคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำยุสัญญำ ซ่ึงลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 78,564 95,234 49,371 38,307 127,935 133,541 
หกั: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (8,492) (7,824) (4,267) (2,825) (12,759) (10,649) 
รวม 70,072 87,410 45,104 35,482 115,176 122,892 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (70) (281) (1,302) - (1,372) (281) 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 70,002 87,129 43,802 35,482 113,804 122,611 

 (1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้หยดุรับรู้รายได้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถจ ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงคำ้งนบั
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พิจำรณำเป็นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระให้ถือวำ่ยอด
หน้ีทั้งสัญญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 
 งบกำรเงินรวมและ                              

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ   112,774 119,216 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 1 เดือน   1,074 894 
1 - 3 เดือน   - 1,582 
3 - 6 เดือน   - 1,200 
มำกกวำ่ 12 เดือน   1,328 - 

รวม   115,176 122,892 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (1,372) (281) 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ   113,804 122,611 
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บริษทัฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกันเงินกู้ยืม       
ระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีได้รับจำกสถำบนักำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
ขอ้ 20 และ 21 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไม่มียอดคงเหลือของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยำว (2561: 7 ลำ้นบำท และ 48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

13. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉล่ียประมำณ 1 ปี 
และมีก ำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทุกงวดและคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำยุสัญญำ ซ่ึงลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำซ้ือแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกิน

กวำ่หน่ึงปี รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 102,152 133,298 34,730 68,070 136,882 201,368 
หกั: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (5,685) (14,082) (1,526) (4,171) (7,211) (18,253) 
รวม 96,467 119,216 33,204 63,899 129,671 183,115 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (981) (15,045) (13,230) - (14,211) (15,045) 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 95,486 104,171 19,974 63,899 115,460 168,070 

 (1)  ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้หยดุรับรู้รายได้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือสำมำรถจ ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงคำ้งนบั
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พิจำรณำเป็นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระใหถื้อวำ่ยอด
หน้ีทั้งสัญญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 
 งบกำรเงินรวมและ                         

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ   112,328 159,843 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน   1,994 6,834 
1 - 3 เดือน   4 1,435 
3 - 6 เดือน   321 3 
6 - 12 เดือน   1,794 104 
มำกกวำ่ 12 เดือน   13,230 14,896 

รวม   129,671 183,115 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (14,211) (15,045) 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ   115,460 168,070 

14. ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 กำรเปล่ียนแปลงค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ี

จำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและดอกเบ้ียคำ้งรับ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและ                         

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 

ยอดตน้ปี   158,914 110,294 
บวก: หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี   110,522 70,504 
บวก: หน้ีสูญรับคืน   5,500 - 
หกั: หน้ีสูญตดับญัชี   (23,300) (21,884) 
ยอดปลำยปี   251,636 158,914 
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15. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใชเ้ป็นจ ำนวนรวม 47 ลำ้นบำท 

(2561: 101 ลำ้นบำท) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 2 ลำ้นบำท เป็นเงินโอนสิทธิท่ีบริษทัฯไดรั้บ
จำกลูกหน้ีโดยมีขอ้ก ำหนดในกำรเบิกถอนกบัทำงธนำคำรท่ีให้สินเช่ือกบับริษทัฯ และเงินฝำกธนำคำร
จ ำนวน 45 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปค ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนั ซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมลูกคำ้ของ
บริษทัฯ (2561: 1 ลำ้นบำท และ 100 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

ช่ือบริษทั ทุนช ำระแลว้ 
สดัส่วนเงิน
ลงทุน รำคำทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวำ่งปี 

  ร้อยละ 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ลิท เซอร์วสิ 
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 5,000 100 5,000 5,000 15,000 - 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 ไดมี้มติให้บริษทัฯจดัตั้งบริษทัย่อย
โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ลำ้นบำท ธุรกิจหลกัของบริษทัย่อยคือกำรให้บริกำรขอ้มูลและกำรวิเครำะห์ขอ้มูล
สินเช่ือตลอดจนบริหำรโครงกำรสินเช่ือ โดยบริษัทฯเข้ำถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 บริษัทย่อยได้              
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2561 และบริษทัฯได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้น
ดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 
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17. อุปกรณ์  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนปรับปรุง
ส ำนกังำนเช่ำ เคร่ืองตกแต่ง คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

ทรัพยสิ์น
ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
23 พฤษภำคม 2561 
(วนัท่ีเร่ิมจดัท ำงบกำรเงินรวม) 5,231 818 3,400 3,220 6,493 - 19,162 
ซ้ือเพ่ิม - - 6,973 19 - 519 7,511 
จ ำหน่ำย - - (31) - - - (31) 
31 ธนัวำคม 2561 5,231 818 10,342 3,239 6,493 519 26,642 
ซ้ือเพ่ิม 34 - 344 1,573 9,249 12,374 23,574 
โอนเขำ้/ (โอนออก) 12,893 - - - - (12,893) - 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (5,230) (118) (508) (4) (6,493) - (12,353) 
31 ธนัวำคม 2562 12,928 700 10,178 4,808 9,249 - 37,863 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
23 พฤษภำคม 2561 
(วนัท่ีเร่ิมจดัท ำงบกำรเงินรวม) 2,994 612 2,392 1,900 2,855 - 10,753 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด 1,223 66 1,050 247 326 - 2,912 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - (29) - - - (29) 

31 ธนัวำคม 2561 4,217 678 3,413 2,147 3,181 - 13,636 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,608 79 2,876 688 954 - 7,205 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (5,230) (118) (508) (2) (3,319) - (9,177) 

31 ธนัวำคม 2562 1,595 639 5,781 2,833 816 - 11,664 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธนัวำคม 2561 1,014 140 6,929 1,092 3,312 519 13,006 

31 ธนัวำคม 2562 11,333 61 4,397 1,975 8,433 - 26,199 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)  2562 2561 
บริษทัฯ  7,101 4,251 
บริษทัยอ่ย            104 4 
รวม      7,205 4,255 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง
ส ำนกังำนเช่ำ เคร่ืองตกแต่ง คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

ทรัพยสิ์น
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2561 5,231 718 3,167 3,177 6,493 - 18,786 
ซ้ือเพ่ิม - 100 7,117 62 - 519 7,798 
จ ำหน่ำย - - (69) - - - (69) 
31 ธนัวำคม 2561 5,231 818 10,215 3,239 6,493 519 26,515 
ซ้ือเพ่ิม 34 - 326 1,438 9,249 12,112 23,159 
โอนเขำ้/ (โอนออก) 12,631 - - - - (12,631) - 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (5,230) (118) (508) (4) (6,493) - (12,353) 
31 ธนัวำคม 2562 12,666 700 10,033 4,673 9,249 - 37,321 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2561 2,575 559 2,124 1,657 2,532 - 9,447 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,642 119 1,351 490 649 - 4,251 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - (66) - - - (66) 

31 ธนัวำคม 2561 4,217 678 3,409 2,147 3,181 - 13,632 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,570 79 2,830 668 954 - 7,101 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (5,230) (118) (508) (2) (3,319) - (9,177) 

31 ธนัวำคม 2562 1,557 639 5,731 2,813 816 - 11,556 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธนัวำคม 2561 1,014 140 6,806 1,092 3,312 519 12,883 

31 ธนัวำคม 2562 11,109 61 4,302 1,860 8,433 - 25,765 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   4,251 

2562 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)     7,101 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินโดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 8.4 ลำ้นบำท (2561: 1.6 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีส่วนปรับปรุงส ำนกังำนเช่ำ เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส ำนกังำนจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือม
รำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 4.1 ลำ้นบำท (2561: 4.4 ลำ้นบำท) 

 

 รายงานประจ�าปี 2562 / 139



24 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
23 พฤษภำคม 2561 (วนัท่ีเร่ิมจดัท ำงบกำรเงินรวม) 4,777 1,795 6,572 
ซ้ือเพิ่ม - 3,311 3,311 
31 ธนัวำคม 2561 4,777 5,106 9,883 
ซ้ือเพิ่ม 95 3,618 3,713 
ตดัจ ำหน่ำย - (4,497) (4,497) 
31 ธนัวำคม 2562 4,872 4,227 9,099 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
23 พฤษภำคม 2561 (วนัท่ีเร่ิมจดัท ำงบกำรเงินรวม) 1,379 - 1,379 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด 218 - 218 
31 ธนัวำคม 2561 1,597 - 1,597 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 439 - 439 
31 ธนัวำคม 2562 2,036 - 2,036 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
31 ธนัวำคม 2561 3,180 5,106 8,286 

31 ธนัวำคม 2562 2,836 4,227 7,063 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี    
2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยบริหำร)   218 

2562 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยบริหำร)   439 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2561 3,443 1,795 5,238 
ซ้ือเพิ่ม 1,334 3,311 4,645 
31 ธนัวำคม 2561 4,777 5,106 9,883 
ซ้ือเพิ่ม 95 3,618 3,713 
ตดัจ ำหน่ำย - (4,497) (4,497) 
31 ธนัวำคม 2562 4,872 4,227 9,099 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
1 มกรำคม 2561 1,158 - 1,158 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 439 - 439 
31 ธนัวำคม 2561 1,597 - 1,597 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 439 - 439 
31 ธนัวำคม 2562 2,036 - 2,036 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
31 ธนัวำคม 2561 3,180 5,106 8,286 

31 ธนัวำคม 2562 2,836 4,227 7,063 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี    
2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยบริหำร)   439 

2562 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยบริหำร)   439 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯมีกำรตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้งจ  ำนวน 4.5 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำซอฟทแ์วร์ตวัใหม่เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจสินเช่ือของบริษทัฯ 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2561 3,443 1,795 5,238 
ซ้ือเพิ่ม 1,334 3,311 4,645 
31 ธนัวำคม 2561 4,777 5,106 9,883 
ซ้ือเพิ่ม 95 3,618 3,713 
ตดัจ ำหน่ำย - (4,497) (4,497) 
31 ธนัวำคม 2562 4,872 4,227 9,099 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
1 มกรำคม 2561 1,158 - 1,158 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 439 - 439 
31 ธนัวำคม 2561 1,597 - 1,597 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 439 - 439 
31 ธนัวำคม 2562 2,036 - 2,036 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
31 ธนัวำคม 2561 3,180 5,106 8,286 

31 ธนัวำคม 2562 2,836 4,227 7,063 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี    
2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยบริหำร)   439 

2562 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยบริหำร)   439 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯมีกำรตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้งจ  ำนวน 4.5 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำซอฟทแ์วร์ตวัใหม่เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจสินเช่ือของบริษทัฯ 
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19.  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
19.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 50,328 31,783 50,328 31,783 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,913 1,260 1,867 1,225 
ค่ำธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจำกกำรท ำ
สญัญำเช่ำกำรเงินและสญัญำเช่ำซ้ือรอรับรู้ 

 
21 27 21 27 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - ส่วนปรับปรุงส ำนกังำนเช่ำ - 161 - 161 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน - 3 - 3 

รวม 52,262 33,234 52,216 33,199 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำนำยหนำ้รอตดัจ ำหน่ำย  (602) (488) (602) (488) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ ำหน่ำย (2,945) (899) (2,945) (899) 
ผลต่ำงรำยไดท่ี้รับรู้จำกสญัญำเช่ำกำรเงิน (26) (61) (26) (61) 

รวม (3,573) (1,448) (3,573) (1,448) 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีสุทธิ 48,689 31,786 48,643 31,751 

19.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษี เงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 45,092 53,817 31,437 49,625 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (16,810) (10,741) (16,815) (10,705) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 28,282 43,076 14,622 38,920 

27 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร)

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั (93) - (77) - 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 131,380 191,922 79,216 169,916 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำ

ภำษี 26,276 38,384 15,843 33,983 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ 4,656 4,377 4,656 4,377 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 135 289 135 289 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,417) (135) (5,417) (135) 
อ่ืน ๆ (368) 161 (595) 406 

รวม 2,006 4,692 (1,221) 4,937 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 28,282 43,076 14,622 38,920 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร)

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั (93) - (77) - 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 131,380 191,922 79,216 169,916 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำ

ภำษี 26,276 38,384 15,843 33,983 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ 4,656 4,377 4,656 4,377 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 135 289 135 289 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,417) (135) (5,417) (135) 
อ่ืน ๆ (368) 161 (595) 406 

รวม 2,006 4,692 (1,221) 4,937 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 28,282 43,076 14,622 38,920 
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20. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)     
เงินเบิกเกินบญัชี

ธนำคำร 
- MOR - 647 - 568 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 

4.50,                        
MOR - 2.50 

5.10,  
MOR - 1.75,  
MLR - 0.25 

150,000 261,077 150,000 261,077 

ตัว๋แลกเงิน 4.60 - 5.20 4.30 - 4.70 100,000 160,000 100,000 160,000 
รวม   250,000 421,724 250,000 421,645 
หกั: ดอกเบ้ียรอตดับญัชี

ของตัว๋แลกเงิน 
  

(237) (877) (237) (877) 
รวม   249,763 420,847 249,763 420,768 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯไม่มียอดเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินท่ีตอ้งค ้ำประกนัโดยกำรโอน
สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝำกและกำรโอนสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินให้แก่สถำบนักำรเงิน
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 12 (2561: 3 ลำ้นบำท)  

 ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมระยะสั้นไดร้ะบุขอ้ก ำหนดบำงประกำรเพื่อให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และกำรด ำรงอตัรำส่วนกำร
ถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ในบริษทัฯ  
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21.
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2561 (วนัท่ีเร่ิมจดัท ำงบกำรเงินรวม) 26,517 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด (13,852) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 12,665 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (12,665) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  12,665 34,866 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (12,665) (22,201) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลำยปี - 12,665 
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22. หุ้นกู้ 
(หน่วย: พนับำท) 

ล ำดบั วนัท่ีออกหุน้กู ้ เง่ือนไข 2562 2561 
     

1. 1 มิถุนำยน 2559 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

- 150,000 

2. 2 พฤษภำคม 2560 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.75 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

85,000 85,000 

3. 22 สิงหำคม 2560 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ2.5 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 6.00 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

300,000 300,000 

4. 1 กมุภำพนัธ์ 2561 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 6.00 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

315,000 315,000 

5. 21 มีนำคม 2562 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 6.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

200,000 - 

6. 29 ตุลำคม 2562 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ1 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.00 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

150,000 - 

7. 19 ธนัวำคม 2562 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

520,600 - 

8. 19 ธนัวำคม 2562 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.50 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

393,000 - 

รวม   1,963,600 850,000 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยหุน้กูร้อตดับญัชี (14,724) (4,493) 
หุน้กู ้ 1,948,876 845,507 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (847,967) (149,941) 
หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,100,909 695,566 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ                         งบ

กำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 850,000 685,000 
บวก: ออกหุน้กูเ้พ่ิมระหวำ่งปี 1,263,600 315,000 
หกั: จ่ำยคืนหุน้กูร้ะหวำ่งปี (150,000) (150,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลำยปี 1,963,600 850,000 

หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับำงประกำรท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน กำรจ่ำยปันผลและ           
กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม และ 19 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไดอ้อกขำยหุ้นกูช้นิดมีหลกัประกนั ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ
ตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรด ำรงมูลค่ำสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยืม 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ 1.5 
เท่ำของมูลค่ำหุน้กูท่ี้ยงัมิไดท้  ำกำรไถ่ถอนตลอดระยะเวลำหุ้นกู ้ 

23. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
บริษทัฯมีเงินกูย้มืในรูปแบบของสัญญำเช่ำซ้ือโดยมีก ำหนดช ำระค่ำงวดเป็นรำยเดือนเท่ำ ๆ กนัตลอดอำยุสัญญำ 
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 10 - 24 งวด (2561: 10 - 36 งวด) และบริษทัฯมีภำระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ำยค่ำงวดตำมสัญญำ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

  
งบกำรเงินรวมและ                         

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 79,233 102,696 
หกั: ดอกเบ้ียตำมสญัญำรอกำรตดัจ ำหน่ำย   (1,335) (3,078) 
รวม   77,898 99,618 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (72,592) (60,934) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือเงิน – สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 5,306 38,684 
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24. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
  (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5,589 101 
หกั: ดอกเบ้ียตำมสญัญำรอกำรตดัจ ำหน่ำย (500) (18) 
รวม 5,089 83 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,191) (83) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  2,898 - 

  
 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี

ก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 3 - 4 ปี 

 บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 2,528 3,061 5,589 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (337) (163) (500) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 2,191 2,898 5,089 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 101 101 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (18) (18) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 83 83 
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24. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
  (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5,589 101 
หกั: ดอกเบ้ียตำมสญัญำรอกำรตดัจ ำหน่ำย (500) (18) 
รวม 5,089 83 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,191) (83) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  2,898 - 

  
 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี

ก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 3 - 4 ปี 

 บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 2,528 3,061 5,589 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (337) (163) (500) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 2,191 2,898 5,089 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 101 101 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (18) (18) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 83 83 
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25. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตน้ปี 6,302 5,599 6,124 5,599 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั   760 591 710 564 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 166 112 160 110 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 1,953 - 1,956 - 
โอนส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวใหบ้ริษทัยอ่ย - - - (149) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั    
 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ (311) - (257) 

 
- 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน  391 - 348 

 
- 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 385 - 295 - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยปี 9,646 6,302 9,336 6,124 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน                     
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้ กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน จ ำนวนประมำณ 1.96 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 1.96 ลำ้น
บำท) กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำย
ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี 

 บริษทัฯไม่มีภำระจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวใหแ้ก่พนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ 

  

  

 

35 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 13.3 ปี และ 13.4 ปี ตำมล ำดบั 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 
งบกำรเงินรวมและ                                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 

อตัรำคิดลด   1.7 2.8 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต   5.5 5.5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ   10.0 - 30.0 8.0 - 30.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (0.5) 0.5 (0.4) 0.5 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  0.5 (0.4) 0.4 (0.4) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                                                           

(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม) (0.4) 0.5 (0.3) 0.5 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

  
งบกำรเงินรวมและ                                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด   (0.3) 0.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน    0.4 (0.4) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                                                           

(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม)   (0.3) 0.3 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 13.3 ปี และ 13.4 ปี ตำมล ำดบั 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 
งบกำรเงินรวมและ                                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 

อตัรำคิดลด   1.7 2.8 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต   5.5 5.5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ   10.0 - 30.0 8.0 - 30.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (0.5) 0.5 (0.4) 0.5 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  0.5 (0.4) 0.4 (0.4) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                                                           

(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม) (0.4) 0.5 (0.3) 0.5 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

  
งบกำรเงินรวมและ                                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด   (0.3) 0.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน    0.4 (0.4) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน                                                           

(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม)   (0.3) 0.3 
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26. เงินค ำ้ประกนัซองประกวดรำคำรอคืนให้ลูกค้ำ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีเงินค ้ำประกนัซองประกวดรำคำรอคืนให้ลูกคำ้จ ำนวนรวม 21 ลำ้นบำท  

(2561: 74 ล้ำนบำท) เน่ืองจำกบริษทัฯได้เป็นผูค้  ้ ำประกนัในกำรให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ ำประกนัซอง
ประกวดรำคำในนำมลูกคำ้ของบริษทัฯ ซ่ึงมีรำยละเอียดท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ                                     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 9,802 8,790 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,620 64,768 

27. ทุนเรือนหุ้น 
27.1 กำรเพิม่ทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
  บริษทัฯไดรั้บเงินจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั LIT-W1 ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 จ ำนวนใบส ำคญั    
ปี แสดงสิทธิ จ ำนวนหุน้สำมญั รำคำใชสิ้ทธิ จ ำนวนเงิน 
 (หน่วย) (หุน้) (บำทต่อหุน้) (พนับำท) 

2561 1,285,700 642,850 4 2,571 
2562 1,461,100 730,550 4 2,922 

  ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีทุนเรียกช ำระเพิ่มข้ึนจำก 220,718,906 บำท เป็น 221,449,456 
บำท (2561: จำก 220,076,056 บำท เป็น 220,718,906 บำท) และมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวนเงิน 
5,844,400 บำท (2561: 5,142,800 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือหุน้สำมญั     

27.2 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมัญ 
  ในระหวำ่งปี ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้และส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัของบริษทัฯมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้ ส่วนเกินมูลค่ำ 
 จ ำนวนหุน้ จ ำนวน จ ำนวนหุน้ จ ำนวน หุน้สำมญั 
 (พนัหุน้) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนับำท) (พนับำท) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 300,000 300,000 220,076 220,076 71,330 
เพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำม       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 643 643 5,143 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 300,000 300,000 220,719 220,719 76,473 
เพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำม     
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 730 730 5,845 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 300,000 300,000 221,449 221,449 82,318 
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28. ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
  เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 บริษทัฯไดอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ            

คร้ังท่ี 1 (LIT-W1) จ  ำนวน 160,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ชนิด   ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  2.50 บำท 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั  4.00 บำทต่อหุ้น เวน้แต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำม

เง่ือนไข กำรปรับสิทธิ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 2 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญั 1 หุน้ เวน้

แต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
เง่ือนไขและระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ  1)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 

25 ของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม โดย
ก ำหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรกเป็นวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 
โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทัฯ ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำร
ใช้สิทธิในแต่ละคร้ังและสำมำรถใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยใน
วนัท่ี 25 เมษำยน 2565 โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำ
กำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทำ้ย   

 2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุ้น และตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้ น 
แต่ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในกำรซ้ือหุ้น
ต ่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมญั จะตอ้งใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั
ในคร้ังเดียวทั้งจ  ำนวน 

 3) ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่ถูก
ใช้สิทธิในวนัก ำหนดใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อ
น ำไปใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังต่อไปไดต้ลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
 

 ในระหว่ำงปี ได้มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้วจ ำนวน 1,461,100 หน่วย (2561: 1,285,700 
หน่วย) ท ำให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจ ำนวน 157,100,152 
หน่วย (2561: 158,561,252 หน่วย) คิดเป็นจ ำนวนเงิน 392.75 ลำ้นบำท (2561: 396.40 ลำ้นบำท) 
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29. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

30. รำยได้ดอกเบีย้ 
(หน่วย: พนับำท) 

 
 งบกำรเงินรวมและ                                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 
รำยไดด้อกเบ้ียจำก     
สญัญำเงินใหกู้ย้มื   143,304 134,089 
กำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง   117,305 95,583 
สญัญำเช่ำกำรเงิน   13,606 17,310 
สญัญำเช่ำซ้ือ   16,715 10,251 

รวมรำยไดด้อกเบ้ีย   290,930 257,233 

31. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรจำก     
สญัญำเงินใหกู้ย้มื 84,950 91,444 7,730 66,911 
กำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 41,255 40,387 32,475 33,607 
สญัญำเช่ำกำรเงิน  233 2,475 233 2,475 
สญัญำเช่ำซ้ือ 56 80 56 80 
กำรออกหนงัสือค ้ำประกนั 13,517 20,705 13,517 20,705 
กำรออกหนงัสือเลตเตอร์ออฟเครดิต 1,251 1,356 1,251 1,356 
อ่ืน ๆ 22 22 22 22 

รวมรำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 141,284 156,469 55,284 125,156 
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32. รำยได้อ่ืน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 5,134 - 5,134 - 
ตน้ทุนขำย (4,359) - (4,359) - 
ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุน 775 - 775 - 
รำยไดเ้งินปันผล - - 15,000 - 
รำยไดด้อกเบ้ียจ่ำยช ำระล่ำชำ้ 17,896 26,685 17,896 26,685 
อ่ืน ๆ 5,719 4,713 5,498 4,681 
รวมรำยไดอ่ื้น 24,390 31,398 39,169 31,366 

 ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุนคือกำรให้บริกำรจดัหำสินคำ้ให้ลูกคำ้ ซ่ึงแสดงดว้ยยอดสุทธิของรำยไดจ้ำก
กำรจดัหำสินคำ้และตน้ทุนของสินคำ้ โดยรวมไวใ้นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

33. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 89,088 70,861 72,134 62,241 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 110,522 70,504 110,522 70,504 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและค่ำบริกำรจ่ำย 12,926 8,060 11,457 7,673 
ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย 3,215 2,719 2,735 2,419 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 10,426 11,646 10,426 11,646 
ค่ำบริกำรทำงกำรเงิน 4,828 6,347 4,740 6,342 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 7,643 4,694 7,540 4,690 
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34. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี และไดป้รับ
จ ำนวนหุ้นสำมญัตำมสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ  

  (หน่วย: พนัหุน้) 

  
งบกำรเงินรวมและ                                     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออก ณ วนัตน้ปี                   220,501 220,076 
ออกหุน้สำมญัเพ่ิมระหวำ่งปี    720 425 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออก ณ วนัปลำยปี                  221,221 220,501 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวน         
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลดแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญั  ถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (พนับำท)  (พนัหุน้)  (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี   103,098 148,846 221,221 220,501 0.47 0.68 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญ                                                 
เทียบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) - - 20,834 42,006   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรส ำหรับปี - สมมติวำ่                                                         
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั                                                  
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 103,098 148,846 242,055 262,507 0.43 0.57 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย              

ถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี   64,594 130,996 221,221 220,501 0.29 0.59 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญ     
เทียบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) - - 20,834 42,006   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรส ำหรับปี - สมมติวำ่           
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั    
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 64,594 130,996 242,055 262,507 0.27 0.50 

35. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย                       

ต่อหุน้ 
เงินปันผล

จ่ำย วนัท่ีจ่ำย 
  (บำทต่อหุน้) (พนับำท)  

ส ำหรับปี 2562     
เงินปันผลจ่ำยประจ ำปี 2561   ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้    

เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2562 
0.33 72,837 พฤษภำคม 2562 

ส ำหรับปี 2561     
เงินปันผลจ่ำยประจ ำปี 2560   ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้    

เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2561 
0.32 70,425 เมษำยน 2561 
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36. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุน

ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้ในอตัรำเท่ำกนั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนไทยพำณิชย ์จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกองทุนดังกล่ำว ในระหว่ำงปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำย
จ ำนวน 1.23 ล้ำนบำท และ 1.16 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร: 1.09 ล้ำนบำท และ 1.04 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั)  

37. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำนกลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของกำร
บริกำร ซ่ึงไดแ้บ่งโครงสร้ำงของส่วนกำรด ำเนินงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 2 ส่วนงำนดงัน้ี 

1. ส่วนงำนกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรให้เช่ำซ้ือและกำรให้เช่ำกำรเงิน กำรให้
สินเช่ือโดยกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร กำรให้กูย้ืมเงิน และกำร
จดัหำสินคำ้ใหลู้กคำ้ 

2. ส่วนงำนกำรใหบ้ริกำรขอ้มูลและกำรวเิครำะห์ขอ้มูลสินเช่ือตลอดจนบริหำรโครงกำรสินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำ
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

  

158  / รายงานประจ�าปี 2562



ห
ม
ายเห

ตุป
ระกอบ

งบ
การเงิน

 

43 

37.1 ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร และสินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงำนของกลุ่มบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 

 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรทำง
กำรเงินใน

รูปแบบต่ำง ๆ 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรขอ้มูล
และกำรวิเครำะห์

ขอ้มูล 
กำรตดัรำยกำร
บญัชีระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้     
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก     
- รำยไดด้อกเบ้ีย 290,930 - - 290,930 
- รำยไดค้่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 55,284 86,000 - 141,284 
รำยไดอ่ื้น 24,169 640 (419) 24,390 
รวมรำยได้ 370,383 86,640 (419) 456,604 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (84,397) - 419 (83,978) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร (23,037) (17,245) - (40,282) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (88,211) (2,231) - (90,442) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (110,522) - - (110,522) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (14,622) (13,660) - (28,282) 
ก ำไรส ำหรับปี 49,594 53,504 - 103,098 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 2561 

 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรทำง
กำรเงินใน

รูปแบบต่ำง ๆ 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรขอ้มูล
และกำรวิเครำะห์

ขอ้มูล 
กำรตดัรำยกำร
บญัชีระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้     
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก     
- รำยไดด้อกเบ้ีย 257,233 - - 257,233 
- รำยไดค้่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 125,156 31,312 - 156,468 
รำยไดอ่ื้น 31,366 32 - 31,398 
รวมรำยได้ 413,755 31,344 - 445,099 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (69,251) - - (69,251) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร (21,906) (7,339) - (29,245) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (82,177) (2,000) - (84,177) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (70,504) - - (70,504) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (38,920) (4,156) - (43,076) 
ก ำไรส ำหรับปี 130,997 17,849 - 148,846 
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37.2 สินทรัพย์และหนีสิ้นของส่วนงำน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรทำง
กำรเงินใน

รูปแบบต่ำงๆ 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรขอ้มูล
และกำรวิเครำะห์

ขอ้มูล 
กำรตดัรำยกำร
บญัชีระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงำน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,553,301 69,197 (71,753) 3,550,745 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2,640,326 33,195 (10,426) 2,663,095 
     
หนีสิ้นของส่วนงำน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,476,986 7,953 (66,753) 2,418,186 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,558,427 10,381 (5,462) 1,563,346 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว
คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์
แลว้  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้
ของกิจกำร 

38. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนันอกเหนือจำกท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุอ่ืนดงัน้ี 

38.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 21.9 ลำ้นบำท (2561: ไม่มี) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
พฒันำและติดตั้งระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศกำรปล่อยสินเช่ือของบริษทัฯ  
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38.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 
 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรส ำนกังำนและบริกำรอ่ืนๆ อำยขุองสัญญำมี

ระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำ
เช่ำด ำเนินงำนและบริกำร ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 7.9 1.7 6.7 1.4 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 7.3 - 6.0 - 

38.3 กำรค ำ้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีภำระจำกกำรเขำ้ค ้ำประกนัลูกคำ้ของบริษทัฯโดยใหธ้นำคำร

ออกหนงัสือค ้ำประกนัซองประกวดรำคำ ซ่ึงธนำคำรไดอ้อกให้ในนำมลูกคำ้ของบริษทัฯเป็นจ ำนวน 96 
ลำ้นบำท และ 246 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยบริษทัฯไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 45 ลำ้นบำท และ 100 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั เพื่อค ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัดงักล่ำว 

38.4 โครงกำรร่วมลงทุนส ำหรับพนักงำน 

 ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯได้จดัตั้ งโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (Employee Joint 
Investment Program: EJIP) ซ่ึงมีระยะเวลำโครงกำร 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 
2564 โครงกำรสวสัดิกำรพนกังำนดงักล่ำวถือเป็นโครงกำรท่ีสนบัสนุนให้พนกังำนท่ีมีสิทธิตำมเง่ือนไข
และสมคัรใจเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเก็บออมโดยกำรซ้ือหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงสมำชิกต้องจ่ำยเงินสะสมเขำ้
โครงกำรเป็นรำยเดือน ในอตัรำร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนกังำน แต่ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเดือน และกลุ่ม
บริษทัจะจ่ำยเงินสมทบให้กบัสมำชิกเป็นรำยเดือนในจ ำนวนท่ีเท่ำกนั ส ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัจ่ำยเงิน
สมทบให้กบัสมำชิกในโครงกำรดงักล่ำวซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนจ ำนวน 
1.48 ลำ้นบำท (2561: 1.38 ลำ้นบำท) และเฉพำะบริษทัฯจ ำนวน 1.34 ลำ้นบำท (2561: 1.23 ลำ้นบำท) 
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39. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำร

และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ี
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย เงินกูย้มืระยะยำว 
หุ้นกู ้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

39.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้

กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของ
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย 
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีสุทธิจำกค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

39.2 ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำตลำด 
 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนัสืบ

เน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐำนะ
กำรเงินของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงันั้น ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเฉพำะควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียและ
ควำมเส่ียงดำ้นรำคำของหลกัทรัพยเ์ท่ำนั้น 

ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 
 ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบ้ีย คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนไปเน่ืองจำกกำร

เปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด 
หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 
  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 108 128 236 0.10 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 730 730 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 35 35 - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  878 322 - - 1,200 6.50 - 15.00 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  940 41 - - 981 13.70 - 15.00 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 70 44 - - 114 6.00 - 7.50 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 95 20 - - 115 4.75 - 7.50 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 45 2 - 47 0.38 - 1.05 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 100 - 150 - 250 4.50 - 5.20, 

MOR - 2.50 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1 1 - 
หุน้กู ้ 848 1,101 - - 1,949 5.00 - 6.25 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  73 5 - - 78 1.94 - 2.60 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 3 - - 5 1.99 - 4.91 
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     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 
  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 108 128 236 0.10 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 730 730 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 35 35 - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  878 322 - - 1,200 6.50 - 15.00 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  940 41 - - 981 13.70 - 15.00 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 70 44 - - 114 6.00 - 7.50 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 95 20 - - 115 4.75 - 7.50 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 45 2 - 47 0.38 - 1.05 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 100 - 150 - 250 4.50 - 5.20, 

MOR - 2.50 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1 1 - 
หุน้กู ้ 848 1,101 - - 1,949 5.00 - 6.25 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  73 5 - - 78 1.94 - 2.60 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 3 - - 5 1.99 - 4.91 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 
  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 90 16 106 0.10 - 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 8 8 - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  834 226 - - 1,060 0.00 - 15.00 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  992 41 - - 1,033 9.00 - 15.00 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 87 36 - - 123 6.00 - 7.82 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 104 64 - - 168 6.00 - 7.50 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 100 1 - 101 0.38 - 1.05 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 160 - 261  421 4.30 - 5.10,    

MOR - 1.75, 
MOR,  

MLR - 0.25 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1 1 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 13 - 13 MLR - 0.75,                       

MLR - 1.00 
หุน้กู ้ 150 696 - - 846 5.25 - 6.00 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  61 39 -             - 100 1.93 - 2.27 
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     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 
  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 106 128 234 0.10 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 730 730 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 36 36 - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  878 322 - - 1,200 6.50 - 15.00 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  940 41 - - 981 13.70 - 15.00 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 70 44 - - 114 6.00 - 7.50 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 95 20 - - 115 4.75 - 7.50 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 45 2 - 47 0.38 - 1.05 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 100 - 150 - 250 4.50 - 5.20, 

MOR - 2.50 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1 1 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 66 - - - 66 1.50 
หุน้กู ้ 848 1,101 - - 1,949 5.00 - 6.25 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  73 5 - - 78 1.94 - 2.60 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 3 - - 5 1.99 - 4.91 
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        (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 
  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 60 14 74 0.10 - 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 13 13 - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  834 226 - - 1,060 0.00 - 15.00 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  992 41 - - 1,033 9.00 - 15.00 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 87 36 - - 123 6.00 - 7.82 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 104 64 - - 168 6.00 - 7.50 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 100 1 - 101 0.38 - 1.05 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 160 - 261             - 421 4.30 - 5.10, 

MOR - 1.75, 
MOR,   

MLR - 0.25                 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 2 2 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 13 - 13 MLR - 0.75,                       

MLR - 1.00 
หุน้กู ้ 150 696 - - 846 5.25 - 6.00 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  61 39 -             - 100 1.93 - 2.27 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน 
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
รำคำของตรำสำรทุนหรือหุ้นทุน ซ่ึงอำจจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อมูลค่ำของสินทรัพย์ประเภท        
เงินลงทุนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมผนัผวนต่อรำยไดห้รือมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  

มูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุนคือมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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39.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัไดเ้ม่ือครบ

ก ำหนด เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สำมำรถจดัหำเงินไดเ้พียงพอตำมควำม
ตอ้งกำรในเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยได ้  

 วนัท่ีท่ีครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 236 - - - 236 
เงินลงทุนชัว่ครำว 730 - - - 730 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 35 - - 35 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 878 322 - 1,200 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 940 41 - 981 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 70 44 - 114 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 95 20 - 115 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 47 - 47 
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน     - 250 - - 250 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 1 - - 1 
หุน้กู ้ - 848 1,101 - 1,949 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 73 5 - 78 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 2 3 - 5 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซ้ือสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 106 - - - 106 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 8 - - 8 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 834 226 - 1,060 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 992 41 - 1,033 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 87 36 - 123 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 104 64 - 168 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 101 - 101 
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน     - 421 - - 421 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 1 - - 1 
เงินกูย้มืระยะยำว - 13 - - 13 
หุน้กู ้ - 150 696 - 846 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 61 39 - 100 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซ้ือสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 234 - - - 234 
เงินลงทุนชัว่ครำว 730 - - - 730 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 36 - - 36 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 878 322 - 1,200 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 940 41 - 981 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 70 44 - 114 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 95 20 - 115 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 47 - 47 
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน     - 250 - - 250 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 1 - - 1 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบริษทัยอ่ย 66 - - - 66 
หุน้กู ้ - 848 1,101 - 1,949 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 73 5 - 78 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 2 3 - 5 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซ้ือสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 74 - - - 74 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 13 - - 13 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 834 226 - 1,060 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 992 41 - 1,033 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 87 36 - 123 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 104 64 - 168 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 101 - - 101 
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน     - 421 - - 421 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 2 - - 2 
เงินกูย้มืระยะยำว - 13 - - 13 
หุน้กู ้ - 150 696 - 846 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 61 39 - 100 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซ้ือสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 

39.4 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่ครำว 730 - - 730 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้น 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน
แต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 
 มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม 
 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 236 236 - - 236 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  35 - 35 - 35 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื  1,200 - 1,200 - 1,200 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  981 - 981 - 981 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 114 - - 116 116 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 115 - - 101 101 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 47 2 45 - 47 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 250 - 250 - 250 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1 - 1 - 1 
หุ้นกู ้ 1,949 - 1,966 - 1,966 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 78 - - 70 70 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5 - - 4 4 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 
 มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม 
 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 106 106 - - 106 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  8 - 8 - 8 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื  1,060 - 1,060 - 1,060 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  1,033 - 1,033 - 1,033 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 123 - - 121 121 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 168 - - 170 170 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 101 1 100 - 101 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 421 - 421 - 421 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1 - 1 - 1 
เงินกูย้มืระยะยำว 13 - 13 - 13 
หุ้นกู ้ 846 - 848 - 848 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 100 - - 89 89 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 
 มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม 
 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 234 234 - - 234 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  36 - 36 - 36 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื  1,200 - 1,200 - 1,200 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  981 - 981 - 981 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 114 - - 116 116 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 115 - - 101 101 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 47 2 45 - 47 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 250 - 250 - 250 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1 - 1 - 1 
หุ้นกู ้ 1,949 - 1,966 - 1,966 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 78 - - 70 70 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5 - - 4 4 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 
 มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม 
 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 74 74 - - 74 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  13 - 13 - 13 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื  1,060 - 1,060 - 1,060 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  1,033 - 1,033 - 1,033 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 123 - - 121 121 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 168 - - 170 170 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 101 1 100 - 101 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 421 - 421 - 421 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2 - 2 - 2 
เงินกูย้มืระยะยำว 13 - 13 - 13 
หุ้นกู ้ 846 - 848 - 848 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 100 - - 89 89 
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กำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 
2561 เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.16 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้น เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีตำมสัญญำรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือประมำณตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของเงินใหกู้ย้มืประเภทเดียวกนั 

ค) มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณจำก
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั
ส ำหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวมีอตัรำดอกเบ้ียปรับตำมอตัรำตลำดจึงประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชี 

40. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพ่ือ

สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                       
31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั  2.14:1 (2561: 1.42:1) และเฉพำะบริษทัมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั  2.30:1 (2561: 1.44:1)  

41. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
41.1 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยได้มีมติพิเศษอนุมติัให้เพิ่มทุนจด

ทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดิม 5 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท) เป็น 10 ลำ้นบำท 
(หุ้นสำมญั 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท เรียกช ำระร้อยละ 100 เป็นจ ำนวนเงิน 5 ลำ้นบำท บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พำณิชย์เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2563  และบริษทัฯได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวเต็มจ ำนวนแล้วเม่ือวนัท่ี 7 
มกรำคม 2563 
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41.2 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2563 ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีของบริษทัฯเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 
2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.24 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 53.1 ลำ้นบำท เงินปันผลน้ีจะจ่ำยและ
บนัทึกบญัชีภำยหลงัจำกกำรไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นแลว้ต่อไป 

42. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 

174  / รายงานประจ�าปี 2562



 รายงานประจ�าปี 2562 / 175



ชื่อบริษัท บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 1023 อำคำรเอ็มเอส สยำม ทำวเวอร์ ชั้น 29  ถนนพระรำม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

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

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000353

โทรศัพท์ 02-163-4260

โทรสำร 02-163-4291-4

เว็บไซต์ www.leaseit.co.th

ชื่อบริษัท บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 1023 อำคำรเอ็มเอส สยำม ทำวเวอร์ ชั้น 29  ถนนพระรำม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธรุกจิให้บรกิำรวเิครำะห์สนิเชือ่ให้กบัลกูค้ำของ บรษิทั ลซี อทิ จ�ำกดั (มหำชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0105561087567

โทรศัพท์ 02-163-4260

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 
นำงสำวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4604 
นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4951

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

17 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ 
ของบริษัทและบริษัทย่อย

176  / รายงานประจ�าปี 2562
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