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ส่วนที 1 

การประกอบธรุกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 

  1.1  ประวติัความเป็นมาและพฒันาการทีสาํคญั 

  บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตงับริษัทเมือวันที  สิงหาคม 2549 ด้วยทุน           

จดทะเบยีน 200 ลา้นบาทโดยมทีุนชําระแลว้จํานวน 60 ลา้นบาท มบีรษิัท เอสวโีอเอ จาํกดั (มหาชน) (“เอสวโีอเอ”) เป็นผูถ้อืหุน้

ใหญ่ ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 เรมิตน้มวีตัถุประสงคเ์พอืประกอบธุรกจิสนับสนุนการคา้ของกลุ่มเอสวโีอเอ ในฐานะบรษิัท

ดา้นการเงนิของเอสวโีอเอ (Financial Arm) โดยการให้บรกิารสนิเชอืสญัญาเช่าทางการเงนิ (Leasing) และสนิเชอืสญัญาเช่าซอื

(Hire Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ทเีป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่กลุ่มเอสวโีอเอ กลุ่มผูบ้รโิภคทใีชผ้ลิตภณัฑ์ของกลุ่มเอสวโีอ

เอเป็นหลกั รวมถงึการให้บรกิารรบัโอนสทิธิเรยีกรอ้งลูกหนีการคา้ (Factoring) ให้แก่ลูกคา้ของกลุ่มเอสวโีอเอทตีอ้งการเงนิทุน

หมนุเวยีนในช่วงระยะเวลาทรีอหนีครบกาํหนดชาํระ 

  เนืองจากการเตบิโตของกลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ (“Information Technology” หรอื “IT”) ทําให้ผลิตภณัฑ์

ทางดา้น IT มคีวามหลากหลายมากขนึและมตีลาดในแต่ละผลติภณัฑ์แตกต่างกนัออกไป ในขณะทธีุรกจิเอสวโีอเอจาํกดัอยู่เพยีง

ตลาดบางผลิตภัณฑ์ ทําให้บริษัทฯ หันไปให้การสนับสนุนสนิเชือของสนิค้านอกกลุ่มเอสวีโอเอ รวมทงัขยายธุรกิจในการ

สนับสนุนสนิเชอืนอกเหนือจากสนิคา้ IT เพอืใหบ้รษิัทฯ สามารถบรหิารจดัการและสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกจิ

เดยีวกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  หลงัจากทีรูปแบบการดําเนินธุรกิจได้เปลยีนแปลงไปตามทีกล่าวข้างต้น บรษิัทฯจงึมุ่งเน้นการเตบิโตและการ

แข่งขนัทางธุรกิจโดยมกีารพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ทางการเงนิเพอืต่อยอดการทําธุรกจิทสีามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้าได้มากขึน จึงได้เพิมสินเชือหลากหลายประเภทมากขึน และได้ขยายการให้บริการสินเชือไปสู่อุตสาหกรรมอืนๆ 

นอกเหนือจาก IT ได้แก่ สนิเชอืเพือการจดัหาหนังสอืคําประกนัซอง (Bid Bond) สนิเชอืเพอืสนับสนุนโครงการ (Project Backup 

Financing) รวมถงึบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) 

  และเมอืวนัท ี16 พฤษภาคม 2556 บรษิัทฯ ไดท้ําการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั พร้อมทงัเปลยีนชอืเป็น

บรษิทั ลซี อทิ จาํกดั (มหาชน) 

  พฒันาการทสีาํคญัของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาทผี่านมา มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 

ปี  

 เพมิทุนชาํระแลว้จาํนวน 40 ลา้นบาท จากทุนชาํระแลว้เดมิ 60 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท  

 เริมประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือเช่าซือแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยทีใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอสวีโอเอ เช่น นักศึกษา         

และบคุลากรของมหาวทิยาลยัครสิเตยีน เป็นตน้ 

ปี  

 เปลียนแนวทางรูปแบบการดําเนินธุรกิจจากเดิมทีวางจุดยืนเป็นบริษัทด้านการเงินของเอสวีโอเอ (Financial Arm)       

มาเป็นการดาํเนินธรุกิจทมีุ่งการสรา้งกําไรซงึเป็นจุดเรมิตน้ในการนําเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิใหม่ๆ  ออกสูล่กูคา้ 

 เรมิประกอบธุรกจิบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) ใหแ้ก่ลูกคา้ทใีช้ผลติภณัฑท์างการเงนิอยู่แล้วไมว่่าจะเป็นสนิเชอื

สญัญาเช่าทางการเงนิ สนิเชอืสญัญาเช่าซอื หรอืสนิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

ปี  

 เรมิประกอบธุรกิจให้บรกิารสนิเชือเพอืการจดัหาหนังสอืคําประกนัซอง (Bid Bond) โดยทําหน้าทเีป็นตวักลางระหว่าง

ธนาคารผูอ้อกหนงัสอืคาํประกนักบัลกูคา้ทเีป็นผูป้ระกอบการ 

 ชะลอและลดการให้บริการสินเชือเช่าซือแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย เนืองจากต้นทุนการดําเนินการสูงและมีความเสยีง        

ไมเ่หมาะสมกบัขนาดขององคก์ร 
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ปี 2555 

 เรมิดําเนินธุรกิจให้การสนับสนุนสนิเชอืเพือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) สําหรบัลูกค้าของบรษิัทฯ   

ทมีปีระวตัดิ ีมทีกัษะและขดีความสามารถในการทํางานโครงการนันๆ แต่มขีอ้จํากดัเรอืงเงนิทุนหมุนเวยีน โดยเน้นลูกหนี

ทเีป็นโครงการของภาครฐัเป็นสาํคญั 

 ยา้ยสาํนกังานจากชนั 32 มาอยูท่ชีนั 21 อาคารไอท ีโปรเฟสชนัแนลเพอืรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ  

ปี 2556 

 ลดทุนจดทะเบยีนจาก 200,000,000 บาท เหลอื 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นทตีราไวจ้ากหุน้ละ 0.00 บาท   

เป็นหุ้นละ 5.00 บาท สง่ผลทําให้ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เท่ากบั 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

20,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ .00 บาท และมกีารชําระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ 

 แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน 

 เปลยีนแปลงมลูค่าทตีราไวจ้ากหุน้ละ 5.00 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท 

 เพมิทุนจดทะเบยีนจาํนวน 16,000,000 บาทจากทุนจดทะเบยีนเดมิ 100,000,000 บาท เป็น 116,000,000 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 16,000,000 หุน้ มลูทตีราไวหุ้้นละ .00 บาทโดยจดัสรรให้กบั ดร. ประสทิธ ิกาญจนศกัดชิยั*   

ซงึเป็นบคุคลในวงจํากดั ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.50 บาท  

 เพิมทุนจดทะเบียนจํานวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท      

โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 84,000,000 หุน้ มลูทตีราไวหุ้น้ละ .  บาท ซงึรายละเอยีดการจดัสรรเป็นดงันี 

(1) หุน้สามญัเพมิทุนจํานวน 33,600,000 หุน้เสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุ้นของเอสวโีอเอ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุ้น

ดงักล่าวในเอสวโีอเอ (Pre-emptiveright)  

(2) หุน้สามญัเพมิทุนจาํนวน 46,200,000 หุน้เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป 

(3) หุน้สามญัเพมิทุนจาํนวน 4,200,000 หุน้เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 

ในกรณีทมีหีุน้เหลอืจากการจองซอืของผูถ้อืหุน้เอสวโีอเอ ตามขอ้ ( ) ใหเ้สนอขายหุน้ทเีหลอืดงักล่าวใหแ้ก่ประชาชนตาม

ขอ้ ( )  

 ปี  

 ในระหว่างวนัท ี12 - 14 มนีาคม 2557 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัและผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธขิองบรษิทั 

เอสวโีอเอ จาํกดั (มหาชน) ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุ้นดงักล่าวในบรษิทั เอสวโีอเอ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน .  

ลา้นหุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ  บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.80 บาท  

 ในระหว่างวนัท ี17-19 มนีาคม 2557 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัใหแ้ก่ประชาชน กรรมการและพนักงานของบรษิัทฯ

เป็นครงัแรกจํานวน 50.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นทตีราไวหุ้้นละ  บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ .  บาท โดยบรษิัทฯได ้  

จดทะเบยีนเปลยีนแปลงทุนทอีอกจําหน่ายและชาํระแล้วจากจํานวน  ล้านบาท (หุ ้นสามญั  ล้านหุ้น มูลค่าทตีรา

ไวหุ้น้ละ  บาท) เป็นจํานวน 200 ลา้นบาท (หุน้สามญั 200 ล้านหุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ  บาท) กบักระทรวงพาณิชย์

แล้วเมอืวนัท ี20 มนีาคม 2557 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (mai) ไดร้บัหุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้ มลูคา่ที

ตราไว้หุ้นละ  บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริมทําการซือขายได้ตังแต่วันที 25 มีนาคม 2557 ในการ

ออกจําหน่ายหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าว บรษิัทฯมคี่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวน 4.5 ลา้น

บาท (สทุธจิากภาษเีงนิได ้ .  ลา้นบาท) ซงึบรษิทัฯแสดงเป็นรายการหกัจากสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 
 วนัที 27 มนีาคม 2557 นายมนิทร์ องิค์ธเนศ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิัท ทงันีเพือลดอํานาจการควบคุม    

ใหฝ่้ายบรหิารของบรษิทัฯ มอีาํนาจในการบรหิารจดัการไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

 วนัท ี  มถุินายน  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้ตใิหอ้อกตวัแลกเงนิ (Bill of exchange) วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึง

ไม่เกิน 200 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทวัไป หรอืกรณีวงจํากดั ประเภทผูล้งทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบนั 

โดยไม่จํากดัจํานวนใบ ตามประกาศ ของ ก.ล.ต. ททีจ. /  หรอืฉบบัแก้ไข หรอืกรณีวงจํากดั ณ ขณะใดขณะหนึงไม่

เกนิ 10 ฉบบั ซงึทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถลดตน้ทุนทางการเงนิไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
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ปี  

 วนัท ี15 มกราคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหอ้อกและเสนอขายตวัแลกเงนิระยะสนั (Bill of exchange) อายุ

ไม่เกิน 270 วนั วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึงไม่เกิน 600 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทัวไป หรือกรณีวงจํากัด 

ประเภทผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืกรณีวงจํากดั ณ ขณะใดขณะหนึงไม่เกนิ 10 ฉบบั ซงึไดร้บัการ

อนุมตัิแบบแสดงข้อมูล และหนังสือชีชวนเพือการเสนอขายตวัแลกเงินระยะสนัจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แลว้เมอืวนัท ี23 มกราคม 2558 ซงึทําให้บรษิัทฯ สามารถลดตน้ทุนทางการเงนิไดเ้ป็น

จํานวนมาก 
 วนัท ี  กุมภาพนัธ ์2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯภายใน          

วงเงนิไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึงได้นําเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครงัท ี /  เมอืวนัที 10 เมษายน 2558 และ     

ทปีระชมุผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัท์ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท 

 วนัท ี  มนีาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิห็นชอบอนุมตัโิครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนักงานบรษิทัจดทะเบยีน 

EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยทําสญัญากับบริษัทหลักทร ัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) ในการเป็นตวัแทนจดัการโครงการ โดยโครงการมอีายุ 3 ปี ตงัแต่ เดอืนเมษายน 2558 – เมษายน 2561 

ในระหว่างทีโครงการยงัไม่หมดอายุ หากมพีนักงานทยีงัไม่มคีุณสมบตัทิีสามารถเข้าร่วม ณ ขณะนี แต่จะมคุีณสมบัต ิ

ครบก่อนสนิอายุโครงการ กส็ามารถแสดงเจตจาํนงเขา้ร่วมไดใ้นทุกวนัท ี1  เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงินนําส่ง

โครงการนี ดงันีคอืพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ส่วนงาน Back Office) ทเีขา้ร่วมโครงการในอตัราร้อยละ  จากฐานเงนิเดอืน 

(Base Salary) และพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (สว่นงาน Front Office) ทเีขา้ร่วมโครงการในอตัรารอ้ยละ  จากฐานเงนิเดอืน 

(Base Salary) และเงนิจงูใจ (Incentive) รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ :  ฐานเงนิเดอืน (Base Salary) 

โดยไม่รวมค่าครองชพี ค่าตําแหน่ง ค่านํามนั และยานพาหนะ ตลอดจนรายไดอ้นืๆทมีลีกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิัทจะ 

สบทบการจา่ยในอตัราเท่ากบัเงนินําส่งของพนักงานตลอดโครงการ  

 วนัท ี29 เมษายน 2558 ออกขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธชินิดระบชุอืผูถ้อื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มผีูแ้ทน

ผู้ถือหุ้นกู้ จํานวน 150,000 หน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทังสนิ 150,000,000 บาท    

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อตัราดอกเบีย 5.25% โดยใช้ชอืหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อทิ จํากัด (มหาชน)  

ครงัท ี1/2558 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561” 

 วนัที 9 กรกฎาคม 2558 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิชนิดระบุชือผู้ถือ ไม่มหีลักประกัน ไม่มีสทิธิแปลงสภาพ และไม่มี

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จาํนวน 200,000 หน่วย มลูค่าทตีราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทงัสนิ 200,000,000 บาท 

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 อตัราดอกเบีย 5.30% โดยใช้ชอืหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อทิ จํากัด (มหาชน)  

ครงัท ี2/2558 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” ซงึไดค้รบกําหนดและจา่ยชาํระคนืแล้วเมอืวนัท ี  กรกฎาคม  

 วันที 16 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตัวบริการสินเชือเพือเปิด L/C (Letter of Credit) โดยความร่วมมือกับ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ปี 2559 

 วนัท ี1 มถุินายน 2559 ออกขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธชินิดระบุชอืผูถ้อื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มผีูแ้ทน

ผูถ้อืหุ้นกู้ จํานวน 150,000 หน่วย มูลค่าทตีราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทงัสนิ 150,000,000 บาท ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบยี 5.25% โดยใช้ชอืหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบรษิัท ลซี อทิ จํากดั (มหาชน)  ครงัท ี

1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 

 วนัท ี15 พฤศจกิายน 2559 คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้มีตใิห้ออกและเสนอขายตวัแลกเงนิระยะสนั (Bill of exchange) 

อายุไม่เกนิ 270 วนั วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึงไม่เกนิ 900 ลา้นบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทวัไป หรอืกรณีวงจํากัด 

ประเภทผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืกรณีวงจํากดั ณ ขณะใดขณะหนึงไม่เกนิ 10 ฉบบั ซงึไดร้บัการ

อนุมตัิแบบแสดงข้อมูล และหนังสือชชีวนเพือการเสนอขายตวัแลกเงินระยะสนัจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้เมอืวนัท ี2 ธนัวาคม 2559 เพอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทั 
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ปี 2560 

 วนัท ี  กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯภายใน          

วงเงนิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึงไดนํ้าเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครงัท ี /  เมอืวนัท ี  มนีาคม 2560 และ    

ทปีระชมุผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัท์ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท 

 วนัที  กุมภาพนัธ์  คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มมีตเิห็นชอบการออกใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซือหุ้นสามญัของ

บรษิัท (LIT-W1) จํานวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย เพือจดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสดัส่วน การถอืหุ ้นในอตัราส่วน   

5 หุน้ ต่อ 4 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธใินราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซงึไดนํ้าเสนอต่อทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นครงั

ท ี /  เมอืวนัท ี  มนีาคม 2560 และทปีระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัท์ใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั

ของบรษิทั (LIT-W1) จํานวนไมเ่กนิ 160,000,000 หน่วย 

 วนัท ี  เมษายน  ไดเ้พมิทุนจดทะเบยีนจํานวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 200,000,000 บาท เป็น 

ทุนจดทะเบยีน 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 100,000,000 หุ ้น มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ .  บาท 

ซงึรายละเอยีดการจดัสรรเป็นดงันี 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวน , ,  หุน้ เพอืรองรบัสาํหรบัการจา่ยหุน้ปันผล 

(2) จดัสรรหุ ้นสามญัเพมิทุนจํานวน , ,  หุ้น เพอืรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุ้นทอีอก

ใหม่ (LIT-W1) ซึงออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในกรณีทมีีหุ้นเหลือ

เนืองจากไม่มกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุ้นทอีอกใหม่ บรษิัทจะนําเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุ้นเพอื

พจิารณาต่อไป 

 ในระหว่างวนัท ี17-21  เมษายน 2560 บรษิัทฯ ไดเ้สนอขายใบสําคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิัท จํานวน 

160,000,000 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซึงบริษัทฯ สามารถขายใบสําคญัแสดงสทิธิได้ครบ

ทงัหมด 160,000,000 ล้านหน่วย และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ไดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(LIT-W1) 

จํานวน 160,000,000 ลา้นหน่วย เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและเรมิทาํการซอืขายไดต้งัแต่วนัท ี  กรกฎาคม  
 วนัท ี  เมษายน  บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสดปันผล และหุน้ปันผลตามมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี 

(1) จา่ยหุน้ปันผลในอตัรา 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจาํนวนหุน้ปันผลทจี่ายไปจาํนวนทงัสนิ 19,999,532 หุน้ 

และไดท้าํการจดทะเบยีนเพมิทุนชาํระแล้วรวมเป็นจํานวนเงนิทงัสนิ 219,999,532 บาท 

(2) จา่ยเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0112 บาท  

 วนัที 2 พฤษภาคม 2560 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธชินิดระบุชือผู้ถอื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มีสทิธแิปลงสภาพ และไม่มี

ผูแ้ทนผู้ถอืหุ้นกู้ จํานวน 85,000 หน่วย มูลค่าทตีราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทงัสนิ 85,000,000 บาท 

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบยี 5.75% โดยใช้ชอืหุน้กูว้่า “หุน้กูข้องบรษิทั ลซี อทิ จาํกดั (มหาชน)  ครงั

ท ี1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 

 การเพมิทุนจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(LIT-W1) เป็นดงันี 

(ครงัท)ีวดป              จาํนวนใบสาํคญั                    จาํนวนหุน้สามญั                   ทุนจดทะเบยีนชําระแลว้รวม 

                            แสดงสทิธ(ิหน่วย)                         (หุน้)                                        (หุน้) 

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

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

         

 วนัท ี22 สงิหาคม 2560 ออกขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธชินิดระบุชอืผูถ้อื ไมม่หีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มผีูแ้ทน

ผูถ้อืหุ้นกู้ จํานวน 300,000 หน่วย มูลค่าทตีราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทงัสนิ 300,000,000 บาท ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบยี 6.00% โดยใช้ชอืหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบรษิัท ลซี อทิ จํากดั (มหาชน)  ครงัท ี

2/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 

 
 หมายเหตุ : *เนืองจากในขณะนันบรษิทัฯ มคีวามต้องการเงนิทุนเพือขยายธุรกจิ แตเ่อสวโีอเอไม่มนีโยบายทจีะขยายการลงทุนไปในธุรกจิทไีม่ใช่ธุรกจิหลกั (Core Business)  ดงันันบรษิทัฯ จงึมคีวามจําเป็นทต้ีองหาผูร้่วม

ลงทุนรายใหม่  โดย ดร.ประสทิธ ิกาญจนศกัดชิยั เป็นเจ้าของธุรกจิจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างจาํนวน  บรษิัท รวมทงัเป็นนักลงทนุทมีศีกัยภาพในดา้นเงนิทุน และสามารถตดัสนิใจลงทุนกบับรษิทัฯ ได้ในระยะเวลาทเีหมาะสมกบัความต้องการใชเ้งนิ

ของบรษิทัฯ โดยการเขา้มาลงทุนในครงัน ีดร.ประสทิธจิะเขา้มาในฐานะผูถ้อืหุน้โดยมไิดม้สี่วนร่วมในการบรหิารบรษิทัฯ 
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1.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บรกิารสนิเชอืแก่กลุ่มลูกคา้ทเีป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทมีี

ขอ้จาํกดัในการขอสนิเชอืจากสถาบนัการเงนิ โดยแบ่งบรกิารออกเป็น 8 ประเภท ดงันี 

1.2.1 สินเชือสัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซิง(Leasing) : ให้บริการสินเชือในรูปแบบสญัญาเช่าทาง

การเงนิหรอืสญัญาเช่าทรพัย์ทีมอีายุสญัญาตงัแต่ 3 ปีขนึไป แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการทีมสีญัญาเช่ากับหน่วยงานภาครฐั 

รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.2 สินเชือสญัญาเช่าซือ (Hire Purchase) : ใหบ้รกิารสนิเชอืในรูปแบบสญัญาเช่าซือ ทมีอีายุไม่เกนิ 3 ปี

แก่กลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบการทมีสีญัญาเช่ากบัหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.3 สินเชือการรบัโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริง(Factoring) : ให้บริการสินเชือการรบัโอนสิทธิ

เรยีกร้อง แก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการทมีลีูกหนีการคา้เป็นหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่เป็น

หลกั โดยบรษิทัฯ จะรบัซอืลูกหนีการคา้ประมาณรอ้ยละ 70 - 95 ของมลูค่าในเอกสาร 

1.2.4 สินเชือเพือการจดัหาหนังสือคาํประกนัซอง (Bid Bond) : ให้บรกิารสนิเชอืเพอืการจดัหาหนังสอืคํา

ประกนัซอง สาํหรบักลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการทตีอ้งการเขา้ไปประมูลงานในหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ และในปัจจุบนับรษิทัฯ 

ได้ให้บริการจัดหาหนังสือคําประกันซองแบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Bidding) เพือขานรับนโยบายภาครัฐ ในการนําระบบ

อเิลค็ทรอนิคสม์าใชใ้นการประมูลงานเพอืการจดัซอืจดัจา้ง Electronics Government Procurement 

1.2.5 สินเชือเพือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) : ให้การสนับสนุนเงนิทุนเพอืใชใ้นการ

จดัหาและ/หรอืจดัเตรยีมสนิค้า (Pre-Finance) ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบงานให้หน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

เอกชนขนาดใหญ ่

1.2.6 บริการจดัหาสินค้า (Trade Finance) : จดัหาสนิค้าใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการทีขาดเงนิทุนในการ

จดัหาสนิคา้เพอืทาํการสง่มอบงานต่อใหห้น่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.7 บริการสินเชือเพือเปิด L/C (Letter of Credit) : ใหบ้รกิารสนิเชอืเพอืออกเอกสารเพอืยนืยนัการชําระ

เงนิในการซอืขายทผีูซ้อืขอใหธ้นาคารเป็นผูช้าํระใหแ้ทน เพอืแสดงเป็นหลกัประกนัการชําระเงนิ ผูข้ายสนิคา้ไดร้บัเงนิเมอืส่งมอบ

สนิคา้ และผูซ้อืสนิคา้จะไดร้บัสนิคา้เมอืจา่ยเงนิคา่สนิคา้ 

1.2.8 สินเชือเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า (Supplier Finance) : ให้บรกิารสนิเชอืเตมิทุนหมุนเวยีนแก่ Supplier 

ของบรษิัททีเข้าร่วมโครงการให้สามารถนําบิลมาเบกิเงนิสดกับทางบรษิัทฯได้ทนัที โดยไม่ต้องรอให้ครบเครดติเทอม ทําให ้

Supplier มทีุนหมุนเวยีน เพมิกาํลงัการผลติ หรอืสง่งานไดต้รงเวลามากขนึ 

โดยบรษิัทฯ ให้บรกิารสนิเชอืแบบครบวงจรซงึจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถดําเนินการไดต้งัแต่เรมิประมลูงาน 

จดัหาสนิคา้ หรอืให้กูเ้งนิเพอืไปจดัหาสนิคา้ เพอืใหลู้กคา้สามารถส่งมอบงานใหก้บัคู่สญัญาได ้โดยหลงัจากสง่มอบงานและผ่าน

การตรวจรบัแล้ว ก็จะมบีรกิารสนิเชอืในรูปแบบของสญัญาเช่าทางการเงิน สญัญาเช่าซือ หรอืสนิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกร้อง

รองรบั 

 

1.3 โครงสรา้งรายได้ 

 

ประเภทของรายได ้ ปี 2558 ปี 2559 ปี  2560 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดด้อกเบยี           

- ตามสญัญาเชา่การเงนิ 20.95 10.97 19.84 6.91 25.17 6.01 

- ตามสญัญาเชา่ซอื 8.86 4.64 13.18 4.59 13.56 3.24 

- การซอืสทิธเิรยีกรอ้ง 53.94 28.25 85.95 29.93 109.27 26.08 

- การใหกู้ย้มืเงนิ 35.95 18.83 55.33 19.27 117.58 28.06 

รวมรายไดด้อกเบยี 119.69 62.69 174.30 60.70 265.57 63.39 
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ประเภทของรายได ้ ปี 2558 ปี 2559 ปี  2560 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายได้จากค่าธรรมเนียม

และบริการ1)       

- ตามสญัญาเชา่การเงนิ 0.30 0.16 0.39 0.14 0.19 0.05 

- ตามสญัญาเชา่ซอื 0.15 0.08 0.12 0.04 0.12 0.03 

- การซอืสทิธเิรยีกรอ้ง 21.03 11.02 43.74 15.23 44.53 10.63 

- การใหกู้ย้มืเงนิ 25.67 13.45 38.21 13.30 78.06 18.63 

- การคาํประกนัซอง 8.10 4.24 14.54 5.06 16.89 4.03 

รวมรายได้จากค่าธรรมเนียม

และบรกิาร 

55.26 28.95 97.00 33.77 139.79 33.37 

รายไดอื้น  :       

รายไดจ้ากบรกิารจดัหาสนิคา้ 

(Trade Finance) 
3.19 1.67 3.07 1.07 0.83 0.20 

ดอกเบยีรบัธนาคาร 0.05 0.03 0.33 0.11 0.55 0.13 

รายไดอ้นื2) 12.72 6.66 12.49 4.35 12.22 2.92 

รวมรายไดอ้นื 15.96 8.36 15.89 5.53 13.60 3.25 

รวมรายได้ 190.91 100.00 287.19 100.00 418.96 100.00 

 หมายเหตุ: 1)  รายละเอยีดรายไดค่้าธรรมเนยีมและบรกิาร 

    - ตามสญัญาเช่าการเงนิ และสญัญาเชา่ซอื หมายถงึ ค่าธรรมเนยีมในการเซน็สญัญาและโอนสทิธ ิ

    - การซอืสทิธเิรยีกรอ้ง                          หมายถงึ ค่าธรรมเนยีมในการเปิดวงเงนิและค่าธรรมเนียมบรกิาร 

    - การใหกู้ย้มืเงนิ และการคําประกนัซอง    หมายถงึ ค่าธรรมเนยีมในการใหบ้รกิาร 

   2)  รายไดอ้นื เช่น รายไดด้อกเบยีจา่ยชาํระล่าชา้ รายไดค้่าขายซากทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

 

1.4 เป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ 

 บรษิทัฯ มเีป้าหมายทจีะเป็นแหล่งเงนิทุนทางเลอืกทไีม่ใช่สถาบนัการเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ทไีม่สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทุนไดเ้ช่น มขีอ้จํากดัในเรอืงหลกัทรพัย์คําประกนั หรอืระยะเวลาการประกอบ

ธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี ซึงสถาบนัการเงนิไม่สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนได้ แต่ผู้บรหิารและทีมงานมปีระสบการณ์ ความ

ชํานาญในธุรกจินันๆ เป็นอย่างด ีและเป็นธุรกิจทีมศีกัยภาพในการเตบิโต ทําให้ธุรกิจเหล่านีต้องใช้การสนับสนุนเงนิทุนนอก

ระบบอันเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว ดงันัน เพอืตอบสนองแนวทางดังกล่าวบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีมีความ

หลากหลายสามารถตอบสนองใหค้รบวงจรธุรกจิ (Total Financial Solution) สาํหรบัผูป้ระกอบการดงักล่าวโดยมเีป้าหมายดงันี 

1.4.1 เป็นผูป้ระกอบการหลกั ทไีม่ใช่สถาบนัการเงนิทใีหก้ารสนับสนุนดา้นสนิเชอืสญัญาเช่าทางการเงนิ 

และสนิเชอืสญัญาเช่าซอื เพอืจดัหาอุปกรณ์การเรยีนการสอนดา้นไอทแีก่ภาคการศกึษาของรฐั 

1.4.2 เป็นผูป้ระกอบการหลกั ทไีม่มผีู้ถอืหุ้นเป็นสถาบนัการเงนิ ทีให้การสนับสนุนด้านสนิเชอืรบัโอน

สทิธเิรยีกรอ้งทเีน้นการรบัซอืลูกหนีการคา้ภาครฐั  

1.4.3 พฒันาสรา้งผลติภณัฑ์เสรมิในหลายๆ รูปแบบ (Tailor made) เพอืใหลู้กคา้หรอืคู่ค้าในผลติภณัฑ์

หลกัมทีางเลอืกในการใชบ้รกิารเพอืเพมิอาํนาจการแข่งขนักบัคูแ่ข่งในการสรา้งรายไดแ้ละยอดขายทสีูงขนึ ไดแ้ก่ สนิเชอืเพอืการ

จดัหาหนังสอืคําประกนัซอง (Bid Bond) ซึงบรษิัทฯ ได้ทําการพฒันาการให้บรกิารไปสู่การจดัหาหนังสอืคําประกันซองแบบ

อเิล็คทรอนิคส ์(E-Bidding) เพอืสามารถรองรบัระบบการประมลูงานเพอืการจดัซอืจดัจา้งอเิลค็ทรอนิคสข์องภาครฐั (Electronics 

Government Procurement)  สิน เชือเพือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสินค้า      (Trade 

Finance) สนิเชอืเตมิทุนหมุนเวยีนคู่คา้เพอืยกระดบั Supply Chain ของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ  และบรกิารออกหนังสอื 

Letter of Credit 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์

2.1   ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บรกิารสนิเชอืแก่กลุ่มลูกคา้ทเีป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทมีี

ขอ้จาํกดัในการขอสนิเชอืสถาบนัการเงนิ โดยแบง่สนิเชอืออกเป็น 8 ประเภทสนิเชอื ดงันี 

2.1.1 ธรุกิจการให้สินเชือสญัญาเช่าทางการเงินหรือลีสซิง (Leasing) 

 กรณีโอนสทิธเิรยีกร้อง - ดําเนินการโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัชําระค่าเช่าจากลูกหนีของลูกค้ามาที

บรษิัทฯ โดยบรษิัทฯจะมหีนังสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัชําระค่าเช่าไปทลูีกหนีของลูกค้าทเีป็นส่วนราชการ 

รฐัวสิาหกิจ หรือเอกชนขนาดใหญ่โดยดําเนินการโอนสิทธแิบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึงบริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายขายและ

การตลาดนําเอกสารโอนสทิธไิปให้ลูกหนีลงนามรบัทราบ  ถงึแม้ลูกหนีของลูกค้าจะเป็นผู้ชําระค่าเช่าให้แก่บรษิัทฯ โดยตรง 

อย่างไรกต็าม ณ วนัทําสญัญา ลกูคา้จะตอ้งมอบเชค็ลงวนัทล่ีวงหน้าไวใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ตามงวดทตีอ้งชาํระ หากลูกหนีของลูกคา้ไม่

ชําระค่าเช่าตามเวลาทกีําหนด บรษิัทฯ จะนําเชค็ทลีูกค้ามอบไว้ให้ชําระค่าเช่าให้แก่บรษิัทฯแทน และภายหลงัหากลูกหนีของ

ลูกคา้ไดม้กีารจา่ยชาํระเงนิเขา้มาบรษิทัฯ จะคนืเงนิจากการรบัโอนสทิธิดงักล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ทนัท ี

 กรณีไม่โอนสทิธเิรยีกร้อง - รบัชําระค่าเช่าจากลูกคา้โดยตรง โดยไม่มกีารโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบั

ชาํระค่าเช่าจากลูกหนีของลูกคา้โดยลูกคา้จะทาํการมอบเชค็ลงวนัทลี่วงหน้าไวใ้ห ้ณ วนัทําสญัญา ซงึเชค็จะตอ้งลงวนัทลี่วงหน้า

ตามวนัครบกําหนดชาํระในสญัญา 

2.1.2 ธรุกิจการให้สินเชือสญัญาเช่าซือ (Hire Purchase) 

บรษิัทฯ ให้บรกิารสนิเชอืสญัญาเช่าซอืแก่ผูป้ระกอบการทีตอ้งการซอืทรพัย์สนิประเภทคอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร ์

อุปกรณ์ไอท ีเครอืงใชไ้ฟฟ้า รวมไปถงึอุปกรณ์การเรยีนการสอนต่างๆ ทมีสีญัญาเช่ากบัหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 

หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยบรษิทัฯ จะซอืทรพัยส์นิจากลูกคา้ แลว้นํามาใหล้กูคา้เช่าต่อ  (ในบางกรณีอาจทําการจดัหา

ทรพัยส์นิจากผูจ้าํหน่าย (Supplier) ตามความตอ้งการของลกูคา้ แลว้นํามาใหลู้กคา้เช่าต่อ) โดยกรรมสทิธขิองทรพัยส์นิใหเ้ช่าซอื

จะเป็นของบรษิัทฯ และเมอืชําระเงนิค่างวดครบกําหนดสญัญาเช่าซอืแล้ว ลูกคา้หรอืผู้เช่าซือจะไดก้รรมสทิธใินสนิทรพัย์นันๆ 

โดยบรษิทัฯ จะให้สนิเชอืแก่ลูกคา้ในอตัราร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าสนิคา้และคดิดอกเบยีในอตัราคงท ีสญัญาเช่าซอืทบีรษิัทฯ 

ให้บรกิารกบัลูกคา้จะมอีายุไม่เกนิ 3 ปี รูปแบบในการทําสญัญาเช่าซือจะเป็นในลกัษณะเดยีวกบัการทําสญัญาเช่าทางการเงนิ

ดงันี 

 กรณีโอนสทิธเิรยีกร้อง – ให้ลูกคา้โอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัชาํระค่าเช่าจากลูกหนีของลูกคา้มาทบีรษิัทฯ 

โดยบรษิทัฯ จะแจง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัชําระค่าเช่าโดยตรงไปทลูีกหนีของลูกคา้ทเีป็นสว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ หรอื

หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่และ ณ วนัทาํสญัญา ลูกคา้จะตอ้งมอบเชค็ลงวนัทล่ีวงหน้าไวใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ตามงวดทตีอ้งชาํระ 

 กรณีไม่โอนสทิธเิรยีกรอ้ง - รบัชําระค่าเช่าจากลูกคา้โดยตรง โดยไม่มกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัชาํระค่า

เช่าจากลกูหนีของลูกคา้ โดยลูกคา้จะทาํการมอบเชค็ลงวนัทล่ีวงหน้าไวใ้ห ้ณ วนัทาํสญัญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลกูค้า 

. แจง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งแกลู่กหนี 

(กรณมีกีารโอนสทิธ)ิ 

1. แจง้การขอทําสญัญา 

2. ทําเอกสารสญัญาเช่าใหล้กูคา้ลงนาม

และบรษิทัฯใหส้นิเชอืแก่ลูกคา้โดย

ปกตใินอตัรารอ้ยละ -  ของ

มลูค่าสนิคา้ 

ลกูหนีของลูกค้า 

กรณีโอนสิทธิ 

ลกูหนีชาํระค่าเช่าแกบ่รษิทัฯ 

กรณีไม่มกีารโอนสิทธิ 

ลกูหนจีะชําระค่าเช่าแก่ลูกคา้โดยตรง 

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ 

บรษิทัฯ จะนําเชค็ทลูีกคา้ทาํไว ้

ณ วนัทําสญัญาเชา้บญัชบีรษิทัฯ 
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ขนัตอนการให้สินเชือสญัญาเช่าทางการเงินและสินเชือสญัญาเช่าซือ 

1) ลูกคา้แจง้ความประสงค์ทําสญัญาเช่าทางการเงนิ/เช่าซอื บรษิทัฯ จะทําการตรวจสอบขอ้มลูของลูกคา้จากเอกสาร

ประกอบการพจิารณา เช่น หนังสอืรบัรองบรษิัทจดทะเบยีน รายการเคลอืนไหวทางบญัชกีบัสถาบนัการเงนิ (Bank Statement)  

งบการเงนิ และสญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบัลูกหนีของลูกคา้ เป็นตน้ และทาํเอกสารนําเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณา 

2) เมอืผูบ้รหิารอนุมตักิารให้สนิเชอื บรษิัทฯ จะจดัเตรยีมสญัญาและชุดเอกสารนําไปให้ลูกค้าลงนามและรบัเชค็จาก

ลูกคา้ ณ วนัทเีซน็สญัญา  

3) กรณีมกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิบรษิัทฯ จะมหีนังสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิแจง้ไป

ยงัลูกหนีและใหลู้กหนีลงนามรบัทราบในหนงัสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิดงักล่าว 

4) ณ วนัครบกาํหนดชําระค่างวด 

 กรณีมีการโอนสิทธิ – ลูกหนีจะชาํระค่าเชา่มายงับรษิทัฯ โดยตรงตามเงอืนไขของการโอนสทิธโิดยปกติ

เงนิค่าเช่าทลีูกหนีต้องจ่ายจะมมีลูค่าสงูกว่าเงนิค่างวดทลูีกคา้จะตอ้งชําระคนืใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะทําการคนืเงนิสว่นต่าง

ใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัจากทไีด้หกัชําระค่างวดทตีอ้งจา่ยคนืบรษิทัฯ แลว้ (หากลูกหนีไม่ชาํระค่างวดตามเวลาทกีําหนด บรษิทัฯ จะ

นําเชค็ชําระหนีทไีด้รบั ณ วนัทําสญัญาเขา้เรยีกเกบ็แทน และหากลูกหนีได้ชําระเงนิเขา้มาภายหลงั บรษิัทฯ จะคนืเงนิดงักล่าว

ใหก้บัลกูคา้ทนัท)ี 

 กรณีไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง – ลูกหนีจะชําระค่าเช่าแก่ลูกคา้โดยตรง ในขณะทีบรษิัทฯ จะนําเช็ค

ชาํระหนีของลกูคา้เขา้เรยีกเก็บตามกาํหนดเวลาทรีะบุไวใ้นสญัญา 

5) เมอืครบกําหนดตามทรีะบุในสญัญา ลูกค้าตามสญัญาเช่าทางการเงนิจะตอ้งรบัซอืทรพัยส์นิตามมูลค่าซากทตีกลง

ไว ้ณ วนัทาํสญัญา สว่นลกูคา้ตามสญัญาเช่าซอืจะไดร้บักรรมสทิธใินทรพัยส์นินนั 

ในกรณีทลีูกคา้ส่งมอบสนิคา้ให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนเรยีบรอ้ยแลว้ และ

ลูกคา้รายดงักล่าวตอ้งการทําสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืสญัญาเช่าซอืกบับรษิทัฯ ลูกคา้จะตอ้งทําการขายสนิคา้เพอืใหก้รรมสทิธิ

ตกเป็นของบรษิทัฯ ก่อน แลว้บรษิทัฯ จงึจะสามารถดาํเนินการทําการให้เช่าหรอืเช่าซือตามแบบของสญัญาเช่าทางการเงนิหรอื

สญัญาเช่าซอืกลบัอกีครงั 

ความแตกต่างระหว่างสินเชือสญัญาเช่าทางการเงินและสินเชือสญัญาเช่าซือ 

ลกัษณะ สญัญาเช่าทางการเงิน สินเชือเช่าซือ 

วตัถุประสงคใ์นการเช่า ใชท้รพัยส์นิระยะยาวตลอด หรอื 

เกอืบหมดอายุการใชง้าน 

เพอืเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ 

กรรมสทิธใินทรพัยส์นิ เป็นของผูใ้หเ้ช่าจนสนิสุดสญัญา  

เมอืสนิสดุสญัญาผูเ้ช่าใชส้ทิธใินการซอืทรพัย์สนิ 

เป็นของผูใ้หเ้ช่าซอืจนกระทงัผูเ้ช่าซอื 

ไดช้าํระค่างวดและปฏบิตัติามเงอืนไขครบถว้น 

กรรมสทิธจิงึตกเป็นของผูเ้ช่าซอื 

ระยะเวลาการใหส้นิเชอื  ปีขนึไป ไมเ่กนิ  ปี 

 

2.1.3 ธรุกิจการให้สินเชือการรบัโอนสิทธิเรียกร้องหรอืแฟคตอริง (Factoring) 

  บรษิทัฯ ให้บรกิารสนิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง โดยเป็นการใหบ้รกิารสนิเชอืระยะสนั เพอืเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน

ในธุรกิจสาํหรบัผูป้ระกอบการ โดยบรษิทัฯ จะรบัซอืลูกหนีการคา้ โดยไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัย์คาํประกนั แต่จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน

หนีการค้าของลูกคา้ให้กบับรษิัทฯ เป็นหลกัประกนั โดยเป็นการรบัโอนสทิธแิบบไล่เบยี (With Recourse) คอืบรษิัทฯ มสีทิธไิล่

เบยีจากลูกคา้ได ้กรณีทเีกดิหนีสูญหรอืลูกหนีไม่ชําระเงนิตามกําหนดเวลา โดยบรษิทัฯ จะเน้นใหบ้รกิารกบัผูป้ระกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อมทตีอ้งการเงนิสดไปใชห้มุนเวยีนในกจิการและเป็นธุรกจิทมีกีารซอืขายสนิคา้และบรกิารทไีม่มคีวามซบัซ้อน

ในตวัเนือหาของหนีการค้า เช่น เป็นการซอืมาขายไปในสนิค้าทวัๆ ไป หรอืเป็นการให้บรกิารบํารุงรกัษาอุปกรณ์ไอท ีอุปกรณ์

สาํนักงานทวัๆ ไป โดยบรษิทัฯ จะหลกีเลยีงการรบัซอืหนีการคา้ทมีเีงอืนไขการสง่มอบ หรอืสนิคา้และบรกิารทมีคีวามซบัซอ้นที

อาจจะเกดิขอ้โตเ้ถยีงในความสมบรูณ์ของหนีการคา้ เช่น หนีการคา้ทเีกดิจากการพฒันาระบบงานไอท ีหรอืหนีการคา้ในภาคการ

ก่อสรา้ง เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ จะเน้นการรบัซอืลกูหนีการคา้ทเีป็นหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิเป็นหลกัรวมถงึลกูหนีการคา้

ทเีป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่ซงึส่วนใหญ่บรษิทัฯ จะรบัซอืลูกหนีการคา้ทมีอีายุไม่เกนิ 90 วนั โดยบรษิัทฯ จะรบัซอืลูกหนีการคา้
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2.  บรษิทัฯ แจง้การโอนสทิธ ิ

การรบัเงนิมาทลูีกหนี 

4.  ลกูหนชีาํระเงนิแก่บรษิทัฯ โดยส่วนต่าง 

หลงัจากหกัค่าธรรมเนยีมต่างๆ แลว้ 

จะคนืใหแ้กล่กูคา้ทงัหมด 

ประมาณร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร และเมอืครบกําหนดชําระเงิน บรษิัทฯ จะดําเนินการเรียกเก็บเงนิจากลูกหนี

โดยตรง และเมอืหกัดอกเบยีและคา่ธรรมเนียมต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะคนืเงนิสว่นต่างใหก้บัลูกคา้ 

  ทงันี อตัราดอกเบยี สดัส่วนการรบัซอืหนี จะขนึอยู่กบัขนาดของกจิการ ฐานะการเงนิของลูกคา้ รวมถงึคุณภาพ

ของลกูหนีการคา้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนัตอนการให้สินเชือการรบัโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) 

1) ลูกคา้ขออนุมตัวิงเงนิกบับรษิัทฯ โดยบรษิทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบประวตัลิูกคา้จากเอกสารสาํคญั เช่น หนังสอื

รบัรองบรษิทัจดทะเบยีน Bank Statement และงบการเงนิ เป็นตน้ รวมทงัตรวจสอบประวตัลิกูหนี และเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณา 

ภายหลงัเมอืผูบ้รหิารอนุมตั ิลงนามในสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ ลกูคา้จะนําบญัชลีกูหนีมาเสนอขายต่อบรษิทัฯ  

2) เมอืผูบ้รหิารไดพ้จิารณาอนุมตัใิหร้บัซอืบญัชลีูกหนีดงักล่าวแลว้บรษิัทฯ และลูกคา้จะทําการแจง้บอกกล่าวการโอน

สทิธเิรยีกรอ้งในการชาํระเงนิไปยงัลูกหนี(บรษิทัฯ อาจแจง้การโอนสทิธทิางไปรษณีย์ หรอืให้ฝ่ายขายนําเอกสารไปใหลู้กหนีลง

นามรบัทราบการโอนสทิธ ิขนึอยู่กบัมูลค่าซอืขายบญัชลูีกหนี) ในกรณีทไีม่สามารถโอนสทิธกิารรบัเงนิได ้เนืองจากขอ้จํากดัของ

ลูกหนีบางราย  บริษัทฯ จะให้ลูกค้ามอบอํานาจการเก็บเงนิให้แก่บรษิัทฯ หรือใช้บญัชีควบคุมการรบัเงิน(Escrow Account) 

เพอืใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคุมการจา่ยชาํระเงนิของลูกหนีได ้

3) เมือบริษัทฯ รับซือลูกหนีการค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามยอดทีร ับซือ (หลังหักดอกเบียและ

คา่ธรรมเนียมตา่งๆ) 

4) เมอืถงึวนัครบกําหนดชําระเงนิ บรษิัทฯ จะดาํเนินการจดัเกบ็หนีกบัลูกหนี จากนันบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิส่วนทีเหลือ

ใหก้บัลกูคา้หลงัจากหกัภาระหนีคงคา้งหรอืค่าใชจ่้ายตา่งๆ แลว้ 

  

 ธรุกิจการให้บริการเสริมอืนๆ 

 บริษัทฯ  มีบริการเสริมรูปแบบต่างๆ เพือให้บริการของบริษัทฯ ครบวงจรมากยงิขึน โดยส่วนใหญ่เป็นการ

สนับสนุนสนิเชอืล่วงหน้า (Pre Finance) โดยลูกคา้ทีบรษิัทฯ จะให้บรกิารเสรมิส่วนใหญ่จะต้องเป็นลูกคา้เดมิของบรษิัทฯ ทีมี

ประวตักิารชาํระเงนิทดี ีเนืองจากความเสยีงในการใหบ้รกิารเสรมิค่อนขา้งสงู ไดแ้ก่ 

 

2.1.4 การให้สินเชือเพือการจดัหาหนังสือคาํประกนัซอง (Bid Bond) 

บรษิทัฯ เรมิดาํเนินธุรกจิการใหส้นิเชอืเพอืการจดัหาหนังสอืคาํประกนัซอง (Bid Bond) ในปี 2553 โดยเป็นการให้

สนิเชอืเพอืการสนับสนุนการออกหนังสอืคําประกนัธนาคารหรอืหลกัประกนัซองให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการทมีคีวามประสงค์เข้า

ร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ จะเป็นการให้สนิเชอืตามมูลค่าหลักประกนัซอง ลูกค้าจะต้องนํา

หนังสอืคําประกนัธนาคารหรอืหลกัประกนัซองคนืให้แก่บรษิัทฯ ตามวนัเวลาทีกําหนด โดยบรษิัทฯ จะได้รบัค่าตอบแทนการ

ให้บรกิารในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โดยบรษิัทฯ ใชว้งเงนิทมีกีบัธนาคารในการปล่อยสนิเชอืเพอืการจดัหาหนังสอืคําประกนั

ซอง 

 
 

3. บรษิทัฯ รบัซอืลกูหน ีประมาณ 

รอ้ยละ 70-  ของมลูคา่ในสญัญา 
1.  ลกูคา้ขออนุมตัวิงเงนิ และ 

นําบญัชีลูกหนีแต่ละรายมาเสนอ

ขาย 

ลกูค้า ลกูหนีของลกูค้า 
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ขนัตอนการจดัหาหนังสือคาํประกนัซอง (Bid Bond) 

1) ลูกคา้แจ้งความประสงค์ขออนุมตัวิงเงนิสาํหรบัการออกหลกัประกนัซอง บรษิทัฯ จะทําการตรวจสอบประวตัขิอง

ลูกคา้จากเอกสารประกอบการพจิารณา เช่น ขอ้กําหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference) ของหน่วยงานทลีูกคา้จะเขา้ประมูล

งบการเงนิและBank Statement เป็นตน้ และเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณา 

2) เมอืผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะทาํเรอืงขอเพมิApprove list ต่อธนาคารทบีรษิทัฯ มวีงเงนิ 

3) เมอืธนาคารอนุมตัเิพมิ Approve list บรษิทัฯ จะดาํเนินการ เพอืใหธ้นาคารออกหนงัสอืคาํประกนัซองให ้

4) ลูกคา้ชาํระค่าธรรมเนียมและบรษิทัฯ สง่มอบหลกัประกนัซองใหแ้ก่ลกูคา้เมอืไดร้บัชําระค่าธรรมเนียมครบถว้น เมอื

ครบกําหนด ลูกค้าจะนําหลกัประกนัซองมาคนืแก่บรษิัทฯ และบรษิัทฯ จะนําหลกัประกนัซองคนืแก่ธนาคาร หากลูกคา้ไม่คนื

หลกัประกนัซองแก่บรษิทัฯ ภายในเวลาทกํีาหนดจะตอ้งชําระค่าปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ 

 

2.1.5 ธรุกิจให้บริการสินเชือเพือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance) 

 บริษทัฯ ให้บรกิารสนิเชอืแก่ลูกคา้ทตีอ้งการเงนิทุนในการจดัหาสนิคา้เพอืทําการส่งมอบให้กบัหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยลูกคา้จะตอ้งมสีญัญาในการส่งมอบสนิคา้และบรกิารระหว่างลูกคา้

และลูกหนีการคา้ใหบ้รษิัทฯ เพอืประกอบการพจิารณาเนืองจากการใหบ้รกิารสนิเชอืเพอืสนับสนุนโครงการเพอืใหล้กูคา้สามารถ

จดัหาสนิค้ามาสง่มอบได ้ ถอืว่ามคีวามเสยีงสงูจงึทําใหลู้กคา้เกอืบทงัหมดในส่วนของสนิเชอืเพอืสนับสนุนโครงการจะเป็นลูกคา้

ทมีกีารตดิต่อธุรกจิกบับรษิทัฯ อย่างสมําเสมอ และมปีระวตักิารชาํระเงนิทดี ีเพอืลดความเสยีงดงักล่าว รวมทงัจะตอ้งโอนสทิธิ

เรยีกรอ้งในการชําระเงนิของลูกหนีให้กบับรษิัทฯ เมอืลูกคา้ไดท้ําการส่งมอบสนิคา้ให้แก่ลูกหนีและไดใ้บตรวจรบัมอบงานแล้ว

ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาขอสินเชือการรับโอนสิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ เพือนําเงินทีได้จากสินเชือดังกล่าวมาชําระคืนเงินกู ้     

อย่างไรกต็าม ในกรณีทลีูกหนีของลูกคา้ตรวจรบัมอบงานล่าชา้ทาํใหลู้กคา้ไม่สามารถนําใบตรวจรบัมอบงานมาเปลยีนเป็นสนิเชอื

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งเพอืนําเงนิมาชาํระคนืบรษิทัฯ ไดภ้ายในเวลาทกีาํหนดจะตอ้งชําระดอกเบยีและค่าปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ทาํเรอืงขอเพมิ Approve list 

1. ลกูคา้ขออนุมตัวิงเงนิ 

4.  ลกูคา้ชาํระค่าธรรมเนยีม และ 

บรษิทัฯส่งมอบหลกัประกนัซอง 
3.  ธนาคารเพมิ Approve list  

อนุมตักิารออกหลกัประกนัซอง 

ลกูค้า ธนาคาร 

3. ลกูคา้ส่งเอกสาร และเชค็ลงวนัท ี

ล่วงหนา้ใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัฯ  

ใหเ้งนิกูก้บัทางลูกคา้ 

4.  ลกูคา้ส่งมอบงาน และรบัเอกสาร 

ตรวจรบัมอบงานจากลกูหน ี

2.  แจง้การโอนสทิธ ิ

การรบัเงนิมาทลีูกหน ี 

1. ลกูคา้ขออนุมตัวิงเงนิ 5.  ลูกคา้นําใบตรวจรบัมอบงาน 

เพอืเปลยีนเงอืนไขเป็นสนิเชอืการรบั 

โอนสทิธเิรยีกรอ้งเพอืชําระหนี 

ลกูค้า ลกูหนีของลูกค้า 
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4. ส่งมอบสนิคา้ใหล้กูหนโีดยตรงตาม 

วนัและเวลาทกีําหนด โดยบรษิทัฯ  

ลกูคา้และลกูหนขีองลูกคา้จะทาํการ 

ตรวจรบัสนิคา้พรอ้มกนั 

ขนัตอนการให้บริการสินเชือเพือสนับสนุนโครงการ 

1) ลูกค้าแจ้งขอรบับรกิารสนิเชอืเพือสนับสนุนโครงการด้วยการขออนุมตัวิงเงนิกบับรษิัทฯ และบรษิัทฯ จะทําการ

พจิารณาการให้สนิเชอืจากศกัยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้าประกอบกบัพจิารณาสญัญาการรบังานและ

การส่งมอบสนิคา้ระหว่างลูกค้าและลูกหนีเพอืเป็นการยนืยนัว่าจะมกีารส่งมอบสนิค้าดงักล่าวตามวนัและเวลาทกีําหนดได้จรงิ 

โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบประวตัิลูกค้าจากเอกสารสาํคญั เช่น หนังสอืรบัรองบรษิัทจดทะเบยีน Bank Statement    

งบการเงนิ สญัญาระหว่างลูกค้าและลูกหนี เป็นตน้ และนําเสนอใหผู้้บรหิารพจิารณาอนุมตั ิโดยลูกคา้ทจีะรบับรกิารสนิเชอืเพอื

สนับสนุนโครงการจะตอ้งเป็นลูกคา้เก่าทมีปีระวตักิารตดิต่อดแีละมศีกัยภาพในการดาํเนินการและสง่มอบงานได ้

2) เมอืผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะดําเนินการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิจากสญัญาดงักล่าว โดยจะมเีอกสารบอก

กล่าวการโอนสทิธไิปยงัลูกหนีและใหลู้กหนีลงนามรบัทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสทิธ ิ

3) บรษิทัฯ จะทาํสญัญาเงนิกูแ้ละชุดเอกสารนําไปใหล้กูคา้ลงนามและรบัเชค็สงัจา่ยลงวนัทลี่วงหน้า 

4) ลูกคา้ทําการส่งมอบงานใหแ้ก่ลกูหนี และเมอืลูกหนีตรวจรบัสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้จะออกเอกสารใบตรวจรบัมอบงาน

เพอืเป็นหลกัฐานประกอบการรบัเงนิตามสญัญา 

5) ลูกคา้นําใบตรวจรบัมอบงานมาเพอืขอสนิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกร้องกบับรษิัทฯ และนําเงินทไีด้รบัจากการที

บรษิทัฯ รบัซอืหนีทางการคา้ทมีใีบตรวจรบัมอบงานดงักล่าวมาทาํการชาํระหนีสนิเชอืเพอืสนับสนุนโครงการ 

 

2.1.6 ธรุกิจให้บริการจดัหาสินค้า (Trade Finance) 

บรษิัทฯ ให้บรกิารจดัหาสนิค้าเพอืขายให้แก่ผูป้ระกอบการทขีาดเงนิทุนในการจดัหาสนิค้าเพอืทําการส่งมอบต่อ

ใหก้บัหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่โดยบรษิทัฯ จะเขา้ไปดาํเนินการจดัหาสนิคา้ตาม

ความตอ้งการของลูกค้าจากผูจ้ําหน่ายสนิคา้ (Supplier) และนําไปขายต่อให้แก่ลูกค้าด้วยการคดิส่วนต่างจากราคาต้นทุนกบั

ราคาขาย  เมอืจดัหาสนิคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้เรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทฯ จะมอบหมายให ้Supplier ส่งมอบสนิคา้ดงักล่าว

ไปยงัลูกหนีโดยตรงตามวนัและเวลาทกีําหนดไว ้ซงึบรษิัทฯ จะเป็นผูไ้ปตรวจเช็คสนิคา้พร้อมกบัลูกคา้และลูกหนี ณ สถานททีี

จดัสง่ เนืองจากการใหบ้รกิารจดัหาสนิคา้เพอืใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้มาสง่มอบไดถ้อืว่ามคีวามเสยีงสงู จงึทําใหลู้กคา้เกอืบ

ทงัหมดจะเป็นลูกค้าทีมกีารตดิต่อธุรกจิกับบรษิัทฯ อย่างสมําเสมอ และมีประวตัิการชําระเงินทีด ีเพอืลดความเสยีงดงักล่าว  

รวมทงัจะต้องโอนสทิธเิรยีกร้องในการชําระเงนิของลูกหนีให้กบับรษิัทฯ หรอืทําหนังสอืมอบอํานาจใหบ้รษิัทฯ เป็นผูร้บัเงนิจาก

ลูกหนีโดยตรง ซงึโดยส่วนใหญ่หลงัจากบรษิทัฯ จดัหาสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แล้ว และลูกคา้ไดท้ําการส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกหนีและได้

ใบตรวจรบัมอบงานแล้วลูกคา้จะมาขอสนิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชอืประเภทสญัญาเช่าทางการเงนิ หรอืสญัญาเช่าซอื

กบับรษิัทฯ เพือนําเงนิทไีดจ้ากสนิเชอืดงักล่าวมาชําระคนืค่าสนิค้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีทลีูกหนีของลูกคา้ตรวจรบัมอบงาน

ล่าช้าทําให้ลูกค้าไม่สามารถนําใบตรวจรบัมอบงานมาเปลยีนเป็นสนิเชอือนืๆ เพือนําเงนิมาชําระคนืบรษิทัฯ ไดภ้ายในเวลาที

กาํหนดจะตอ้งชาํระดอกเบยีและคา่ปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ลกูคา้รบัเอกสาร 

ตรวจรบัมอบงานจากลกูหนี 

2.แจ้งการโอนสิทธกิาร

รบัเงนิมาทลีูกหน ี 

 

. ลูกคา้ขออนุมตัวิงเงนิ 

 

. จดัหาสนิคา้ตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

6. ลกูคา้นําใบตรวจรบัมอบงานเพอื 

เปลยีนเงอืนไขเป็นสนิเชอืการรบัโอน 

สทิธเิรยีกรอ้งสญัญาเช่าทางการเงนิ  

หรอืสญัญาเช่าซอืเพอืชาํระค่าสนิคา้ 

ลกูคา้ ผู้จาํหน่ายสินค้า 

ลกูหนีของลูกค้า 
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ขนัตอนการให้บริการการจดัหาสินค้า 

1) ลูกคา้แจง้ขอรบับรกิารการจดัหาสนิคา้ ดว้ยการขออนุมตัวิงเงนิเครดติกบับรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะทําการพจิารณา

จากศกัยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกคา้ ประกอบกบัพจิารณาสญัญาการรบังานและการสง่มอบสนิคา้ระหว่าง

ลูกคา้และลูกหนีเพอืเป็นการยนืยนัว่าจะมกีารสง่มอบสนิคา้ดงักล่าวตามวนัและเวลาทกีําหนดไดจ้รงิ โดยบรษิทัฯ จะดําเนินการ

ตรวจสอบประวตัลูิกค้าจากเอกสารสาํคญั เช่น หนังสอืรบัรองบรษิัทจดทะเบยีน Bank Statement และงบการเงนิ เป็นตน้ และ

นําเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณาโดยลูกคา้ทจีะรบับรกิารสนิเชอืจดัหาสนิคา้ ส่วนใหญ่จะตอ้งเป็นลูกคา้เก่าทมีปีระวตักิารตดิต่อดแีละ

มศีกัยภาพในการดาํเนินการและสง่มอบงานได ้

2) เมอืผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะดําเนินการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิจากสญัญาดงักล่าว โดยจะมเีอกสารบอก

กล่าวการโอนสทิธไิปยงัลูกหนีและใหลู้กหนีลงนามรบัทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสทิธ ิ

3) บรษิัทฯ จดัหาสนิค้าจากผูข้ายสนิค้า (Supplier) ตามความต้องการของลูกคา้ ซงึโดยส่วนใหญ่แล้ว ประเภทและ

ลกัษณะของสนิคา้จะถกูระบุอยู่ในสญัญาระหว่างลกูคา้และลกูหนีเรยีบรอ้ยแลว้ 

4) Supplier ทาํการสง่มอบสนิคา้ตามวนัและเวลาทกีําหนดไปใหแ้ก่ลูกหนีการคา้ของลูกคา้โดยตรง โดยบรษิทัฯ ลูกคา้

และลกูหนีของลกูคา้จะทําการตรวจรบัสนิคา้พรอ้มกนั 

5) เมอืลูกหนีตรวจรบัสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้จะออกเอกสารใบตรวจรบัมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้เพอืเป็นหลกัฐานประกอบการ

รบัเงนิตามสญัญา 

6) ลูกคา้นําใบตรวจรบัมอบงานมาเพอืขอสนิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกร้อง สนิเชอืสญัญาเช่าทางการเงนิ หรอืสญัญา

เช่าซอืกบับรษิทัฯ และนําเงนิทไีดจ้ากการทบีรษิทัฯ รบัซอืหนีทางการคา้ทมีใีบตรวจรบัมอบงาน หรอืการไดร้บัสนิเชอืสญัญาเช่า

ทางการเงนิ หรอืสญัญาเชา่ซอืจากบรษิทัฯ แลว้แต่กรณมีาทาํการชําระหนีค่าสนิคา้ 

 

2.1.7 ธรุกิจให้บริการสินเชือเพือเปิด L/C (Letter of Credit) 

ให้บรกิารสนิเชอืเพือออกเอกสารเพอืยนืยนัการชําระเงนิในการซอืขายทผีู้ซอืขอให้ธนาคารเป็นผู้ชําระให้แทน เพือ

แสดงเป็นหลกัประกนัการชําระเงนิ ผูข้ายสนิคา้ไดร้บัเงนิเมอืส่งมอบสนิคา้ และผูซ้อืสนิคา้จะไดร้บัสนิคา้เมอืจ่ายเงนิค่าสนิคา้ 

 

ขนัตอนการให้บริการสินเชือเพือเปิด L/C (Letter of Credit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ลซี อทิ จํากดั (มหาชน)                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

 

ส่วนท ี1 หน้า 13 

 

2.1.8 ธรุกิจให้บริการสินเชือเติมทุนหมนุเวียนคู่ค้า (Supplier Finance) 

ให้บรกิารสนิเชอืเพอืยกระดบั Supply Chain ให้มปีระสทิธภิาพมากขนึ โดยให้สนิเชอืเตมิทุนหมุนเวยีนแก่ Supplier 

ของบรษิัททเีข้าร่วมโครงการ ให้สามารถนําบลิมาเบกิเงนิสดกบัทางบรษิัทฯ ได้ทนัท ีโดยไม่ต้องรอให้ครบเครดติเทอม ทําให ้

Supplier มทีุนหมุนเวยีน เพมิกําลงัการผลติ หรอืส่งงานไดตรงเวลามากขนึ และยงัทําใหบ้รษิทัสามารถขยายระยะเวลาการชาํระ

เงนิ (Credit Term) แก่ Supplier อย่างไรก้งัวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนัตอนการให้บริการสินเชือเติมทุนหมนุเวียนคู่ค้า 

1) บรษิทัทเีขา้ร่วมโครงการสง่ PO สงัซอืสนิคา้ 

2) Supplier สง่สนิคา้ใหก้บับรษิทั 

3) Supplier สง่เอกสารวางบลิ (Invoice) ใหก้บับรษิทั  

4)   Supplier นําบลิมาเบกิเงนิกบั LIT 

5)   LIT ใหชํ้าระเงนิคา่สนิคา้ล่วงหน้าให ้Supplier เตม็จาํนวนโดยหกัคา่ธรรมเนียม 

6)   เมอืครบกาํหนด บรษิทัทรีว่มโครงการจะจา่ยเงนิค่าสนิคา้ให ้LIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ลซี อทิ จํากดั (มหาชน)                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจาํปี 2560 

 

ส่วนท ี1 หน้า 14 

 

กระบวนการพิจารณาสินเชือ  บรษิทัฯ มกีระบวนการพจิารณาสนิเชอืดงันี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โดยแนวทางในการพจิารณาสนิเชอืของบรษิทัฯ เป็นดงันี 

1) การพจิารณาเบอืงตน้ เจา้หน้าทฝ่ีายขายเป็นผูต้ดิต่อรวบรวมขอ้มลู รวบรวมเอกสารของลูกคา้นําเขา้ทปีระชุม

เพอืร่วมหาแนวทางหรอืความเป็นไปไดใ้นการใหส้นิเชอื ซงึในทปีระชมุจะประกอบไปดว้ย 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- ผูจ้ดัการทวัไป   

- ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกเครดติ 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกการขายและการตลาด   

  ในการประชุมนีจะยงัไม่พจิารณาเพอือนุมตัสินิเชอื แต่เป็นการประชุมเพอืให้แนวทาง ตลอดจนขอ้จาํกดัต่างๆ และ

ความเป็นไปไดท้ลีูกคา้จะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัสินิเชอื ซงึในขนัตอนนีฝ่ายขายของบรษิัทฯจะตดิต่อแจง้ใหลู้กคา้ทราบผลการ

พิจารณาเบอืงต้น เพอืทําความเข้าใจกบัลูกคา้ให้ทราบถงึแนวทาง ตลอดจนข้อจํากดัต่างๆ และความเป็นไปได้ หากมคีวาม

จําเป็นทตี้องมปีรบัเปลยีนเงอืนไขต่างๆ ลูกค้าจะได้ทราบก่อนทีจะให้ดําเนินการในขนัตอนต่อไปโดยจะพิจารณาถงึประเด็น

หลกัๆ 5 ขอ้ คอื 

(1) ลูกหนีของลกูคา้จะตอ้งเป็นภาคราชการหรอืภาคเอกชนขนาดใหญ่ 

(2) สามารถโอนสทิธกิารรบัเงนิได้ หากไม่ได้ สามารถทจีะมอบอํานาจการรบัชําระเงนิหรือใช้บญัชคีวบคุม

เพอืทจีะควบคุมการชาํระเงนิได ้

(3) ลูกคา้เป็นผูป้ระกอบการททีาํธุรกจิอยู่ในอุตสาหกรรมนันๆ 

(4) ผลิตภัณฑ์ทลีูกค้าจะส่งมอบให้แก่ลูกหนีไม่มคีวามซบัซ้อน และไม่มเีงอืนไขในการส่งมอบทีไม่สามารถ

ควบคมุได ้

เจา้หน้าทฝ่ีายขาย 

นําเสนอขอ้มูลเขา้ทปีระชุมฝ่าย

บรหิารของบรษิทัฯ เพอืพจิารณา

กรณทีตี้องขอเอกสาร 

หรอืขอ้มลูอนืเพมิเตมิ 

กรณเีป็นไปตามเงอืนไข

และเอกสารครบถว้น 

ฝ่ายควบคุมสนิเชอืตรวจสอบเอกสารและขอ้มลูต่างๆ พรอ้มจดัทาํใบคาํขอเสนออนุมตัวิงเงนิ

เพอืเสนอต่อผูม้อีาํนาจอนุมตัวิงเงนิสนิเชอืแต่ละประเภท 

แจง้ผลการอนุมตัวิงเงนิ

ดาํเนินการเรอืงสญัญา 

เบกิจา่ยเงนิตามเงอืนไข 
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(5) หากเกดิปัญหาทลีกูหนีไม่สามารถชําระหนีได ้ ลูกคา้มคีวามสามารถทจีะชาํระคนืบรษิทัฯ ได ้ 

  เมอืผ่านการอนุมตัใินทีประชุมแล้ว จงึจะเข้าสู่ขนัตอนการขออนุมตัสินิเชอื (Credit Approval) เพอืทําการอนุมตัใิน

ขนัตอนต่อๆ ไป  

2) การตรวจสอบขอ้มูลและการวเิคราะห์สนิเชอื เจา้หน้าทจีะดําเนินการตรวจสอบขอ้มลูของลูกคา้จากกรมพฒันา

ธุรกจิการค้า ข้อมูลทางการเงนิจาก บรษิัท บสิซเินสออนไลน์ จํากดั (มหาชน) งบการเงนิของลูกค้าการเดนิบญัชกีบัธนาคาร

รวมทงัตรวจสอบขอ้มลูของลูกหนีการคา้ พรอ้มทงัจดัทําใบคาํขออนุมตัสินิเชอื (Credit Approval) โดยใช ้“นโยบายการใหส้นิเชอื

แต่ละประเภท”  มาเป็นแนวทางในการขออนุมตัสินิเชอืแต่ละประเภท  เพือนําเสนอขออนุมตัิสนิเชอืต่อผู้มีอํานาจอนุมตัติ่อไป  โดย

บรษิทัฯ จะมกีารอนุมตัสินิเชอืแตล่ะผลติภณัฑแ์ยกจากกนัตามนโยบายของแต่ละผลติภณัฑ์ 

  

 การอนุมติัสินเชือ   

บรษิัทฯ ไดก้ําหนดอํานาจในการอนุมตัสิินเชอื โดยใชก้ับสนิเชอืทุกประเภททใีห้บรกิาร ไดแ้ก่ สนิเชอืการรบัโอน

สทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชอืสญัญาเช่าทางการเงนิ  สนิเชอืสญัญาเช่าซือ สนิเชอืเพอืสนับสนุนโครงการ บรกิารจดัหาสนิคา้สนิเชอืเพอื

การจดัหาหนงัสอืคาํประกนัซอง ดงันี 

ประเภทสินเชือ / รายการ ผูอ้นุมติั วงเงิน (บาท) 

การอนุมตัสินิเชอืแต่ละประเภท  คณะกรรมการบรษิทั >20,000,000 

กรรมการผูจ้ดัการ กรณีทลูีกคา้มลีกูหนีเป็นภาคเอกชน 

ไมเ่กนิ 10,000,000 บาทต่อลูกคา้ 1 ราย 

กรณีทลูีกคา้มลีกูหนีเป็นภาคราชการ 

ไมเ่กนิ 20,000,000 บาทต่อ 1 สญัญา และรวมกนัทุกสญัญาไม่เกนิ 

50,000,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ราย 

ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

<= 3,000,000 

การเปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีรบั รายได้

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร และอตัรากําไร

จากการจดัหาสนิคา้ 

คณะกรรมการบรษิทั  

 

หมายเหต:ุ  กรณีการขอสนิเชอืไมเ่ป็นไปตามนโยบายทบีรษิทัฯ กาํหนด  จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ 

 โดยลูกค้าแต่ละรายของบริษัทฯ จะมกีารกําหนดวงเงนิรวมในการให้สนิเชอืทุกประเภท  รวมทงัมีการกําหนด

หลกัเกณฑ์การกํากบัลูกหนีรายใหญ่ (Single Lending Limit) ของลูกคา้แต่ละราย ซงึรวมถงึลูกคา้ในกลุ่มเดยีวกนัจะสามารถขอ

สนิเชอืรวมทุกประเภทไดไ้มเ่กนิ 20% จากยอดลูกหนีคงคา้งทงัหมดของบรษิทัฯ 

 ในขณะเดยีวกนั บรษิัทฯ ไดม้กีารกําหนดวงเงินลูกหนี  โดยวงเงนิลูกหนีทเีป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน

รฐัวสิาหกจิ จะไม่มกีารจํากดัวงเงนิ เนืองจากความเสยีงในการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดค้อ่นขา้งตาํ ในขณะทลูีกหนีภาคเอกชน 

จะถกูกาํหนดโดยพจิารณาจากฐานะการเงนิ และผลประกอบการของลูกหนีแตล่ะราย 

 

 การควบคมุและติดตามลูกหนี 

  บรษิัทฯ ดาํเนินการตดิตามหนีคา้งชําระตงัแต่วนัแรกทลูีกคา้คา้งชําระ ไม่ว่าลกูคา้จะมปัีญหาจากการดาํเนิน

ธรุกจิหรอืจากปัจจยัอนืๆ ทอีาจส่งผลใหเ้กดิการผดินัดชาํระ ทาํใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถรบัชําระหนีได ้บรษิทัฯ มหีน่วยงานตดิตาม

ลูกคา้อย่างใกล้ชดิและสมําเสมอ บรษิัทฯ ยดึการตดิตามหนีทจีะตอ้งเป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงูสุด ทงันีคุณภาพ

หนีของลูกคา้ทุกกลุ่มจะมกีารตดิตามอย่างใกล้ชดิ และรายงานผลการติดตามต่อผู้บรหิารเป็นประจําทุกสปัดาห์ ซงึมาตรการ

ตดิตามจะดาํเนินการดงันี 
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1) คา้งชาํระไมเ่กนิ  เดอืน  ฝ่ายปฏบิตักิารและฝ่ายการตลาดตดิตามลกูคา้เพอืหาสาเหตุ 

 การล่าชา้ของหนีการคา้นัน พรอ้มเจรจาแกไ้ขหนี 

 และรายงานสรุปในทปีระชุมผูบ้รหิาร 

2) คา้งชาํระเกนิ  เดอืน ไมม่คีวามคบืหน้าออกจดหมายทวงถามโดยฝ่ายปฏบิตักิาร 

3) คา้งชาํระเกนิ  เดอืน ลูกคา้ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงอืนไขทเีคยเจรจากนัได ้

  ใหฝ่้ายปฏบิตักิารสง่จดหมายทวงถามในนามฝ่ายกฎหมาย 

4) คา้งชาํระเกนิ  เดอืน ลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามทตีกลงกนับรษิทัฯ จะส่งเรอืงไปท ี

  ฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ (Outsource) ใหด้าํเนินการ 

  กบัลูกคา้ต่อไป โดยมฝ่ีายปฏบิตักิารดแูลตดิตามงาน 

  อย่างใกลช้ดิ  

5) กรณคีวามเสยีหายทเีกดิขนึอยา่งชดัเจน บรษิทัฯ ดาํเนินการในแต่ละมาตรการพรอ้มๆ กนัโดย 

  ไมร่อเวลาหรอืขนัตอนในแต่ละมาตรการซงึตอ้งดาํเนินการ 

  ทุกวธิกีารรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 

2.2 การตลาดและภาวะการณ์แขง่ขนั 

  กลยทุธใ์นการแข่งขนั 

2.2.1 การมีผลิตภณัฑห์ลกัและผลิตภณัฑเ์สริมทีหลากหลายครบวงจร 

บรษิัทฯให้ความสาํคญักบั “การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม” จงึพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิให้ครบวงจรการทํา

ธุรกิจทจีะทําให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้โดยลดอุปสรรคด้านจดัหาแหล่งเงนิทุนเพือใช้ในการดําเนินธุรกจิ ปัจจุบนับรษิัทฯ มี

ผลิตภัณฑ์หลักทีให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ สนิเชอืสญัญาเช่าทางการเงิน สนิเชือสญัญาเช่าซือ และสนิเชือการรบัโอนสทิธิ

เรยีกร้อง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักเหล่านีแล้ว บรษิัทฯ ยงัมีบริการเสริมต่างๆทีพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ซึงเป็นการ

สนับสนุนสนิเชอืล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สนิเชอืเพือการจดัหาหนังสอืคําประกันซองเพอืให้ลูกคา้สามารถดําเนินธุรกิจได้

ตงัแต่เรมิประมลูงาน รวมทงัสนิเชอืเพอืสนับสนุนโครงการและบรกิารจดัหาสนิคา้ เพอืช่วยใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิค้าหลงัจาก

ประมลูงานไดก้่อนทจีะใหบ้รกิารสนิเชอืทเีป็นผลติภณัฑห์ลกัอนืๆ ตอ่ไป 

2.2.2 การบริการทีครบวงจร รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 

ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิัทฯ มปีระสบการณ์ตรงในสายธุรกิจทีให้บรกิาร ตลอดจนบรษิัทฯ มกีารจัด

โครงสร้างองค์กรและกระบวนการพิจารณาสนิเชอืประเภทต่างๆ ให้สนัและกระชับ ทําให้บรษิัทฯ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพซึงจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และ

แข่งขนักบัคูแ่ข่งในอุตสาหกรรมของตนเองไดอ้ย่างทนัท่วงทนีอกจากนี พนักงานฝ่ายการตลาดของบรษิทัฯ เป็นผูม้คีวามสามารถ

ทหีลากหลายคอืมปีระสบการณ์ทงัดา้นควบคุมสนิเชอื รวมทงัดา้นการขาย ส่งผลทําให้สามารถเขา้ใจความตอ้งการของลูกค้า  

รวมทังสามารถให้แนวทางเบอืงต้นถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชือของบริษัทฯ เพือทีลูกค้าจะสามารถประเมิน

สถานการณ์ทจีะเขา้แขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้

2.2.3 ความสมัพนัธที์ดีกบัลูกค้า 

พนักงานของบรษิทัฯ มกีารเขา้พบลกูคา้เป็นประจํา เพอืรบัทราบถงึความตอ้งการเพมิเตมิ หรอืปัญหาการใช้

บรกิารของลูกคา้ นอกจากนี พนักงานขายของบรษิัทฯ สามารถให้คําแนะนําเกยีวกบัประเภทของบรกิารทเีหมาะสม ตลอดจน

ขอ้มูลทเีพยีงพอเพอืประกอบการตดัสนิใจของลูกคา้ การทบีรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์ทดีกีบัลูกคา้ ย่อมเป็นการสรา้งความไวว้างใจ

ให้แก่ลูกคา้ เมอืลูกคา้ตอ้งการแหล่งเงนิทุน ลูกค้าก็จะกลบัมาใชบ้รกิารทบีรษิัทฯ นอกจากนี การใกล้ชดิกบัลูกค้าทําให้บรษิทัฯ 

เขา้ใจในความตอ้งการของลูกค้า รวมไปถงึรบัรู้ถงึความตอ้งการใหม่ๆทเีกิดขนึ ทําให้บรษิัทฯ สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ

ออกมาเพอืตอบสนองลูกคา้ไดม้ากขนึ 

2.2.4 อตัราค่าบริการทีชดัเจน 

อตัราค่าบรกิารของบรษิทัฯถกูกําหนดอย่างชดัเจน ไม่มอีตัราค่าบรกิารแฝง ลูกคา้จงึมนัใจไดว้่าบรษิัทฯ ไม่มี

การคดิค่าบรกิารในลกัษณะทเีป็นการเอาเปรยีบลูกคา้ ถงึแมว้่าอตัราค่าบรกิารทบีรษิัทฯ เรยีกเก็บจากลูกคา้จะสูงกว่าเมอืเทยีบ
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กบัสถาบนัการเงนิ แต่ส่วนใหญ่ยงัคงตาํกว่าการใชบ้รกิารการเงนินอกระบบหรอืการใชบ้รกิารของผูป้ระกอบการทไีม่ใช่สถาบนั

การเงินด้วยกนั ถึงแม้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ และผู้ประกอบการอืนทไีม่ใช่สถาบนัการเงินจะเป็นกลุ่มเดียวกันคือ

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม แต่บรษิัทฯ จะคดัเลอืกเฉพาะผูป้ระกอบการทมีลีกูหนีขนาดใหญ่เช่น หน่วยงานราชการ 

รฐัวสิาหกจิ หรอืลูกหนีเอกชนรายใหญ่ ดงันัน ความเสยีงจงึถกูจํากดัในระดบัหนึง จงึทําให้สามารถลดภาระหนีสูญทอีาจเกดิขนึ 

และสามารถลดค่าบรกิารลงให้เหมาะสมกับความเสยีงทีรบัได้ ในขณะทีผูใ้ห้บรกิารนอกระบบจะไม่คัดกรองลูกค้าจึงตงัอตัรา

ค่าบริการในระดับสูงเพือครอบคลุมความเสยีงเฉลียโดยรวม รวมทงับางรายอาจมกีารคิดค่าบริการแฝงต่างๆ เช่น การคิด

ค่าบรกิารจดัเก็บหนีในอตัราร้อยละของจํานวนเงนิทจีดัเก็บ ในขณะทบีรษิัทฯ คดิค่าบรกิารเป็นอตัราคงที ตามจํานวนครงัหรอื

ระยะทางในการจดัเกบ็เนืองจากอตัราค่าบรกิารของบรษิทัฯ ทชีดัเจน ทาํใหล้กูคา้สามารถประเมนิต้นทุนการแข่งขนัของตนเองได้

อย่างถูกตอ้ง ช่วยให้ลูกคา้สามารถทจีะวางแผนในการดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะสม ทําใหลู้กคา้มคีวามพอใจในการบรกิารของ

บรษิทัฯ 

2.2.5 ความยดืหยุน่ในการให้สินเชือ 

ปรชัญาการให้บรกิารสนิเชอืในทุกผลิตภณัฑ์การเงนิต่างๆของบรษิัทฯ ไม่ได้ตงัอยู่บนความจําเป็นทตีอ้งมี

หลกัประกนัประกอบการพจิารณาสนิเชอื เนืองจากบรษิทัฯ เขา้ใจถงึภาระการหาหลกัประกนัในการขอกูย้มืเงนิของผูป้ระกอบการ 

ซงึเป็นขอ้จาํกดัหลกัในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและเป็นเหตุผลสาํคญัในการขาดโอกาสในการแขง่ขนัและเตบิโต แต่ทุกผลติภณัฑ์

การเงนิต่างๆของบรษิัทฯจะให้ความสาํคญักบัผูท้เีป็นผูชํ้าระหนีขนัตอนสุดท้าย และผูค้รอบครองสนิค้า บริการ หรอืสนิทรพัย์

ดงันัน ถงึแมลู้กคา้ของบรษิทัฯ จะไม่มหีลกัประกนั บรษิัทฯ จะพจิารณาการใหส้นิเชอืแก่ลูกคา้ทมีลีูกหนีเป็นหน่วยงานราชการ

รฐัวสิาหกจิหรอืองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ซงึมคีวามสามารถในการชําระหนีสงูดว้ยแนวคดินีจงึทําใหบ้รษิทัฯ เป็นทางเลอืกทสีาํคญั

สาํหรบัลูกคา้ทปีระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในการหาเงนิทุนเพอืประกอบธุรกจิ 

2.2.6 ความเชียวชาญในอตุสาหกรรมไอที 

  สนิคา้ไอทเีป็นสนิคา้ทมีคีวามสาํคญัในชวีติประจาํวนัของผูบ้รโิภคและไดร้บัความนิยมมากขนึเรอืยๆ ในช่วง

เวลาทผี่านมา และจากขอ้มลูของศูนยเ์ทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิอุตสาหกรรมไอทมีแีนวโน้มการเตบิโต

สงูขนึจากการลงทุนทงัของหน่วยงานราชการ และรฐัวสิาหกจิเนืองจากสนิค้าไอทนีันเป็นสนิคา้ทมีกีารเปลยีนแปลงรวดเรว็และมี

วงจรชวีิตของผลิตภณัฑ์ทคี่อนขา้งสนัและการทบีรษิัทฯ อยู่ในกลุ่มเอสวโีอเอ ซงึเป็นผูนํ้าดา้นสนิคา้ไอทมีานานมากกว่า 25 ปี 

บริษัทฯ จงึมีความเชียวชาญชํานาญในอุตสาหกรรมไอที มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร และสามารถคาดการณ์แนวโน้มของ

อุตสาหกรรมไอทไีดอ้ย่างแม่นยาํทําให้เขา้ใจสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไอทแีละเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้เป็นอย่าง

ด ีบรษิทัฯ จงึสามารถทจีะปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเคลอืนไหวของอุตสาหกรรมไอทไีดอ้ย่างรวดเรว็และดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ ซงึจะสง่ผลทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอนืไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.2.7 ความรู้และประสบการณ์ของผูบ้ริหารและพนักงาน 

  ความรูแ้ละประสบการณ์ของพนักงานทเีรารบัจากคนหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนบรษิทัเองไมปิ่ดกนัที

จะเรียนรู้และทําความเข้าใจลกัษณะการดําเนินธุรกิจในแต่ละประเภท ทําให้บรษิัทฯ สามารถขยายการให้บริการสนิเชอืไปสู่

อุตสาหกรรมอนืๆ ได ้ซงึเป็นการเพมิโอกาสทางธุรกจิของบรษิัทฯ อย่างไรข้ดีจาํกดั อกีทงัเพอืการบรหิารความเสยีงไปในทุกๆ 

กลุ่มอุตสาหกรรม หากมีอุตสากรรมไหนทีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม บรษิัทก็จะไม่พิจารณาเดินหน้าต่อ เช่น 

อุตสาหกรรมการใหส้นิเชอืรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

 

 ลกัษณะลูกค้า 

  ลูกคา้ของบรษิัทฯ เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทมีศีกัยภาพในการเตบิโต มคีวามสามารถ

และมปีระสบการณ์ในการดําเนินธุรกจิสามารถผ่อนชาํระหนีไดต้ามกําหนดแต่ขาดแหล่งเงนิทุนสนับสนุนเนืองจากมขีอ้จํากดัใน

การขอสนิเชอืจากสถาบนัการเงนิ ไม่ว่าจะเป็นเรอืงทุนจดทะเบยีน หลกัทรพัย์คาํประกนั  ปัจจุบนัลูกค้าของบรษิทัฯ ไม่ไดจ้ํากดั

อยู่เฉพาะเพียงอุตสาหกรรมไอทีเป็นหลกั จากความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานทําให้บรษิัทฯ มลีูกค้าใน

หลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจก่อสรา้งและปรบัปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ธุรกิจการให้บริการจ้างแรงงาน ธุรกิจขนส่ง       

โลจสิตกิส์ ตดิตงัเครอืงกําเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาล ระบบสอืสารและโทรคมมนาคม ยุทธภัณฑ์ทหาร โฆษณาสอืประชาสมัพนัธ ์

เป็นตน้ 
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    ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

ภาวะอตุสาหกรรม 

  ธรุกจิการใหส้นิเชอืประเภทสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืลสีซงิ และ สญัญาเช่าซอื 

  ลีสซิงและเช่าซือ มีความแตกต่างในเรืองกรรมสิทธิเป็นสําคัญ โดยเมือครบกําหนดตามสญัญาลีสซิง 

กรรมสทิธจิะตกเป็นของผูใ้หบ้รกิาร (ผูใ้หกู้้)  ในขณะทเีช่าซอืกรรมสทิธจิะตกเป็นของผูเ้ช่า (ผูกู้้) โดยลสีซงิมอีตัราการเตบิโตสงู

มากในระยะหลงั ซงึเป็นผลมาจากการสนับสนุนทางภาษีจากภาครฐัให้แก่ผูเ้ช่าทเีป็นนิตบุิคคล  ผูใ้ห้บรกิารสนิเชอืส่วนใหญ่จะ

เน้นการให้บริการสินทรพัย์ประเภทรถยนต์ หรือเครืองจักร ในขณะทีจะไม่ค่อยนิยมให้สนิเชือ IT เนืองจากข้อจํากัดของ

เทคโนโลยีทีมีการเปลียนแปลงค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตาม จากการทีบริษัทฯ มีความเชียวชาญในอุตสาหกรรม IT และ

อุตสาหกรรมดงักล่าวยงัคงมคีวามตอ้งการในภาคการศกึษาของหน่วยงานภาครฐั และรฐัวสิาหกจิซงึเป็นกลุ่มลูกหนีหลกัทบีรษิทั

ฯ เน้นการให้บรกิาร  ซึงจะช่วยส่งผลให้บรษิัทฯ สามารถเตบิโตตามอุตสาหกรรมดงักล่าว และในปัจจุบนับรษิัทไม่ไดจ้ํากดัการ

ใหบ้รกิารสนิเชอืเฉพาะแคภ่าคไอท ี แต่บรษิทัฯ ไดข้ยายการใหบ้รกิารแก่ภาคอุตสาหกรรมอนืๆดว้ย 
 

  ธรุกจิการใหส้นิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งหรอืแฟคตอรงิ 

  สาํหรบัธุรกจิแฟคตอรงินนัถงึแมจ้ะมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่าสนิเชอืธุรกจิประเภทอนืทไีม่ตอ้งใชห้ลกัประกนัใน

การขอสนิเชอื แต่ในปัจจุบนัระบบการให้สนิเชอืรปูแบบใหม่ๆ ของสถาบนัการเงนิมกีารอาํนวยความสะดวกแก่ผูกู้เ้ป็นอย่างมาก 

ประกอบกบัการเพมิขนึของช่องทางการระดมทุนทหีลากหลายในระยะหลงั สง่ผลใหธุ้รกจิแฟคตอรงิตอ้งพฒันาตวัเองจากสภาวะ

การแขง่ขนัทสีงูขนึ 

  โดยสถาบนัการเงนิยงัถอืเป็นผูป้ระกอบธุรกจิแฟคตอรงิรายใหญ่ในประเทศไทยทมีคีวามไดเ้ปรยีบคู่แข่งราย

อนื โดยเฉพาะด้านต้นทุนทางการเงนิทีตํากว่า แต่เนืองจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่จงึมีความล่าช้าในการให้บรกิาร รวมทงัมี

ขอ้จาํกดัค่อนข้างมาก บรษิัทฯ ซงึเป็นองค์กรขนาดเล็กจงึสามารถให้บรกิารลูกคา้ไดร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพตรงตามความ

ตอ้งการของลูกค้ามากกว่า อกีทงับรษิัทฯ มกีารให้บรกิารสนิเชอืเสรมิอนืๆ ไดแ้ก่ Bid Bond ซงึมแีนวโน้มเตบิโตตามการลงทุน

ของภาครฐั และจุดเด่นของบรษิทัฯ ทสีาํคญัคอื สามารถพจิารณาอนุมตัใิหส้นิเชอืรวดเรว็กว่า 

ลูกคา้เป้าหมายของบรษิัทฯ เป็นคนละกลุ่มกบัลูกค้าของผูใ้ห้บรกิารทีเป็นสถาบนัการเงนิเนืองจากลูกคา้

ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีมีข้อจํากัดในเรืองทุนจดทะเบียน และหลักทรพัย ์        

คาํประกนั  ทําให้ผูป้ระกอบการดงักล่าวไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิ  ในขณะเดยีวกนั ความล่าชา้ในกระบวนการ

พจิารณาของสถาบนัการเงนิ รวมทงัสถาบนัการเงนิส่วนใหญ่ไมเ่น้นลูกหนีทเีป็นภาคราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ เนืองจากระยะเวลา

ของงาน หรอืระยะเวลาการชําระเงนิกาํหนดไดไ้ม่ชดัเจน เหมอืนบรษิทัเอกชนขนาดใหญ่ ทาํใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มดงักล่าวหนัมา

ใช้บรกิารของผู้ให้สนิเชือทไีม่ไดเ้ป็นสถาบนัการเงนิ อกีทงัธนาคารพาณิชย์ยงัมขี้อจํากดัในการให้สนิเชอืภายใตก้ารกํากบัดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลทําให้คู่แข่งส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบการผู้ให้สนิเชอืทไีม่ได้เป็นสถาบนัการเงนิ   

ซงึแต่ละรายจะมบีรกิารสนิเชอืทแีตกต่างกนั โดยบรษิัทฯจะเน้นลูกคา้ทมีลีูกหนีการคา้เป็นหน่วยงานรฐับาล และรฐัวสิาหกจิเป็น

ส่วนใหญ่  และให้บรกิารสนิเชอืในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในขณะทผีู้ประกอบการรายอืนจะจะเน้นลูกค้าทมีีลูกหนีการค้าเป็น

บรษิทัเอกชน และมฐีานลกูคา้ทปีระกอบธรุกจิดา้นอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นสว่นใหญ่ ทาํใหก้ารแข่งขนัในธรุกจิสนิเชอืของบรษิทัฯ 

ไมส่งูมาก 

 

ธรุกจิการใหบ้รกิารสนิเชอืกูย้มืเงนิ 

การให้บรกิารสนิเชอืกู้ยมืเงนิ เป็นการให้สนิเชอืประเภท Pre Finance เพอืสนับสนุน SMEs ให้มีเงนิทุน

สําหรบัดําเนินโครงการ โดยมคีู่สญัญาเป็นหน่วยงานราชการ หรอืเอกชนขนาดใหญ่  ซึงบรษิัทฯ จะทําการคดัเลือกลูกค้าทีมี

ประวตัดิจีากการให้สนิเชอืประเภทแฟคเตอรงิ และพจิารณาให้สนิเชอืกู้ยมืเงนิเพอืนําไปดําเนินโครงการ ซงึเป็นสนิเชือต้นนํา 

โดยบรษิทัฯ จะไดผ้ลประโยชน์จากการทจีะไดใ้หบ้รกิารสนิเชอืแฟคเตอรงิต่อไป เนืองจากลูกคา้ไดท้ําการโอนสทิธเิรยีกรอ้งมาให้

บรษิทัฯ แลว้ ลูกคา้จะไมส่ามารถนําสญัญาดงักล่าวไปขอสนิเชอืแฟคเตอรงิกบัสถาบนัการเงนิอนืได ้
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3. ปัจจยัความเสียง 

3.1 ความเสียงด้านสินเชือ 

เนืองจากลกัษณะการใหส้นิเชอืของบรษิทัฯ เป็นการใหส้นิเชอืทไีม่มหีลกัประกนั ในกรณีทเีป็นสนิเชอืสญัญาเช่าทาง

การเงนิและสญัญาเช่าซอื ความเสยีงดา้นสนิเชอืจะเกดิจากทงัคุณภาพของลูกหนีการคา้ และคุณภาพของลูกคา้ รวมถงึคุณภาพ

ของสนิคา้และบรกิารทลีูกคา้ส่งมอบใหก้บัลูกหนีการคา้ สาํหรบัสนิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง ความเสยีงดา้นสนิเชอืจะเกดิจาก

คณุภาพของลกูหนีเป็นสว่นสาํคญั ในขณะทสีนิเชอืเพอืการจดัหาหนังสอืคาํประกนัซอง สนิเชอืเพอืสนบัสนุนโครงการ และบรกิาร

จดัหาสนิค้า ความเสยีงด้านสนิเชือจะเกดิจากคุณภาพของลูกค้าเป็นสาํคญั โดยลกัษณะการให้สนิเชอืของบรษิัทฯ จะไม่เน้น

ความสําคัญของหลักประกัน เนืองจากทางบริษัทฯ จะมีการทําธุรกรรมกับทางลูกหนีการค้าในส่วนทีเป็นภาคราชการ           

ภาครฐัวสิาหกจิ ซงึมกีารจดัทาํโอนสทิธริบัเงนิเป็นสว่นใหญ่ จงึถอืเป็นการช่วยลดความเสยีงลงในระดบัเบอืงตน้แลว้ 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มกีารบรหิารจดัการดา้นสนิเชอื ด้วยการตงัเกณฑ์และกําหนดขนัตอนในการตรวจสอบทงั

ลูกคา้และลูกหนีการคา้อย่างรดักุมก่อนการอนุมตัสินิเชอืในแต่ละประเภท ดว้ยมาตรการดงักล่าว บรษิทัฯ จงึเชือมนัในคุณภาพ

ของลูกคา้ ลูกหนีการคา้ รวมทงัคุณภาพของสนิค้าและบรกิารทจีะส่งมอบให้กบัลูกหนีการค้า โดยทผี่านมาในปี 2558 ปี 2559 

และปี 2560 บรษิทัฯ มคี่าเผอืหนีสญูจาํนวน 29.99 ลา้นบาท 51.83 ลา้นบาท และ 110.29 ลา้นบาท ตามลําดบั ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 

2.68 ร้อยละ 2.81 และร้อยละ 5.17 ตามลําดับ ของยอดลูกหนีคงค้างของบริษัทฯ ณ สินปี 2558  ปี 2559 และ ปี 2560 

ตามลําดบั 

 

3.2 ความเสียงด้านความผนัผวนของอตัราดอกเบีย 

ดอกเบยีเงนิกู้เป็นตน้ทุนหลกัของบรษิัทฯ ซงึแปรผนัตามภาวะอตัราดอกเบยีในตลาด และมผีลต่อการกําหนดอตัรา

ดอกเบยีทคีดิกบัลูกคา้ ซงึการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยีอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ จงึมนีโยบายและแนวทางการบรหิารความเสยีงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบยีเนืองจากต้นทุนของ

บริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยมืระยะสนั ดงันันในส่วนทีเป็นสนิเชอืระยะสนัไม่ว่าจะเป็นสนิเชอืการรบัโอนสทิธิเรียกร้อง 

สนิเชอืเพอืการจดัหาหนังสอืคาํประกนัซอง สนิเชอืเพอืสนับสนุนโครงการ และบรกิารจดัหาสนิคา้ บรษิทัฯ จะสามารถปรบัอตัรา

ดอกเบยีหรอืค่าธรรมเนียมตามตน้ทุนทางการเงนิทมีกีารเปลยีนแปลง สาํหรบัสนิเชอืสญัญาเช่าทางการเงนิและสนิเชอืสญัญาเช่า

ซือ บรษิัทฯคิดอตัราดอกเบยีกบัลูกค้าเป็นอตัราดอกเบยีคงท ีอย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงนิของบรษิัทฯ    

กบัอตัราดอกเบยีทคีดิกบัลูกคา้ จะมกีารบวกเพมิเพอืใหเ้พยีงพอกบัความเสยีงดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบยีทอีาจเกดิขนึ   

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้บริหารจดัการในการหาแหล่งเงินทุนทีมีระยะเวลาสอดคล้องกับสนิเชือแต่ละประเภท 

(Matching Source) เพอืลดความเสยีงในดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบยีอกีแนวทางหนึงดว้ย 

 

3.3 ความเสียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 

ณ วนัที  ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ มสีถาบนัการเงนิทีใหก้ารสนับสนุนในดา้นการเงนิหลายแห่ง โดยมวีงเงนิรวม

ทงัสนิ 1,240 ล้านบาท    ทงันี วงเงนิส่วนใหญ่เป็นวงเงนิระยะสนัเป็นจํานวน 690 ล้านบาท ประกอบดว้ยวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

และตวัสญัญาใชเ้งนิ (P/N)  ซงึอาจมคีวามเสยีงในการถกูเรยีกใหช้าํระคนืเงนิก่อนกําหนดระยะเวลา หรอื กรณีสถาบนัการเงนิไม่

ต่ออายุสญัญาตวัสญัญาใชเ้งนิ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดม้ีการบรหิารสภาพคล่องเพอืป้องกนัความเสยีงดงักล่าวโดยพยายามจดัสรรแหล่งใช้ไป 

(Use of Fund) ของเงนิทุนให้สอดคล้องกบัแหล่งไดม้าของเงนิทุน (Source of Fund) รวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการใช้

เครอืงมอืทางการเงนิใหม่ๆ  ซงึเป็นผลมาจากการทบีรษิทัฯเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่นการขายลดตวัแลกเงนิ (Bill of 

Exchange) ให้แก่ผูล้งทุน และการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุน ซงึจะช่วยทําให้บรษิัทฯสามารถบรหิารสภาพคล่องไดด้ีขนึ 

รวมทงัเพมิความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนในการปล่อยสนิเชอืในอนาคต ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บรษิทัฯ   มี

สดัสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.85 เท่า และ 3.19 เท่าตามลําดบั สาํหรบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ       มี

สดัสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.30 เท่า   
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3.4 ความเสียงด้านการตลาดและการแข่งขนั 

บรษิัทฯ มคีวามเสยีงจากการแข่งขนักบัผูใ้ห้บรกิารสนิเชอืทเีป็นสถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้ห้สนิเชอืทีมผีู้ถอืหุ้นทีเป็น

สถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็าม ลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ เป็นคนละกลุ่มกบัลูกคา้ของผูใ้หบ้รกิารทีเป็นสถาบนัการเงนิเนืองจาก

ลูกคา้ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีมขีอ้จาํกดัในเรอืงทุนจดทะเบยีนและหลกัทรพัย์คํา

ประกนั ทําให้ผูป้ระกอบการดงักล่าวไม่ได้รบัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิและไม่ได้รบัสนิเชอืทีตอ้งการอย่างทนัเวลา  ใน

ขณะเดยีวกนั ความล่าชา้ในกระบวนการพจิารณาของสถาบนัการเงนิ รวมทงัสถาบนัการเงนิส่วนใหญ่จะไม่เน้นลูกหนีทเีป็นภาค

ราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ เนืองจากระยะเวลาของงานหรอืระยะเวลาการชําระเงนิกําหนดไดไ้ม่ชดัเจนเหมอืนบรษิทัเอกชนขนาด

ใหญ่ ทาํใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มดงักล่าวหนัมาใชบ้รกิารของผูใ้หส้นิเชอืทไีม่ไดเ้ป็นสถาบนัการเงนิ 

คู่แข่งขนัของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่จงึเป็นผู้ให้บรกิารสนิเชอืทีไม่ใช่สถาบนัการเงนิ โดยแต่ละผูป้ระกอบการต่างเน้นการ

ให้บริการสนิเชอืในแต่ละประเภททแีตกต่างกนั ในขณะทบีรษิัทฯ มกีารให้บรกิารสนิเชอืทีครบวงจรตงัแต่การสนับสนุนสนิเชอื

ล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สนิเชอืเพอืการจดัหาหนังสอืคาํประกนัซอง (Bid Bond) เพอืใหลู้กคา้สามารถดําเนินธุรกจิไดต้งัแต่

เรมิประมลูงาน รวมทงัสนิเชอืเพอืสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) และบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) เพอื

ช่วยใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้หลงัจากประมลูงานได ้ก่อนทจีะใหบ้รกิารสนิเชอืทเีป็นผลติภณัฑห์ลกัอนืๆ (Post-Finance) ไม่

ว่าจะเป็นสนิเชอืสญัญาเช่าทางการเงนิ สนิเชอืสญัญาเช่าซอื หรอืสนิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งต่อไป และดว้ยกลยุทธ์การตลาด

ทสีาํคญัของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการบรกิารทคีรบวงจร รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ ความสมัพนัธ์ทดีกีบัลูกคา้ อตัราค่าบรกิารที

ชดัเจน  ความยดืหยุ่นในการให้สนิเชอื รวมทงัความเชยีวชาญในอุตสาหกรรมไอท ีซงึปัจจุบนัหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 

รวมทงัเอกชนขนาดใหญ่มกีารลงทุนในการพฒันางานดา้นไอทคี่อนขา้งมาก ทําใหบ้รษิัทฯ สามารถแข่งกบัผูป้ระกอบการรายอนื

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

3.5 ความเสียงในการพงึพิงบคุลากร 

ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ พนักงานถอืเป็นบคุลากรทสีาํคญั โดยเฉพาะเจา้หน้าทฝ่ีายขายและการตลาดเพราะ

จะเป็นผูท้เีขา้ถงึและตดิต่อกบัลูกคา้ ซงึบุคลากรเหล่านี ถอืเป็นทรพัยากรทสีาํคญัในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน หากตอ้ง

เสยีบุคลากรเหล่านีไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มมีาตรการในการลดความเสยีงจากการ

สญูเสยีบุคลากรดงักล่าว โดยบรษิัทฯ ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการพฒันาและส่งเสรมิบุคลากรให้มสี่วนร่วมในการดําเนินงานและ

เตบิโตไปพรอ้มๆ กบัความสําเรจ็ของบรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนในอตัราตลาดเพอืจูงใจใหบุ้คลากรดงักล่าวทํางานกบับรษิทัฯ 

อย่างตอ่เนือง รวมทงับรษิัทฯ ไดม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวน 4,200,000 หุน้ เพอืเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงาน

ของบรษิัทฯ พร้อมกบัการเสนอขายให้แก่ประชาชน (ในราคาเดยีวกนั) ซงึเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นเจา้ของบรษิัทฯ    

ทรี่วมสร้างมารวมทงัจะช่วยเสรมิสรา้งกําลงัใจ และแรงจูงใจให้พนักงานทํางานอยู่กบับรษิัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี บรษิัทฯ   

ยงัมนีโยบายในการพฒันาความรูค้วามสามารถในการทาํงานเป็นทมี ไม่ยดึตดิกบัตวับุคคล ซงึจะช่วยลดความเสยีงจากการพงึพงิ

บุคลากรคนใดคนหนึงโดยเฉพาะ อย่างไรกต็าม จากอดีตทผี่านมาอตัราหมุนเวยีนของบุคลากรในตาํแหน่งทสีาํคญัอยู่ในระดบัที

ตาํมาก ซงึสะทอ้นถงึความภกัดขีองบุคลากรทมีตีอ่องคก์ร รวมถงึความเชอืมนัในศกัยภาพขององคก์ร และในปี 2558 บรษิทัฯ ได้

จดัทําโครงการสะสมหุ้นสําหรบัพนักงานบรษิัทจดทะเบยีน  EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยทํา

สญัญา บรษิัทหลกัทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ในการเป็นตวัแทนจดัการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี 

ตงัแต่ เดอืนเมษายน 2558 – เมษายน 2561 โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืธํารงรกัษาผูบ้รหิารและพนักงานให้ทํางานอยู่กบับรษิัทใน

ระยะยาว  ส่งเสรมิความคดิและความรู้สกึของพนักงานในการเป็นเจ้าของกจิการรว่มกนั เพมิขดีความสามารถในการแข่งขนัทาง

ธรุกจิผ่านการสรา้งแรงจงูใจ และเสรมิสรา้งวนิยัในการออมใหก้บัพนักงาน 

 

3.6 ความเสียงจากอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วนัท ี14 มถุินายน 2556 บรษิัท เอสวโีอเอ จํากัด (มหาชน) (“เอสวโีอเอ”) ถอืหุ้นในบรษิัทฯ ร้อยละ 86.21 ของ

จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของบรษิทัฯ และภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนในครงันี รวมทงัเอสวโีอเอจะเสนอ

ขายหุ้นทตีนถอือยู่ต่อประชาชน จํานวน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุ้นดงักล่าวพรอ้มกบัการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนและใน

ราคาเดียวกนั สดัส่วนการถอืหุ้นของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือร้อยละ 47 ต่อมาในปี 2559 ได้มีการลดสดัส่วนการถือหุ้นของ    
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เอสวโีอเอลงเหลอืร้อยละ 39.9 และในปี 2560 บรษิัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) ได้มนีโยบายในการลดสดัส่วนการถอืหุ้นลง

เหลือรอ้ยละ 35.0 และ 30.0 ตามลําดบั ซึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวยังคงสามารถควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรืองที

กฎหมายกาํหนดหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กาํหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทมีา

ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง เนืองจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่สามารถใชเ้สยีงซงึเกนิกว่ารอ้ยละ 25 สาํหรบัการใชส้ทิธใินการคดัคา้น

ในมตต่ิางๆได ้สง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้รายอนืไมอ่าจถ่วงดุลการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ได ้

อย่างไรก็ตาม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่มคีวามตอ้งการให้อสิระแก่บรษิทัฯ ในการดําเนินธุรกิจ เนืองจากธุรกจิของบรษิัทฯ 

เป็นธรุกจิการเงนิ อย่างชดัเจน ซงึแตกต่างจากธุรกจิของเอสวโีอเอ ถงึแมว้่าเอสวโีอเอจะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ แต่กต็ระหนักดว่ีา

ธรุกจิลกัษณะนตีอ้งการความเชยีวชาญในการบรหิารงาน โดยจะเหน็ไดว้า่ ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ใน

ธรุกจิดา้นการเงนิ ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตงักรรมการอสิระเขา้มาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  ท่าน จาก

จาํนวนกรรมการทงัหมด 8 ท่าน ซงึมปีระสบการณ์ธุรกจิดา้นการเงนิหรอืมคีวามรูเ้ฉพาะดา้นทเีออืประโยชน์ต่อการประกอบธุรกจิ

ของบรษิัทฯ ทงัสนิ เพอืทําหน้าทใีห้คําแนะนําในการดาํเนินธุรกจิ รวมทงัตรวจสอบ พจิารณา และกลนักรองมใิห้เกดิรายการที

อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพอืให้เกดิความโปร่งใสในการดําเนินงานของบรษิัทฯ โดยภายหลงั

จากการเสนอขายหุ้นเพมิทุนแล้วโครงสร้างการบรหิารทงัในระดบักรรมการและผู้บรหิารจะยงัคงเป็นเช่นเดมิ ต่อมาเมอืวนัท ี  

มนีาคม  คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้มีตเิห็นชอบอนุมตัโิครงการสะสมหุ้นสาํหรบัพนักงานบรษิทัจดทะเบยีน EMPLOYEE 

JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยทําสญัญากับบรษิัทหลกัทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ในการ

เป็นตวัแทนจดัการโครงการ โดยโครงการมอีายุ 3 ปี ตงัแต่ เดอืนเมษายน 2558 – เมษายน 2561 ในระหว่างทโีครงการยงัไม่

หมดอายุ หากมพีนักงานทยีงัไม่มคีุณสมบตัทิสีามารถเขา้ร่วม ณ ขณะนีแต่จะมคีุณสมบตัคิรบก่อนสนิอายุโครงการ กส็ามารถ

แสดงเจตจาํนงเขา้ร่วมไดใ้นทุกวนัท ี1 เมษายนของแต่ละปี ในสว่นของเงนินําส่งโครงการนี มรีายละเอยีดดงันีคอื พนักงานหรอื

ผู้บริหาร (ส่วนงาน Back Office) ทีเข้าร่วมโครงการในอตัราร้อยละ  จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และพนักงานหรือ

ผูบ้รหิาร (ส่วนงาน Front Office)ทเีขา้ร่วมโครงการในอตัรารอ้ยละ  จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) และเงนิจงูใจ (Incentive) 

รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ :  ฐานเงนิเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชพี        ค่าตําแหน่ง ค่า

นํามนัและยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อืนๆทีมีลักษณะเดียวกัน) โดยบรษิัทจะสบทบการจ่ายในอตัราเท่ากบัเงนินําส่งของ

พนกังานตลอดโครงการ 

 

3.7 ความเสียงจากการปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดไว้ในสญัญากู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงิน  

เนืองจากเอสวโีอเอ เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ ณ วนัที  มถุินายน   ถอืหุ้นในบรษิัทฯ ร้อยละ .

ของจาํนวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษิทัฯ  และภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนในครงันี รวมทงัเอสวโีอเอจะ

เสนอขายหุน้ทตีนถอือยู่ต่อประชาชน จาํนวน 6,000,000 หุน้ โดยขายหุน้ดงักล่าวพรอ้มกบัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนและ

ในราคาเดยีวกนั  สดัส่วนการถอืหุน้ของเอสวโีอเอจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 47  ซงึสถาบนัการเงนิทบีรษิทัฯ กูย้มืเงนิจํานวน 3 แห่ง 

ไดกํ้าหนดเงอืนไขในสญัญากูย้มืเงนิว่าเอสวโีอเอ จะตอ้งดาํรงสดัสว่นการถอืหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 47 ถงึแมว่้าหุ้นทเีอสวโีอเอถอื

ทงัหมดจะอยู่ในกําหนดระยะเวลาห้ามซือขายหุน้เป็นระยะเวลา 12 เดอืนนับแต่วนัทหีุ้นของบรษิัทฯ เรมิทําการซอืขายในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ  โดยภายหลังจากวนัทีหุ้นของบริษัทฯ เริมทําการซือขายในตลาดหลักทรพัย์ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน       

เอสวโีอเอจะสามารถทยอยขายหุน้ไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดทถีกูสงัหา้มขาย และอกีร้อยละ 75 เมอืครบ 12 

เดอืน ต่อมาในเดอืนมนีาคม 2558 ทางสถาบนัการเงินทงั 3 แห่งไดพ้ ิจารณาปรบัลดเงอืนไขการดํารงสดัส่วนการถอืหุ้นของ  

เอสวโีอเอลงไปถงึรอ้ยละ .  และในปี 2560 สถาบนัการเงนิทงั 3 แห่งไดพ้จิารณาปรบัลดเงอืนไขการดํารงสดัส่วนการถอืหุ้น

ของเอสวโีอเอลงไปท ี35.0 แล้ว ขณะทอียู่ในระหว่างการพจิารณาปรบัลดลงเหลอื 30.0 ตามนโยบายของเอสวโีอเอ บรษิัทฯ จงึมี

ความเสยีงการผดิเงอืนไขตามสญัญากู้ยมืเงนิของสถาบนัการเงนิ 3 แห่ง  หากเอสวโีอเอจําหน่ายหุน้ทตีนถอือยู่ จนมสีดัส่วนการ

ถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 35.0      
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3.8 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน  

 บรษิัทฯ มคีวามเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนทสีาํคญัอนัเกยีวเนืองกบัการเข้าทําธุรกรรมคําประกนัการซอืสนิคา้เป็น

เงนิตราตา่งประเทศ อย่างไรกต็ามในสญัญาคาํประกนัการซอืสนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศทมีกีบัลกูคา้ บรษิทัฯ กาํหนดใหลู้กคา้

เป็นผูร้บัความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนเอง และหากลูกคา้มคีวามประสงค์จะทําสญัญาซือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บรษิัทฯ 

กจ็ะดําเนินการเขา้ทําสญัญาซอืเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารต่อในอตัราเดยีวกบัทลีูกคา้ตอ้งการ เพอืใชเ้ป็นเครอืงมอื

บรหิารความเสยีง 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไมม่สีญัญาซอืเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาล่วงหน้า 

 

3.9 ความเสียงด้านระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล  

 บริษัทฯ มีความเสยีงจากการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ซึงได้จัดจ้างบุคคลภายนอก

ดาํเนินการพฒันาซอฟทแ์วรส์าํหรบัระบบการจดัการสารสนเทศขนึ และใหบ้รกิารดแูลระบบฐานขอ้มลูดว้ย โดยไม่มเีจา้หน้าททีมีี

ความรูค้วามเชยีวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัทจีะทําหน้าทรีบัผดิชอบการดูแลโครงสรา้งฐานขอ้มลู และการบรหิาร

จดัการฐานขอ้มูลของบรษิทัฯ รวมถงึการใช้ขอ้มูลเพอืการบรหิาร อย่างไรกต็าม ระบบสารสนเทศทมีอียู่ในปัจจุบนัของบรษิทัฯ มี

คุณภาพและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ทงัขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลอนืๆ และระบบการสอืสารขอ้มูลไปยงัผูท้เีกียวขอ้งอย่าง

เหมาะสม ตลอดจนมกีารใชน้โยบายการบญัชทีีรบัรองทวัไปเหมาะสมกับธุรกิจ ซงึมกีารรบัรองไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีของ

บรษิัท รวมถงึบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ และขอ้มลู การป้องกนัการสญูหาย การเรยีกคนืขอ้มลู และ

มกีารควบคุมการล่วงละเมดิลขิสทิธ ิการทําซํา ดดัแปลง แกไ้ขขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ การรกัษาขอ้มลูที

เป็นความลับทังของบริษัท และลูกค้า เพือให้บริษัทสามาถจัดการระบบสารสนเทศ และข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาระบบสารสนเทศใหม้คีวามทนัสมยัต่อการเตบิโตในยุคเทคโนโลยสีารสนเทศใน

ปัจจบุนั และเพอืใหเ้ป็นการเน้นยาํในดา้นประสบการณ์ และความเชยีวชาญในดา้นเทคโนโลยขีองกลุ่มบรษิทั เอสวโีอเอ โดยในปี 

 บรษิัทฯ ยงัคงดําเนินการพฒันาซอฟท์แวร์สําหรบัระบบการจดัการสารสนเทศให้สามารถบรกิารลูกคา้ไดม้ปีระสทิธิภาพ

มากขนึอย่างต่อเนือง และเพอืการพฒันาสารสนเทศเพอืการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร  และสามารถรองรบัการเตบิโตของบรษิทัฯ 

ในปี  บริษัทฯ ได้จดัหาเจ้าหน้าทีผู้เชียวชาญด้านสารสนเทศเข้ามารบัผิดชอบดูแลด้านโครงสร้างพืนฐานของระบบ

สารสนเทศ และโครงสร้างฐานขอ้มลู  เพอืดแูลรบัผดิชอบสารสนเทศของบรษิัทใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ อกีทงัเพอืทําหน้าที

จดัทาํขอ้มลูทเีชอืถอืไดส้าํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูเพอืการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร 
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4.  ทรพัยสิ์นทีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1  ลกูหนีการค้าและลูกหนีจากการให้สินเชือ 

สนิทรพัย์ทไีดจ้ากการประกอบธุรกจิของบรษิทั คอื ลูกหนีการคา้และลูกหนีจากการให้สนิเชอืประเภทต่างๆ โดย

สามารถแยกตามประเภทการใหส้นิเชอืและการใหบ้รกิาร ดงันี 

  

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 
ลูกหนี 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ลูกหนี 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ลูกหนี 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

สนิเชอืสญัญาเชา่ทางการเงนิ 176.45 16.74 222.92 12.08 190.64 8.94 

สนิเชอืสญัญาเชา่ซอื 118.76 11.27 109.26 5.92 89.79 4.21 

สนิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

(Factoring) 

537.65 51.00 847.44 45.91 828.52 38.83 

บรกิารจดัหาสนิคา้ 

(Trade Finance) 

18.92 1.79 25.56 1.38 15.74 0.74 

สนิเชอืเพอืสนบัสนุนโครงการ 

(Project Backup Financing) 

202.36 19.20 640.76 34.71 1,008.77 47.28 

รวม 1,054.14 100.00 1,845.94 100.00 2,133.46 100.00 

 

ทงันี หากแบ่งลูกหนีการคา้และลูกหนีจากการใหส้นิเชอืแต่ละประเภทตามรายละเอยีดอายุของยอดหนีคงคา้ง และ

การสาํรองค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูจะเป็นดงัน ี

 

4.2  ลกูหนีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

ลูกหนีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 ลกูหนปีกตยิงัไม่ถงึกาํหนดชําระ 154.56 87.59 219.63 98.50 180.04 94.36 

 คา้งชาํระน้อยกว่า 1 เดอืน 5.21 2.95 2.08 0.93 5.98 3.13 

 คา้งชาํระตงัแต่ 1-3 เดอืน 9.45 5.36 1.26 0.57 4.78 2.51 

 คา้งชาํระตงัแต่ 3-6 เดอืน 0.34 0.20 - - - - 

 คา้งชาํระตงัแต่ 6-12 เดอืน 0.81 0.46 - - - - 

 คา้งชาํระตงัแต่ 12 เดอืนขนึไป 6.07 3.44 - - - - 

รวม 176.45 100.00 222.97 100.00 190.80 100.00 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 6.78  0.05  0.16  

ลูกหนีตามสญัญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 169.67  222.92  190.64  
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4.3 ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือ 

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลกูหนีปกตยิงัไม่ถงึกาํหนดชําระ 110.15 92.75 106.08 89.66 67.18 68.66 

 - คา้งชําระน้อยกว่า 1 เดอืน 4.24 3.57 1.93 1.63 13.41 13.70 

 - คา้งชําระตงัแต่ 1-3 เดอืน 0.90 0.76 1.30 1.10 2.98 3.05 

 - คา้งชําระตงัแต่ 3-6 เดอืน 0.43 0.36 - - - - 

 - คา้งชําระตงัแต่ 6-12 เดอืน 3.04 2.56 - - 12.84 13.12 

 - คา้งชําระตงัแต่ 12 เดอืนขนึไป - - 9.01 7.61 1.44 1.47 

รวม 118.76 100.00 118.32 100.00 97.85 100.00 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 1.67  9.06  8.06  

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ – สุทธิ 117.09  109.26  89.79  

 

 

4.4 ลกูหนีจากการรบัโอนสิทธิเรียกร้อง 

ลูกหนีจากการซือสิทธิเรียกร้อง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลกูหนปีกตยิงัไม่ถงึกาํหนดชําระ 424.24 78.91 762.50 86.71 700.03 78.45 

- คา้งชาํระน้อยกว่า 1 เดอืน 62.13 11.56 44.87 5.10 110.72 12.41 

- คา้งชาํระตงัแต่ 1-3 เดอืน 21.14 3.93 23.66 2.69 29.74 3.33 

- คา้งชาํระตงัแต่ 3-6 เดอืน 2.42 0.45 26.33 2.99 4.11 0.46 

- คา้งชาํระตงัแต่ 6-12 เดอืน 20.05 3.73 13.81 1.57 14.30 1.60 

- คา้งชาํระตงัแต่ 12 เดอืนขนึไป 7.67 1.43 8.33 0.94 33.43 3.75 

รวม 537.65 100.00 879.50 100.00 892.33 100.00 

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 19.23  32.06  63.81  

ลูกหนีจากการซือสิทธิเรียกรอ้ง – สทุธิ 518.43  847.44  828.52  

 

4.5 ลกูหนีตามสญัญากู้ยมืเงิน (Project Backup Financing) 

ลูกหนีตามสญัญากู้ยืมเงิน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลกูหนปีกตยิงัไม่ถงึกาํหนดชําระ 189.48 93.64 604.33 93.00 873.44 83.64 

- คา้งชาํระน้อยกว่า 1 เดอืน 12.37 6.11 29.35 4.52 99.44 9.52 

- คา้งชาํระตงัแต่ 1-3 เดอืน 0.40 0.20 12.84 1.98 31.06 2.98 

- คา้งชาํระตงัแต่ 3-6 เดอืน - - 3.23 0.50 33.72 3.23 

- คา้งชาํระตงัแต่ 12 เดอืนขนึไป 0.11 0.05 - - 6.57 0.63 

รวม 202.36 100.00 649.75 100.00 1,044.23 100.00 

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 0.24  8.99  35.46  

ลูกหนีตามสญัญากู้ยืมเงิน – สุทธิ 202.12  640.76  1,008.77  
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4.6 ลกูหนีการค้า(Trade Finance) 

ลูกหนีการค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 
ล้าน

บาท 
รอ้ยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 ลกูหนีปกตยิงัไมถ่งึกาํหนดชําระ 16.31 86.21 18.49 76.79 9.30 59.31 

  - คา้งชาํระนอ้ยกว่า 1 เดอืน 0.54    2.85 - - 3.06 19.52 

  - คา้งชาํระตงัแต่ 1-3 เดอืน - - 5.28 21.93 1.14 7.27 

  - คา้งชาํระตงัแต่ 3-6 เดอืน - - - - 1.86 11.86 

  - คา้งชาํระตงัแต่ 6-12 เดอืน - - - - - - 

  - คา้งชาํระตงัแต่ 12 เดอืนขนึไป 2.07 10.94 0.31 1.28 0.32 2.04 

รวม 18.92 100.00 24.08 100.00 15.68 100.00 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 2.08  0.71  1.10  

ลูกหนีการค้า – สุทธิ 16.84  23.37  14.58  

 

 

นโยบายการตงัสาํรองคา่เผอืหนีสงสยัจะสญู   

บรษิทัฯ มนีโยบายในการตงัสาํรองหนีสงสยัจะสญูจากอายุหนีเป็นเกณฑด์งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนืองด้วยวธิกีารพจิารณาตงัสาํรองหนีสญูดงักล่าวข้างตน้ใชก้ารพจิารณาแต่ละสญัญา ดงันันในกรณีทลีูกค้ามปัีญหา

เนืองจากไม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามกําหนด และมแีนวโน้มทีจะไม่สามารถส่งมอบงานตามสญัญาอนืด้วย บรษิัทฯ จะตอ้งตงั

สํารองค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูทุกๆ สญัญาทลีูกคา้นํามาทําธุรกรรมกบับรษิัทโดยสุทธกิบัหลักประกนัอนื (ถา้ม)ี เช่น เงนิมดัจํารบั 

เงนิสว่นตา่งรอคนืลกูคา้ เป็นตน้ 

   

  นโยบายการตดัหนีสญู 

บรษิัทฯ มนีโยบายการตดัหนีสญูตามกฎกระทรวงฉบบัท ี186 ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการจําหน่าย

หนีสูญจากบญัชลีูกหนี  โดยจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบและอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัแล้วแต่กรณีตามตาราง

อาํนาจอนุมตั ิ(Authority Table) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสูญ 

อายลูุกหนี ร้อยละจากยอดหนี 

1. คา้งชาํระน้อยกว่าหรอืเท่ากบั  เดอืน 1 

2. คา้งชาํระมากกว่า  เดอืน 2 

3. คา้งชาํระมากกว่า 3 เดอืน 20 

4. คา้งชาํระมากกว่า 6 เดอืน 50 

5. คา้งชาํระมากกว่า 12 เดอืน 100 
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4.7 อาคารและอปุกรณ์ 

 รายละเอยีดของทรพัยส์นิทใีชใ้นการประกอบธรุกจิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิทใีชใ้นการ

ประกอบธรุกจิดงัต่อไปนี  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  ณ วนัท ี 31  ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไมเ่ป็นคูค่วามหรอืคูก่รณ ีในคดดีงัต่อไปนี 

1. คดทีอีาจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อยทมีจีํานวนสงูกว่ารอ้ยละ  ของส่วนของผู้ถอื

หุน้ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 

2. คดทีสีง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั แต่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได ้

3. คดทีไีมไ่ดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิ 

มลูคา่ตามบญัชีสุทธิ 

ภาระผกูพนั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

(พนับาท) 

สว่นปรบัปรุงสํานักงานเช่า เป็นของผูใ้หเ้ชา่ 2,656 ตามสญัญาเชา่ 

ยานพาหนะ เป็นของลซี อทิ 3,961 ไม่ม ี

อุปกรณ์สํานกังาน เป็นของลซี อทิ 1,521 ไม่ม ี

เครอืงตกแต่งสํานักงาน เป็นของลซี อทิ 159 ไม่ม ี

คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นของลซี อทิ 1,043 ไม่ม ี

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เป็นของลซี อทิ 0 ไม่ม ี

รวม   9,340   
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6) ข้อมลูทวัไปและข้อมลูสาํคญัอืน 

 

ชือบริษทั บรษิทั ลซี อทิ จาํกดั (มหาชน) 

 

ทีตงัสาํนักงานใหญ่ 900/17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  

 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการสนิเชือสญัญาเช่าทางการเงิน (Leasing) สญัญาเช่าซือ (Hire 

Purchase) และสนิเชอืการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง (Factoring)  รวมทงัมบีรกิารทางการเงนิ

เสริมอืนๆ เช่น สินเชอืเพือการจดัหาหนังสือคําประกันซอง (Bid Bond) สนิเชือเพือ

สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสนิค้า (Trade Finance)  

และบรกิารสนิเชอืเพอืเปิด L/C (Letter of Credit) 

 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000353 

 

โทรศพัท์ 0-2686-3200-4 

 

โทรสาร 0-2686-3228, 0-2682-6089 

 

เวบ็ไซต ์ www.leaseit.co.th 

 

 

บคุคลอา้งอิง 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 เลขท ี93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 400 

 โทรศพัท ์ 66(0)-2009-9726   โทรสาร  66(0)-2009-9807-8 

 หรอื TSD Call Center  66(0)-2009-9999 

 

ผูส้อบบญัชี นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4499 

 นางสาวรตันา จาละ       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3734 

 นางสาวรชัดา ยงสวสัดวิาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4951 

  

 บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

 อาคารเลครชัดา ชนั  เลขท ี 93/136 - 137 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย  

 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 110 

 โทรศพัท ์66(0)-2264-0777  โทรสาร 66(0)-2264-0789-90 
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ส่วนที 2 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรพัยข์องบริษทั 

ณ วนัท ี  ธนัวาคม 60 ทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแลว้ของบรษิทั มดีงันี 

ทุนจดทะเบยีน : 300,000,000 บาท 

ทุนชาํระแลว้ : 220,076,056 บาท 

หุน้สามญั : 220,076,056 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ : 1 บาท 

โดยบรษิทัไดนํ้าหุน้สามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท ี  มนีาคม 7255  

7.2 ผูถ้ือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที  30 มีนาคม 2560 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วนัท ี30 มนีาคม 2560 รายชอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มดีงันี  

ลําดบั รายชือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น  ร้อยละ  

1,6 บริษัท เอสวีโอเอ จํากดั (มหาชน)                   72,982,365 36.49 

2 นายชชัวาล เตชะมีเกียรติชยั  4,970,000 2.49 

3 นายชเูกษ อุน่จิตติ 4,890,000 2.45 

4 นายมินทร์  องิค์ธเนศ 4,420,237 2.21 

5 นายสมพล เอกธีรจิตต์  3,020,341 1.51 

7 นายภทันะ จนัทร์เจริญสขุ 2,872,900 1.44 

8 นางสาวภาวนา อจัฉราวรรณ 2,064,700 1.03 

9 นางสณีุ เอกธีรจิตต์ 2,030,300 1.02 

10 นายมานพ จนัทร์เจริญสขุ 2,003,200 1.00 

  รายย่อยอืนๆ 120,745,489 50.36 

                      รวม                 219,999,532                         100.00  

หมายเหต ุ:  ลาํดบัที 5 และ 9 นายสมพล เอกธีรจิตต์ และคู่สมรส มีหุ้นทงัหมด 5,050,641 หุ้น คิดเป็น 2.53% 

 

7.3 นโยบายเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิของบรษิทัฯ ภายหลงั

การหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล และการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายในแตล่ะปี อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผล

ในอตัราทแีตกตา่งไปจากนโยบายทกีาํหนดไว ้ หรอืงดจา่ยเงนิปันผล โดยจะขนึอยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงนิ 

ภาวะเศรษฐกจิ และความจําเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนเพอืบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ 
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8.  โครงสร้างการจดัการ 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี  มกราคม ) 

 

โครงสร้างองค์กร 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ี     

และการเงนิ 

นางชลธชิา  ศุภลกัษณ์เมธา 

รองผูจ้ดัการทวัไปแผนกเครดติ

และนิตกิรรมสญัญา 

นางสาวปิยนนัท ์มงคล 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการแผนกการขายและการตลาด 

นายทศพล จนัทรสุวรรณ 

ตรวจสอบภายใน 
กรรมการผูจ้ดัการ 

นายสมพล เอกธรีจติต์ 

ผูจ้ดัการแผนกปฎบิตักิาร  

นายบรรจง โฮกเสง็ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 

นางรุง่นภา โอกาศ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

    ฝ่ายการขายและการตลาด 

นายพชิชากร สง่ศร ี

ผูจ้ดัการแผนกปฎบิตักิาร  

นางสาวสนุทร ีหวงัดํารงเวศ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสนบัสนุน 

นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 

รองผูจ้ดัการทวัไป 

แผนกบรหิารจดัการทวัไป 

นางสาวประภาพรรณ รกัธรรม  
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8.1   คณะกรรมการบริษทัฯ  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยดังนี คือ

คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยทคีณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ปฏิบตัหิน้าทีแทนคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํานด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล อีกด้วย เนืองจากบริษัทฯยงัเป็นองค์กรขนาดเล็ก จึงยงัอาจไม่เหมาะสมในการมี

คณะกรรมการย่อยหลายชุด) และผู้บรหิารของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชน

จํากดั พ.ศ.  และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนทเีกยีวขอ้ง ทงันี รายละเอยีดโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ มดีงันี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวนทงัสนิ 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นางดวงพร สจุรติานุวตั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. นายเธยีรชยั ศรวีจิติร รองประธานกรรมการ 

3. พลตาํรวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี รองประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

4. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

5. นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ กรรมการอสิระ 

6. รศ.ดร. สดุา สวุรรณาภริมย ์ กรรมการอสิระ 

7. นายสมพล เอกธรีจติต ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

8.    นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 โดยม ีนางรุ่งนภา โอกาศ เป็นเลขานุการบรษิัทฯ ซงึไดร้บัการแต่งตงัจากทปีระชุมคณะกรรมการครงัท ี /  

เมอืวนัท ี  ธนัวาคม  

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

นายเธยีรชยั ศรวีจิติร, นายสมพล เอกธรีจติต ์และนางสาวสติาพชัร์ นิโรจน์ธนรฐั  กรรมการสองในสามคน

ลงลายมอืชอืร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการมอีาํนาจและหน้าทีและความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมตขิองทีประชุมผู้ถือหุ้นทีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซือสตัย์สุจรติและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. จดัให้มกีารทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสนิสุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิัทฯ ซึง

ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาและอนุมตั ิ

3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิัทฯ ควบคุม

กํากบัดแูล (Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที

กาํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนการขยายธุรกจิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการ

เขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอนืๆ ทเีสนอโดยฝ่ายบรหิาร  

5. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสยีง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทงัองค์กร 

และกํากบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสยีงโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพอืลดผลกระทบ

ต่อธรุกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

6. พิจารณากําหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มีอํานาจในการแต่งตงั คณะกรรมการบรหิาร กรรมการ

ผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการอนืตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถงึการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทแีตง่ตงั 
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ทงันี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีทกีําหนดนันต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจททีําให้

คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการทอีาจมี

ความขดัแย้งมีส่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนืใดทํากบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อย (ถา้ม)ี ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ

รายการทเีป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทคีณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

7. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอนืใดปฏบิตักิารอย่างหนึง

อย่างใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอาํนาจเพอืใหบุ้คคลดงักล่าวมอีํานาจตามที

คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทคีณะกรรมการเหน็สมควร ซงึคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลยีนแปลง

หรอืแกไ้ขการมอบอาํนาจนันๆ ไดเ้มอืเหน็สมควร 

ทงันี การมอบอํานาจนันตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจททีําให้บุคคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและ

อนุมตัริายการทตีนหรอืบุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอนืใดทจีะทํา

ขนึกบับรษิัท หรอืบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี ตามทนิียามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรอืประกาศอืนใดของหน่วยงานทีเกียวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการทีเป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑท์คีณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิว้แลว้ 

 

8.2   คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ  มจีาํนวนทงัสนิ 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
วนัทีดาํรงตาํแหน่ง จาํนวนปีทีดาํรง

ตาํแหน่ง 

1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ* ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ 

 พ.ค.   ปี   เดอืน 

2. นางดวงพร สจุรติานุวตั** กรรมการตรวจสอบ  พ.ค.   ปี   เดอืน 

3. พลตํารวจเอก เจตน์  มงคล

หตัถ ี

กรรมการตรวจสอบ  พ.ค.   ปี   เดอืน 

4. นายสุทศัน์ ขนัเจรญิสขุ กรรมการตรวจสอบ  พ.ค.   ปี   เดอืน 

5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์ กรรมการตรวจสอบ  ต.ค.   ปี   เดอืน 

 

หมายเหตุ:  * นายประกอบ วศิิษฐก์ิจการ ได้รบัการแต่งตงัให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ ครงัท ี3/2558   วนัท ี6 มีนาคม  

เป็นกรรมการทมีคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทเีพยีงพอทจีะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชอืถอืของงบการเงนิได้ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการเงนิ

และการคลงั รวมทงัมปีระสบการณ์ด้านการเงนิจากธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) (รายละเอยีดเพมิเตมิ ในเอกสารแนบ  รายละเอยีดเกยีวกบัผูบ้รหิารและผู้

มอํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ) โดยมนีางสาวพรีภา เปียมอุดมสขุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

** นางดวงพร สุจรติานุวตั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการตรวจสอบ  เป็นกรรมการทีมีความรู้และประสบการณ์ทเีพียงพอทจีะ

สามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชอืถือของงบการเงนิได้ โดยนางดวงพร สุจรติานุวตั เป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตรวมทงัมปีระสบการณ์ด้านการเงนิจาก

สถาบนัการเงนิหลายแห่ง ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์บที ีจาํกดั และธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั(มหาชน)  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน         

(Internal Audit) ทเีหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพจิารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืผูต้รวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน

อนืใดทรีบัผดิชอบเกยีวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตงับคุคลซงึมคีวามเป็นอสิระเพอืทําหน้าทเีป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว และเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายนอก รวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีาย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อย   ปีละ  ครงั 

5. พจิารณารายการทเีกยีวโยงกนั หรอืรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทงันี เพอืใหม้นัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

(ก)  ความเหน็เกยีวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทเีชอืถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

(ข)  ความเหน็เกยีวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

(ค)  ความเห็นเกียวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(ง) ความเหน็เกยีวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชฯี 

(จ)  ความเหน็เกยีวกบัรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ        

แต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวม ทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าทีตามกฎ

บตัร (charter) 

(ซ) รายการอนืทเีหน็ว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนทวัไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทแีละความรบัผดิชอบ

ทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

7. ปฏบิตัิการอนืใดตามทีคณะกรรมการของบรษิัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

8.3 คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ

คณะกรรมการบริหารความเสียง 

 เนืองจากบรษิทัฯ ยงัเป็นองคก์รขนาดเลก็ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัิ

หน้าทคีณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดแูล และคณะกรรมการบรหิารความเสยีงดว้ย โดย

มรีายละเอยีดดงันี 

ชือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ

ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

2. นางดวงพร สจุรติานุวตั 

กรรมการสรรหา กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการกํากบัดแูลกจิการ และกรรมการบรหิารความเสยีง 

3.    พลตํารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี

4. นายสุทศัน์ ขนัเจรญิสขุ 

5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหามีดงันี 

1. ใหค้าํแนะนําเกยีวกบัผูม้คีุณสมบตัทิจีะไดร้บัการเลอืกตงัเป็นกรรมการของบรษิทั 

2. ใหค้าํแนะนําเกยีวกบัผูม้คีุณสมบตัทิจีะไดร้บัการเลอืกตงัใหเ้ป็นกรรมการผูจ้ดัการ  

3. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยพจิารณาจากความต้องการใน

ปัจจุบ ันและการพัฒนาในอนาคตของบริษัท และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการเกียวกับการ

ปรบัเปลยีนตามความจําเป็น 

4. ให้ความสาํคญักบัการประเมนิผลงานของตนเอง ของคณะกรรมการ และให้ขอ้เสนอแนะการปรบัปรุง

แกไ้ขตามทเีหน็ว่าจาํเป็น 

5. ตรวจสอบเพือให้แน่ใจว่าได้มีการดําเนินการตามขนัตอนเพือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชือผู้มี

คณุสมบตัเิพอืดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

6. ในการประเมนิผู้มคีุณสมบตัเิพือดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทุกครงั จะต้องพจิารณาว่ามคีุณสมบตัิ

ประสบการณ์  และความสามารถทจีําเป็นหรอืไม ่

7. พจิารณาความจาํเป็นในการเปลยีนแปลงคณะกรรมการตามวาระ 

8. ชแีจงเหตุผลในการใหค้าํแนะนําของตน และแจง้แถลงการณ์ออกเสยีงคดัคา้น (หากม)ี ไวใ้นคาํแนะนํา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

9. ดาํเนินการให้บรษิัทปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการแต่งตงัและคุณสมบตัขิอง

คณะกรรมการ 

10. กําหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัช่วงตําแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตงัผู้บริหารหลัก ตามทีตน

เหน็สมควร 

11. จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัการดาํเนินกจิการต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามความสมควร 

12. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าท ีและความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทขีองตนปีละหนึงครงั 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีดงันี 

1. สอบทานและอนุมตัคิา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกาํหนดค่าตอบแทน 

3. สอบทานเพือให้มนัใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย       

ทเีกยีวขอ้ง 

4. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเกยีวกบัค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ (รวมถงึค่าจา้ง เงนิจูงใจ 

คา่ตอบแทนในรูปหุ้น และสทิธใินการไดร้บัเงนิเกษียณอายุหรอืเงนิชดเชย) ทงันี ตามนโยบายกําหนด

คา่ตอบแทน  และพจิารณาว่าองคป์ระกอบของค่าตอบแทนใดตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้หรอืไม ่

5. สอบทานสทิธติามสญัญาทีกรรมการผู้จดัการจะไดร้บัจากการยกเลิกสญัญาจ้าง และเงนิทจี่ายหรือ

เสนอวา่จะจา่ย เพอืพจิารณาว่าสมเหตุสมผลกบัสถานการณ์หรอืไม่ 

6. เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษิัท และรายงาน

การดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและขอ้เสนอแนะทีเหมาะสมต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 

7. จดัทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท โดยเปิดเผย

โครงสรา้งการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

8. ปฏบิตักิารอนืใดตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการมีดงันี 

1. กํากบัดูแลให้บรษิัทปฏบิตัิตามหลกัการอนัเป็นทยีอมรบัทวัไปสําหรบัการกํากบัดูแลและการควบคุม

กจิการอย่างมปีระสทิธภิาพ และดาํรงไวซ้งึวฒันธรรมองคก์รทเีออืต่อการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

2. กาํหนดและดาํรงไวซ้งึนโยบายและกระบวนการกาํกบัดแูลกจิการทเีหมาะสม 

3. ดาํเนินการใหม้กีารบงัคบัใชแ้ละปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกยีวกบักํากบัดแูลกจิการที

คณะกรรมการไดอ้นุมตั ิเพอืใหม้กีารกํากบัดแูลกจิการในบรษิทั 

4. กํากบัดแูลใหก้รรมการผูจ้ด้การประเมนิผลการบงัคบัใชแ้ละปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการต่างๆ 

เกยีวกบักํากบัดแูลกจิการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึงครงั 

5. ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรอืงสําคญัต่างๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเกยีวกบั

การกาํกบัดแูลกจิการ 

6. ชแีจงเหตุผลในการใหค้ําแนะนําของตน และแจง้แถลงการณ์ออกเสยีงคดัคา้น (หากม)ี ไวใ้นคาํแนะนํา

ดงักล่าว 

7. ดาํเนินการใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

8. จดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสม เกียวกบัการดําเนินกจิกรรมต่างๆ ของตน และหลกัปฏบิตัิ

เกยีวกบัการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั 

9. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าท ีและความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทขีองตนปีละหนึงครงั 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียงมีดงันี 

1. กาํหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเสยีงองคก์ร 

2. กาํกบัดแูลและสนับสนุนใหม้กีารดําเนินงานดา้นการบรหิารความเสยีงองค์กร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และ

เป้าหมายทางธรุกจิ รวมถงึสภาวการณ์ทเีปลยีนแปลงไป 

3. ให้ขอ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิารความเสยีงต่อคณะกรรมการบรหิารความ

เสยีงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC) 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสยีงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสยีงทีอาจจะเกิดขึน 

รวมทงัแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรอืบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการ

จดัการบรหิารความเสยีงองค์กรใหแ้ก่ RMCC เพอืใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนีอง 

5. รายงานผลการบรหิารความเสยีงองค์กรให้คณะกรรมการบรษิัทฯ รบัทราบ และในกรณีทมีปัีจจยั หรอื

เหตุการณ์สาํคญั ซงึอาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อยา่งมนีัยสาํคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เพอืทราบและพจิารณาโดยเรว็ทสีดุ 

6. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าท ีและความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทขีองตนปีละหนึงครงั 

 

8.4  เลขานุการบริษทัฯ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครงัท ี /  เมอืวนัท ี  ธนัวาคม  คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้มีติ

แต่งตงั นางรุ่งนภา โอกาศ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบรษิัทฯ เพอืให้เป็นไปตามมาตรา /  ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.  แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบบัที ) พ.ศ.   โดย       

นางรุ่งนภา โอกาศ ได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรสําหรบัเลขานุการบรษิัท (CSP) แล้วเมอืวนัที -  กุมภาพนัธ ์

2557  
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หน้าทีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทัฯ มดีงันี 

1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี 

- ทะเบยีนกรรมการ 

- หนงัสอืนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

- หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทรีายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 

3. ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

8.5  ผูบ้ริหาร 

 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารจาํนวนทงัสนิ 10  ท่าน ประกอบดว้ย 

ชือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายสมพล เอกธรีจติต ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2.  นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายสนบัสนุน 

3. นางรุ่งนภา โอกาศ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายปฏบิตักิาร 

.  นายพชิชากร สง่ศร ี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายขายและการตลาด 

5.  นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

6. นางสาวปิยนันท ์มงคล ผูช่้วยผูจ้ดัการทวัไปแผนกเครดติและนิตกิรรมสญัญา 

. นางสาวประภาพรรณ รกัธรรม ผูช่้วยผูจ้ดัการทวัไปแผนกบรหิารจดัการทวัไป 

8. นายบรรจง โฮกเสง็ ผูจ้ดัการแผนกปฏบิตักิาร  

9. นางสาวสนุทร ีหวงัดาํรงเวศ ผูจ้ดัการแผนกปฏบิตักิาร  

10. นายทศพล จนัทรสุวรรณ ผูจ้ดัการแผนกขายและการตลาด 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของกรรมการผูจ้ดัการ 

1. ควบคมุดแูลการดาํเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทัฯ 

2. ดาํเนินการหรอืบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณทไีดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทัฯ 

3. จดัทํานโยบายแผนธุรกิจ รวมถงึกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบรษิัทฯ เพอืนําเสนอต่อ 

คณะกรรมการบรหิารและขออนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

4. พจิารณาอนุมตักิารดําเนินงานทเีป็นธุรกรรมปกตธุิรกจิของบรษิทัฯ โดยวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการเป็นไป

ตามอาํนาจดาํเนินการทผ่ีานการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

5. มอีํานาจในการอนุมตัอิตัรากําลงัคนการจา้งงาน และบรรจุพนักงาน และการแต่งตงัโยกยา้ยพนักงานตามที

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมถงึพจิารณากาํหนดหน้าทแีละความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานและตําแหน่ง 

6. ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ อย่างสมําเสมอ และมหีน้าทรีายงานผลการดําเนินงาน

การบรหิารจดัการรวมถงึความคบืหน้าในการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 

7. พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทําสญัญาเกยีวกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการ

ใหเ้ป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นอํานาจดาํเนินการทผ่ีานการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯแลว้ 

8. ออกคําสงัระเบยีบประกาศและบนัทกึต่างๆ เพอืใหก้ารดําเนินงานของบรษิัทฯเป็นไปตามนโยบายและเพอื

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯรวมถงึเพอืรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 
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9. มอีํานาจแต่งตงัคณะกรรมการหรอืคณะทํางานชุดต่างๆ เพอืประโยชน์และประสทิธภิาพการจดัการทดีแีละ

โปร่งใส และมอีํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอนืใดหนึงคนหรอืหลายคนปฏบิตัิการอย่างหนึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของกรรมการผู้จดัการ หรืออาจมอบอํานาจเพอืให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามทีกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ซึง

กรรมการผู้จดัการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลง หรอืแก้ไขบุคคลทีได้รบัมอบอํานาจ หรอืการมอบอํานาจนันๆ ได้ตามที

เหน็สมควร 

10. ปฏิบัติหน้าทีอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทังนีในการดําเนินการเรอืงใดที

กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูร้บัมอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกําหนด) มสีว่นไดส่้วนเสยีหรอืมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัทฯ และ/หรอืบริษัทย่อย และ/หรอืบริษัททีเกยีวขอ้ง กรรมการผู้จดัการไม่มอีํานาจอนุมตักิาร

ดาํเนินการในเรอืงดงักล่าวโดยเรอืงดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯและ/หรอืทปีระชุมผูถ้อืหุ ้น (แลว้แต่

กรณี) เพอือนุมตัต่ิอไปยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงอืนไขการค้าปกตซิงึเป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกําหนด 

การกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงิน 

บรษิทัฯ ไดม้กีารกําหนดอํานาจอนุมตัวิงเงนิสาํหรบัใชจ่้ายเพอืธรุกรรมตามปกตขิองบรษิทัฯ และในสว่นธุรกรรม

ทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี 

 

 การจ่ายเงนิเกนิ         

งบลงทุนทไีดร้บัอนุมตั ิ 

รายจ่ายเกิน  

งบประมาณไดร้บัอนุมตั ิ

การสงัซอืสนิคา้เพอืให ้   

เชา่แบบลสีซงิ /เช่าซอื / 

จดัหาสนิคา้ใหล้กูคา้ 

การสงัซอืสนิคา้

ทวัไป 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไมจ่ํากดัวงเงนิ ไมจ่ํากดัวงเงนิ ไมจ่ํากดัวงเงนิ ไมจ่ํากดัวงเงนิ 

กรรมการผู้จดัการ < %                    

แต่ไม่เกนิ .  ลา้นบาท 

< %                   

แต่ไม่เกนิ .  ลา้บาท 

< .  ลา้นบาท < .  ลา้นบาท 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ < .  ลา้นบาท < .  ลา้นบาท < .  ลา้นบาท < .  ลา้นบาท 

 

8.5  การสรรหากรรมการ 

การคดัเลือกบุคคลทจีะแต่งตงัเป็นกรรมการของบรษิัทฯ จะกระทําผ่านการประชุมผู้ถอืหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหา

บรษิัทฯ จะเป็นผู้พจิารณาคดัเลอืกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบตัติามทีกฎหมายกําหนด เสนอวาระ

กรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาและนําเสนอ จากนนัทปีระชุมผูถ้อืหุน้จะทําการคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทกีําหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

องค์ประกอบและการแตง่ตงัคณะกรรมการบรษิทัฯ 

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตงั ถอดถอน หรอืพน้จากตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ นันไดกํ้าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯ ซงึสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

1. คณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า  คน และกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากงึหนึง

ของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมถีนิฐานอยู่ในราชอาณาจกัร และตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายกาํหนด  

2. ใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตงักรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทตีนถอื 

(2) ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทมีอียู่เลอืกตงับุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที

เลอืกตงับคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้



บริษทั ลีซ อิท จาํกดั (มหาชน)                                                                                                       แบบ -1 ประจาํปี 2560 

 

ส่ ว น ที   ห น้ า  37  

(3) บุคคลทไีดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที

จะพงึมหีรือจะพึงเลอืกตงัในครงันัน ในกรณีทีบุคคลซงึได้รบัการเลือกตงัในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวน

กรรมการทจีะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด 

3. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึงในสามของจาํนวนกรรมการ

ในขณะนัน ถา้จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกลท้สีุดกบัสว่นหนึงในสาม กรรมการ

ทจีะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันนั ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที

อยู่ในตําแหน่งนานทสุีดนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทจีะออกตามวาระอาจถกูเลอืกเขา้มารบัตําแหน่งใหมก่็ได ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยืนใบลาออกต่อบรษิัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วนัทีใบลาออกไปถึง 

บรษิทัฯ 

5. ในกรณีทตีําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนืนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบคุคลซงึมี

คุณสมบตั ิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัท มหาชน จาํกดั และ/หรอืกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ เขา้เป็นกรรมการประชุมคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซงึเขา้เป็นกรรมการ

แทนดงักล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระทีเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน  มติของคณะกรรมการต้อง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจาํนวนกรรมการทเีหลอือยู่ 

6. ทปีระชุมผูถ้อืหุ้นอาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนหุน้ที

ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

องค์ประกอบและการแตง่ตงักรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ จะร่วมกนัพจิารณาเบอืงตน้ถงึคุณสมบตัขิองบุคคลทจีะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดย

พจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด

หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังค ับ และหรือระเบียบทีเกียวข้อง นอกจากนี 

คณะกรรมการบรษิัทฯ จะพจิารณาคดัเลือกกรรมการอสิระจากผูท้รงคุณวุฒ ิประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมดา้น

อนืๆ ประกอบกนั จากนันจะนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้อืหุน้เพอืพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไป ทงันี บรษิัทฯ มี

นโยบายในการแต่งตงักรรมการอสิระอยา่งน้อย  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด และตอ้งมจีาํนวนไม่น้อยกว่า  ท่าน 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ  ของจํานวนหุ้นทีมสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 

หรอืนิตบุิคคลของบคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ โดยนับรวมหุน้ทถีอืโดยผูท้เีกยีวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทปีรึกษาทีได้เงินเดอืนประจํา หรอืผู้มี

อํานาจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอาจมคีวามขดัแยง้    

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  ปี ก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็นบิดามารดา       

คู่สมรส พน้ีอง และบุตร  รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอาจมคีวาม

ขดัแย้ง ในลักษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผู้บรหิาร ของผู้ทมีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 
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หรอืนิตบุิคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  ปี ก่อนวนัทยีนืคําขออณุญาตต่อ 

ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอาจมคีวามขดัแยง้ 

และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัช ีซงึมผีูส้อบ

บญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า  ปี ก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรกึษากฎหมายหรือทีปรกึษา

ทางการเงนิ ซงึไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า  ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิตบิุคคลทอีาจมี

ความขดัแยง้ ทงันี ในกรณีทผีูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบุิคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ 

ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

 ปี ก่อนวนัยนืขออนุญาตต่อสาํนักงาน ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

7. ไมม่ลีกัษณะอนืใดททีาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

 

องค์ประกอบและการแตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบซงึประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  ท่าน

โดยแต่งตงัจากกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทมีคีุณสมบตัติามทกีฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ

คบัข้อบงั  และ/หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี กรรมการอสิระทดีํารงตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัเิพมิเตมิดงันี  

1. ไม่เป็นกรรมการทีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม บรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้  

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนัเฉพาะทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึงคนทมีคีวามรู้และประสบการณ์เพียงพอทจีะสามารถทําหน้าทใีนการสอบทานความน่าเชอืถอืของงบ

การเงนิได ้

ทงันี กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่านจะมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
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8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน 

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

  คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560  (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)                                      
(หน่วย : บาท) 

ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเข้า

ประชุม/จาํนวนการ

ประชุมรวม  

ปี  

ค่าตอบแทน

กรรมการ 

คณะกรรมการ

ชดุย่อย 

ค่าพาหนะ

กรรมการ 

รวม 

1. นางดวงพร สจุรติานุวตั 13/13 1,680,000.00 120,000.00 75,000.00 1,875,000.00 

2.นายเธยีรชยั ศรวีจิติร 13/13 480,000.00 - 65,000.00 545,000.00 

3.พลตํารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถี 12/13 480,000.00 120,000.00 70,000.00 670,000.00 

4.นายประกอบ วศิษิฐ์กจิการ 13/13 480,000.00 420,000.00 75,000.00 975,000.00 

5.นายสุทศัน์  ขนัเจรญิสุข 13/13 480,000.00 120,000.00 75,000.00 675,000.00 

6. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์ 11/13 480,000.00 120,000.00 65,000.00 665,000.00 

7. นายสมพล เอกธรีจติต*์ 13/13 - - - - 

8.นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั* 13/13 - - - - 

รวม     5,405,000.00 

 

หมายเหตุ: * นายสมพล เอกธรีจติต์ และนางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั ไดแ้สดงความประสงค์ไม่รบัค่าตอบแทนรายเดอืนในฐานะกรรมการ

เนอืงจากไดร้บัเงนิเดอืนประจําในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการของบรษัิทตามลาํดบั 

 **      ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครงัท ี2/2561 เมอืวนัท ี9 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตอินุมตัเิหน็ชอบใหเ้สนอจ่ายโบนัสกรรมการ 

(ยกเวน้กรรมการผู้จดัการ) เป็นจํานวนเงนิ 875,000 บาท จากผลการดําเนินงานปี 2560  ซงึจะเสนอขออนุมัต ิต่อทปีระชุม

สามัญผูถ้ือหุ ้นครงัที5//2561 ในวนัท ี29 มีนาคม 2561 โดยเงนิโบนัสกรรมการดงักล่าวไม่ได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการ    

ปี 2560  
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  คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

  ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บรหิารจํานวน 17.45 ล้านบาท ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถงึ 

เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลยีงชพี 

ปี 
จาํนวนผูบ้ริหาร 

(ราย) 

จาํนวนเงินค่าตอบแทน 

(บาท) 

2560 10 17,445,726 

 

9.  การกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ ให้ความสําคญักับการกํากบัดูแลกจิการทดี ีเนืองจากพจิารณาเห็นว่าเป็นกลไกสําคญัในการนําไปสู่การมี

ระบบบรหิารจดัการทมีปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซงึจะช่วยสรา้งความเชอืมนัและความมนัใจต่อผู้ถอืหุ้น  

ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสยี และผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกํากับดูแลกิจการทีดีจะเป็นเครืองมือเพือเพิมมูลค่า สร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั รวมทังส่งเสริมการเตบิโตอย่างยงัยนืของบริษัทฯ ในระยะยาว ดงันัน บริษัทฯ จึงกําหนดให้มี

นโยบายในการกํากบัดูแลกจิการทีด ีตามทกีําหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ 

ครงัท ี /  เมอืวนัที 15 กรกฎาคม  ซึงครอบคลุมหลกัการ  หมวด และได้มกีารกําหนดหรอืเปลียนแปลงนโยบาย

เพมิเตมิมาอย่างต่อเนือง ทงันีเพอืพฒันาการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัใหด้ขีนึ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 

หมวดที  สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิัทฯ ตระหนักและใหค้วามสาํคญัในสทิธพินืฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุ ้น ไดแ้ก่ สทิธกิารซอืขายหรอืโอนหุ้น สทิธใิน

การทจีะไดร้บัสว่นแบ่งกาํไรของกจิการและเงนิปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของกจิการอยา่งเพยีงพอ 

สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเพอืใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีประชุมผูถ้อืหุ้นเพอืแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตงัผูส้อบบญัช ีและ

เรอืงทีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคับและหนังสอืบริคณห์สนธิและ

ขอ้บงัคบั การลดทุนหรอืเพมิทุน และสทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิเีท่าเทยีมในการรบัซอืหุน้คนืโดยบรษิทั เป็นตน้  

 นอกเหนือจากสทิธพินืฐานต่างๆ ขา้งตน้แล้ว บรษิัทฯ ยงัไดด้ําเนินการในเรอืงต่างๆ ทเีป็นการสง่เสรมิและอํานวย

ความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้รวมถงึนักลงทุนสถาบนั ในการเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1. จดัส่งหนังสอืนัดประชุมให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 21 วนั โดยจะระบุวนั เวลา สถานท ี

และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มลูประกอบทเีกยีวขอ้งกบัเรอืงทตีอ้งตดัสนิใจในทปีระชุมอยา่งครบถว้น  

2. ในกรณีทผีูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ

หรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึงแบบใดทบีรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

3. บรษิัท จดัช่องทางการลงทะเบยีน ณ สถานทจีดัการประชุม สาํหรบัผูถ้อืหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบนั 

โดยบริษัทได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสยีง เพือช่วยให้ขันตอนการลงทะเบียนและการ

ประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างรวดเรว็ยงิขนึ  

4. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเตม็ทแีละอสิระ  

5. เมอืการประชุมแล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จะจดัทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพือใหผู้้ถอื

หุน้สามารถตรวจสอบได ้

 อนึง บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมอืวนัท ี20 มนีาคม 2560  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชนั  

อาคารไอทโีปรเฟสชนัแนล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมการประชุมสามญัผู้ถอื

หุน้ประจาํปี 2560 จาํนวน 11  ท่าน 

 บริษัทฯได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็น

ผูด้ําเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนั 

ก่อนการประชุม และไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัท ี
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www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วนัก่อนการประชุม เพอืให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทเีกยีวขอ้งกบัการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยงิขนึ 

 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งคําถามทเีกยีวขอ้งกบัวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น

ประจําปี 2561 ในระหว่างวนัท ี23 พฤศจกิายน - 31 ธนัวาคม 2560 อย่างไรกด็ ีไม่มผีู้ถอืหุน้ส่งคําถามทเีกยีวข้องกบัวาระการ

ประชมุแต่อยา่งใด 

 บรษิัทฯ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทฯ ไว้ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้น และจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม   

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรพัย์กําหนด เพือให้ผู้ถือหุ้นมเีวลาศึกษาข้อมูล

ล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัขอ้มลูข่าวสารผ่านทางสอือเิลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรพัย ์เว็บไซต์ของ

บรษิัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสอืพมิพ์ตามพระราชบญัญัตมิหาชนจํากดั ทงันี บรษิัทฯ มีนโยบายทจีะให้คณะกรรมการ

บรษิัทฯ เข้าร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้นโดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เป็นตน้ เพอืรว่มชแีจงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในทปีระชุม 

 บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้กีารชแีจงหลกัเกณฑ์และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนเรมิประชุม โดยมทีปีรกึษา

กฎหมายทําหน้าทกีํากบัดแูลการประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนเพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ทงันี ใน

การประชุมผู้ถอืหุ้น ประธานในทปีระชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นแสดงความคดิเห็นและตงัคําถามในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบับรษิัท 

และวาระการประชุมอย่างเตม็ท ี

 บรษิัทฯ ไดท้ําการแจง้มตทิปีระชุมสามญัผูถ้อืหุ ้นประจําปี 2560 โดยระบุผลการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในวนัถดัไปภายหลงัจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เสรจ็สนิ พร้อมทงัเปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์อง

บรษิทั 

 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นจาํนวนรอ้ยละ .  ของหุน้ทอีอกแล้วของบรษิทั (ขอ้มลู ณ วนัท ี3  

ธนัวาคม 2560)  

 

หมวดที  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความสาํคญัและดแูลใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ทงัผู้

ถอืหุน้ทเีป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทไีม่เป็นผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้ทเีป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ราย

ย่อย โดยไดด้าํเนินการต่างๆ ดงันี 

บรษิัทฯ มนีโยบายทจีะรกัษาสทิธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประธานในทีประชุมจะ

ดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมทไีดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้น และไม่มกีารเพมิวาระการประชุมโดยไม่

แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ทงันี ผู้ถอืหุน้ของบรษิทัทุกรายมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจํานวนหุน้ทตีนถอือยู่ โดยหนึงหุน้มี

สทิธอิอกเสยีงเท่ากบัหนึงเสยีง 

บรษิัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นเสนอเรอืงทเีหน็สมควรบรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 และ

เสนอชือบุคคลเพือเข้ารบัการเลือกตงัเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวนัท ี23 พฤศจิกายน –  

ธนัวาคม 2560 โดยบรษิัทไดเ้ผยแพร่รายละเอยีดเกยีวกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการดําเนินการดงักล่าวโดยจดัส่งในรูปแบบ

จดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทท ีwww.leaseit.co.th อย่างไรกด็ ีไม่มผีูถ้อืหุ้น

เสนอเรอืงเพอืบรรจุเป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชอืบคุคลเพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

 บริษัทฯได้มอบให้บริษัท ศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็น

ผูด้ําเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนั 

ก่อนการประชุม และไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทท ี

www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วนัก่อนการประชุม เพอืให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทเีกยีวขอ้งกบัการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยงิขนึ 

บรษิัทฯ มนีโยบายทจีะเพมิทางเลอืกในการประชุมให้แก่ผูถ้อืหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอสิระหรอืบุคคลอนืเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนผูถ้อืหุ้นได้ โดยบรษิัทฯ ได้จดัเตรยีมหนังสอืมอบ
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ฉนัทะตามแบบทกีระทรวงพาณิชยป์ระกาศกําหนด ซงึระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานทงัคําแนะนําขนัตอนในการมอบฉันทะ ซงึผูถ้อื

หุน้สามารถกําหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได ้และไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อื

หุน้ นอกจากนี ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ท ีwww.leaseit.co.th 

การดาํเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามลําดบัวาระการประชุม โดยจะมกีารเสนอรายละเอยีด

ในแต่ละวาระอย่างครบถว้น พรอ้มแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอยา่งชดัเจน รวมทงัจะไมเ่พมิวาระการประชุมทไีมม่กีารแจง้

ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระทมีคีวามสาํคญัทผีูถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมตัินโยบายการรายงานการซือ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรพัย์ของบรษิัทให้ทีประชุม

คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลทเีกยีวขอ้งซงึ

รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้ง รวมตลอดถงึคูส่มรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าวทเีกยีวขอ้ง

กบัขอ้มูล รวมถงึไดก้ําหนดบทลงโทษเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯหรอืนําขอ้มูลของบรษิัทฯ ไปใชเ้พอืประโยชน์สว่น

ตน ตามนโยบายการป้องกนัการนําข้อมูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทงัได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

เกียวกับภาระหน้าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตลอดจนการรายงานการเปลยีนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต่์อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ตามมาตรา  และบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.  โดยคณะกรรมการ และ

ผู้บริหารได้มีการรายงานการซือ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นราย          

ไตรมาสมาโดยตลอด 

 

นโยบายการรายงานการซือ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร 

. บทนํา  

บรษิัท ลซีอทิ จาํกดั (มหาชน)(“บรษิทัฯ”) มุ่งมนัทจีะปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลกัการ

กํากบักจิการทดี ีเพอืให้บรรลุเจตนารมณ์ดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทฯ จงึไดจ้ดัทําและนํานโยบายการซอืขายหลกัทรพัย์ของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร เพอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอไป     

. วตัถปุระสงค ์ 

นโยบายฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอื  

(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกยีวกบัการซอืขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีของบรษิทัฯ  

(2) สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ.  (“พ.ร.บ.หลักทรพัย์ฯ”) เกียวกบั การซือขายหลักทรพัย์โดยใช้ข้อมูลภายในและประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“สาํนกั งาน ก.ล.ต.”) เกยีวกบั การรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ

และผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน      

(3) ดาํรงไวซ้งึความเชอืมนัของผูถ้อืหุน้ และนกัลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

. ขอบเขต  

(1) นโยบายฉบบันีบงัคบัใช้กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ นอกจากนีเนือหาบางส่วนของนโยบายยงั

ครอบคลุมถงึคู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าวดว้ย  

(2) นโยบายฉบับนีครอบคลุมถึงการซือขายหลักทรพัย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (รวมเรยีกว่า “หลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ”)  

. คาํนิยาม  

ขอ้ความหรอืคาํใดๆ ในนโยบายฉบบันีใหม้คีวามหมายดงัต่อไปนี เวน้แตข่อ้ความดงักล่าวจะแสดงหรอืไดอ้ธบิายไวเ้ป็นอย่างอนื  

(1) “นโยบาย”  หมายถงึ นโยบายการซอืขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ี

 (2) “บรษิทัฯ”  หมายถงึ บรษิทั ลซีอทิ จาํกดั (มหาชน)  

 (3) “หลกัทรพัย”์ หมายถงึ หุน้ (สามญัและบุรมิสทิธ)ิ และหลกัทรพัย์แปลงสภาพ ไดแ้ก่ หุ้นกู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญั

แสดงสิทธิทีจะซือหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Rights 



บริษทั ลีซ อิท จาํกดั (มหาชน)                                                                                                       แบบ -1 ประจาํปี 2560 

 

ส่ ว น ที   ห น้ า  43  

(“TSR”)) สทิธใินการซือหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชนั) และตราสารทางการเงนิอนืๆ ที

สามารถซอืขายไดใ้นตลาดการเงนิ   

(4) “การซือขาย” หมายถึง การซือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายใน

หลกัทรพัย ์รวมทงัการใชส้ทิธใินการซอืหุน้ หรอืใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้ หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

(5) “การชอร์ตเซล” (Short Sale) หมายถงึ การขายหลกัทรพัยซ์งึตนเองไม่มใีนครองครอบ แต่ใชก้ารยมืมาจากบุคคลอนืที

มหีลกัทรพัยน์นัอยู ่เช่น โบรกเกอร ์ 

(6) “ขอ้มูลภายใน” หมายถงึ ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการตดัสนิใจซือขายหลกัทรพัย์ซงึยงัไม่ไดถู้กเปิดเผยต่อ 

สาธารณชน ตวัอย่างของขอ้มลูภายใน ไดแ้ก่  

ก) ฐานะทางการเงนิและผลประกอบการทางการเงนิ  

ข) การคาดการณ์ทางการเงนิ (Financial Projections)  

ค) การจา่ยหรอืไมจ่า่ยเงนิปันผล   

ง) การเปลยีนแปลงในการจดัอนัดบัหนีสนิ(Credit Rating)   

จ) การเปลยีนแปลงมลูคา่ทตีราไวข้องหลกัทรพัย ์ 

ฉ) การเรยีกไถ่ถอนหลกัทรพัย์  

ช) แผนธุรกจิทมีผีลตอ่ผลประโยชน์ของบรษิทั  

ซ) การเปลยีนแปลงทสีาํคญัในแผนการลงทุนหรอืโครงการลงทุน  

ฌ) การร่วมทุน การควบรวมกจิการ หรอืการขายกจิการ  

ญ) การทําคาํเสนอซอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัอนื  

ฎ) การซอืหรอืขายสนิทรพัยท์สีาํคญั  

ฏ) ขอ้มลูผลติภณัฑใ์หมท่สีาํคญั  

ฐ) การไดม้าหรอืสญูเสยีสญัญาทางการคา้ทสีําคญั  

ฑ) ขอ้พพิาททางกฎหมายทสีาํคญั   

ฒ) การเปลยีนแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ  

ณ) การเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชทีสีาํคญั 

ด) การเปลยีนแปลงอํานาจควบคุมหรอืการเปลยีนแปลงทสีาํคญัในคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  

(7) “กรรมการ” หมายถงึ กรรมการของบรษิทัฯ  

(8) “ผูบ้ริหาร”  หมายถงึ กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร  ผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารสรีะดบัแรกนับต่อ

จากประธานเจา้หน้าทบีรหิารลงมา  และให้หมายความรวมถงึผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทเีป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขนึไปหรอืเทยีบเท่าของบรษิทัฯ (ตามคาํนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต.)  

(9) “ผูส้อบบญัช”ี หมายถงึ ผูส้อบบญัชซีงึไดร้บัการแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยมตทิปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ ในแตล่ะปี  

 (10) “บุคคลทบีรษิทัฯ กําหนด” หมายถึง บุคคลทมีตีาํแหน่งหรอืหน้าท ีซงึล่วงรูข้้อมลูภายในของบรษิทัฯ (รวมถงึ คู่สมรส

และบตุรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว) ตวัอยา่งของบคุคลซงึอาจล่วงรูข้อ้มลูภายใน  

ทงันีเลขานุการบรษิัทจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการดูแลรกัษาทะเบยีนรายชอืบุคคลทบีรษิัทฯ กําหนดและแจ้งให้บุคคล

ดงักล่าวทราบเมอืถกูเพมิหรอืลบรายชอืในทะเบยีนดงักล่าว  

.  หน้าทีและความรบัผิดชอบ  

(1) คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีกํากบัดูแลนโยบายฉบบันี เพอืให้มนัใจว่าบุคคลที

บรษิทัฯกําหนดไดป้ฏบิตัติามนโยบายอยา่งเคร่งครดั  

(2) เลขานุการบรษิัท มหีน้าทหีลกัในการนํานโยบายฉบบันีไปปฏบิตัใิช ้รวมทงัตดิตามประสทิธผิลตลอดจนชแีจงตอบขอ้

ซกัถามและตคีวามในกรณทีมีขีอ้สงสยั 

(3) ผูบ้รหิารมหีน้าทรีบัผดิชอบและทําให้มนัใจว่าผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนไดต้ระหนักถงึความสาํคญัและมคีวามเข้าใจ

นโยบายฉบบันี รวมทงัปฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั   
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(4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายฉบบันีอย่างเคร่งครดั รวมทงัสอืสารนโยบายฉบบันีใหคู้่

สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะไดร้บัทราบ  

.  นโยบายและแนวทางปฏิบติั  

.   ขอ้ห้ามในการซอืขายหลกัทรพัย์โดยใชข้อ้มลูภายใน กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีตอ้งปฏบิตัติามขอ้หา้มในการซอื

ขายหลกัทรพัยโ์ดยการใชข้อ้มลูภายใน ซงึกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์า ในการซอืหรอืขายซงึ

หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืหลกัทรพัย์ทซีอืขายในศูนยซ์อืขายหลกัทรพัย ์หา้มมใิหบุ้คคลใด

ทําการซอื ขาย เสนอซอื เสนอขาย หรอืชกัชวนให้บุคคลอนืซอื ขาย เสนอซอื หรอืเสนอขายซงึหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ หรอืหลักทรพัย์ทซีอืขายในศูนย์ซือขายหลกัทรพัย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในประการทีน่าจะเป็นการเอา

เปรยีบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลยีนแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ยีงัมไิดเ้ปิดเผยต่อ

ประชาชนและตนไดล่้วงรูม้าในตาํแหน่งหรอืฐานะเช่นนันและไม่วา่การกระทาํดงักล่าวจะกระทําเพอืประโยชน์ต่อตนเอง หรอืผูอ้นื

หรอืนําขอ้เทจ็จรงิเช่นนนัออกเปิดเผย เพอืใหผู้อ้นืกระทาํดงักล่าวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

 .   ชว่งเวลาหา้มซอืขายหลกัทรพัย(์Blackout Period)  

. .   ห้ามบุคคลทบีรษิัทฯ กําหนด ซอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลา  วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิประจําราย

ไตรมาสและประจาํปี และช่วงเวลาอนืทบีรษิทัฯจะกําหนดเป็นครงัคราว  

. .  ในสถานการณ์พเิศษ บคุคลทบีรษิทัฯกาํหนดอาจขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระหว่างช่วงเวลาหา้มซอืขายหลกัทรพัยไ์ด ้

หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มคีวามยากลําบากทางการเงนิอย่างรุนแรง หรอืตอ้งปฏบิตัติามข้อกําหนดต่างๆ ทางกฎหมาย 

หรอืตกอยู่ภายใต้คาํสงัศาล โดยตอ้งจดัทาํบนัทกึระบุเหตุผลลเสนอขออนุมตัติ่อ  

(1) ประธานกรรมการ (กรณผีูข้ายเป็นกรรมการหรอืเลขานุการบรษิทั)  

(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณผีูข้ายเป็นประธานกรรมการ)  

(3) ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร / กรรมการผู้จดัการ (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลทบีรษิัทฯ กําหนดซงึไม่ใช่กรรมการ

และเลขานุการบรษิทั) ทงันีใหจ้ดัสง่สาํเนาบนัทกึดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัดว้ย  

. .  เลขานุการบรษิทั จะประกาศชว่งเวลาหา้มซือขายหลกัทรพัยใ์หบุ้คคลทบีรษิทัฯ กาํหนดทราบเป็นการล่วงหน้า   

 

.   การรายงานการถอืหลกัทรพัย ์ 

. .   การรายงานครงัแรก  

(1) กรรมการ ผู้บรหิารและผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ มหีน้าทตีอ้งจดัทํารายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตนเอง คู่สมรส และ

บุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตามแบบ -  (เอกสารแนบ ) ของสํานักงาน ก.ล.ต. และนําส่งให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน  วนั 

นับแต่วนัทไีดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ หรอืวนัปิดการเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชน 

ตามทกีฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด 

(2) บุคคลทีบริษัทฯกําหนดนอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชมีหีน้าทีต้องจดัทําแบบรายงานการถือ

หลกัทรพัย์ของกลุ่มบรษิทัฯ (เอกสารแนบ ) และนําสง่ใหเ้ลขานุการบรษิทั ภายใน  วนั นับแต่วนัทไีดร้บัแจง้จากเลขานุการ

บรษิทั   

. .   การรายงานเมอืมกีารเปลยีนแปลง  

(1) กรรมการ ผูบ้รหิารสรีะดบัแรก และผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ มหีน้าทตีอ้งจดัทําแบบรายงานการเปลยีนแปลงการถอื

หลกัทรพัย์ตามแบบ -  (เอกสารแนบ ) ของสํานักงาน ก.ล.ต. และนําส่งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน  วนั ทําการนับแต่

วนัทมีกีารซอืขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(2) บุคคลทีบริษัทฯกําหนดนอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีมีหน้าทีต้องจัดทําแบบรายงานการ

เปลยีนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ (เอกสารแนบ ) และนําส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั ภายใน  วนัทําการนับแต่วนัทมีี

การซอืขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ 

 . .  ขอ้ยกเวน้   

 การเปลยีนแปลงการถอืหลกัทรพัยใ์นกรณีดงัต่อไปนี ไม่ตอ้งจดัทาํแบบรายงานการเปลยีนแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามแบบ   

59-2  
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(1) การเสนอขายหุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering)  

(2) การใชส้ทิธติามหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ  

(3) การเสนอขายหุ้นหรอืการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุ้น หรอืหุ้น กู้แปลงสภาพ (Warrants) ที

ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรอืพนักงานของบรษิัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือ ได้รบัหลักทรัพย์จาก

โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)   

(4) การรบัหลกัทรพัยโ์ดยทางมรดก  

(5) การโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยจ์ากการวางเป็นประกนัการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

.   การซอืขายหลกัทรพัยท์ไีม่เขา้ข่ายการซอืขายหลกัทรพัยต์ามนโยบายฉบบันี ไมบ่งัคบัใชใ้นกรณีการเขา้ถอืหลกัทรพัย ์หรอื

รบัคาํเสนอซอืหลกัทรพัยเ์พอืครอบงาํกจิการ (Tender Offer)  

.   ขอ้จาํกดัอนืๆ ในการซอืขายหลกัทรพัย ์ 

. .   บรษิัทฯ สนับสนุนให้บุคคลทบีรษิัทฯกําหนดลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯในระยะยาว ทงันีไม่ควรซือขายหลกัทรพัย์

ของบรษิทัฯในระยะสนัหรอืเพอืเกง็กาํไรในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ   

 

. .   บคุคลทบีรษิทัฯ กาํหนดควรหลกีเลยีงการทาํธุรกรรม ดงัตอ่ ไปนี  

(1) การชอร์ตเซล (Short Sale) หลักทรพัย์ของบรษิัทฯ ซงึอาจเป็นการส่งสญัญาณแก่ตลาดได้ว่า ผูข้ายไม่มี

ความเชอืมนัในบรษิทัฯ  

(2) การซอืขายตราสารอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชนั) ทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ซงึ

อาจก่อใหเ้กดิลกัษณะการซอืขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในได ้ 

(3) การถอืครองหลักทรพัย์ของบรษิัทฯ ในบญัชกีู้ยมืเงนิเพือซือขายหลกัทรพัย์(Margin Account) ซงึอาจถูก

บรษิทัหลกัทรพัยบ์งัคบัขายหลกัทรพัยด์งักล่าว โดยปราศจากความยนิยอม ในกรณทีไีม่สามารถนําหลกัประกนั มาวางเพมิได ้ 

.   บทลงโทษกรณฝ่ีาฝืนนโยบาย  

กรรมการ ผู้จ ัดการ ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร หรอืผู้สอบบญัชผีู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์การซือขาย

หลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดตอ้งรบัโทษตามทกีฎหมายบญัญตั ิ

 

บรษิทัฯ จะจดัทํารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี และจดัใหม้กีารเผยแพร่รายงานการประชุมทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทัท ีwww.leaseit.co.th 

บรษิัทฯ มนีโยบายทเีกยีวขอ้งกบัการทํารายการทเีกยีวโยงกนัทเีขา้ข่ายจะตอ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ตามขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก่อนทํารายการ  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเกยีวกบัชอืและความสมัพนัธ์ของบุคคลทเีกียวโยง นโยบาย

การกําหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการเกียวกบัรายการดงักล่าวให้ผู้ถอืหุ ้นทราบอย่าง

ชดัเจนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิัทฯ มนีโยบายไม่อนุญาตให้มรีายการระหว่างกนัในลกัษณะทเีป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงนิ เช่น การ

ใหกู้ย้มืเงนิ การคาํประกนัสนิเชอื 

 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกนักับกลุ่มบรษิัทฯ ในเครือ ซึงได้กระทําอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไป

ตามปกตธุิรกจิการคา้ (Fair and at arms’s length)  

 

หมวดที  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

ก) การดแูลสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษิัทฯตระหนักถงึสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทงัภายในและภายนอกบรษิัท และดูแลเพอืให้มนัใจได้ว่าสทิธิ

ดงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยด ีทงันี เพอืสรา้งความเขา้ใจอนัดแีละความร่วมมอืระหว่างบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยี อนั

จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน สร้างความเชือมันและความมันคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทังเพิมขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัในระยะยาว ดงันี 
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1. พนักงาน: บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการคดัเลือกบุคลากร ทีเหมาะสมกับตําแหน่ง และเน้นบุคลากรมี

ประสบการณ์ในการทํางานตรงกบัลกัษณะงานของบรษิัทฯ เพือความเชยีวชาญในงานนันซงึบรษิทัฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงาน

เป็นทรพัยากรทมีคีุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดงันัน บริษัทฯ จึงมุ่งมนัทจีะพฒันาศักยภาพของพนักงานตลอด

เสน้ทางการทํางาน โดยพฒันาทกัษะ เพิมพูนความรู้อย่างต่อเนือง และความสามารถของพนักงาน รวมทงัมอบโอกาสในการ

สร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในเรอืงผลตอบแทนที

เหมาะสมและสามารถเทยีบเคยีงกบับรษิัทชนันําโดยทวัไป  ตลอดจนการดูแลคุณภาพชวีติของพนักงานทุกคนโดยเท่าเทยีมกนั

โดยบรษิัทฯ ไดกํ้าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทสีอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัทงัในระยะสนัอาทเิช่น 

ความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี ในรูปแบบของเงนิจูงใจ (Incentive) และเงนิโบนัส (Bonus) และในระยะยาว โดยการ

นําเอารูปแบบการวดัผลการปฏิบตัิงานตาม Balanced Scorecard โดยอาศัยการกําหนดตวัชีวดั (KPI) มาใช้เป็นเครืองมือ

ทางดา้นการจดัการทช่ีวยในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิตั ิ(Strategic Implementation) โดยอาศัยการวดัหรอืการประเมนิ ทจีะ

ช่วยให้องคก์รเกดิความสอดคล้องเป็นอนัหนึงอนัเดยีวกนั และมุ่งเน้นในสงิทมีคีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ขององค์กรโดยบรษิทัฯ 

ศกึษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที และความรบัผดิชอบของแต่ละตําแหน่งงาน ประเมนิผลการทํางานและ

ความกา้วหน้าในการทํางานของพนักงานอย่างสมาํเสมอ ทงันีเพอืพฒันาองคก์รสู่การเป็นองคก์รทดี ีนอกจากน ีบรษิทัไดจ้ดัใหม้ี

โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพอืใหพ้นกังานได้ออมและสรา้งผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวและ

มสีว่นร่วมเป็นเจา้ของบรษิทัมาตงัแต่ปี 2558 และจะครบกาํหนดโครงการในเดอืนมนีาคม 2561 

บรษิัทฯ ให้ความสําคญัในเรอืงสวสัดกิารและความปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษัทฯได้จดัสวสัดกิารและสทิธิ

ประโยชน์ขนัพนืฐานตามทกีฎหมายกําหนด อาท ิวนัเวลาทํางาน วนัหยุด วนัหยดุพกัผ่อนประจําปี และวนัลาหยุดประเภทต่างๆ 

รวมถึงการประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลียงชีพ โดยมีการประชาสมัพันธ์สทิธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ

พนักงานทราบ และนอกจากนันบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารอนืๆ นอกเหนือจากทกีฎหมายกาํหนด อาท ิการประกนัสขุภาพ ซงึ

ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การประกนัชวีติ การประกันอุบตัิเหตุ และการตรวจสุขภาพประจําปี 

รวมถงึจดัให้มมีาตรการการดูแลสุขภาพอนามยัของพนักงาน  อาท ิการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคระบาด และการจดัหาหน้ากาก

อนามยัและแอลกอฮอล์เจลสาํหรบัล้างมอืใหแ้ก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้เีงนิช่วยเหลอืพนักงาน

ในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสยีชวีติของญาตใิกลช้ดิ การประสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเป็น

ตน้  

จากขอ้มูลการเกดิอุบตัเิหตุ การหยุดงาน ในปี 2560 พบว่าสถติกิารเกิดอุบตัเิหตุ หรอือตัราการหยุดงานจากการ

เจบ็ป่วยจากการทาํงาน เท่ากบั ศนูย์ 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

ทรพัยากรบุคคลถอืว่าเป็นสนิทรพัยท์มีคี่าสงูสุดในการดาํเนินธุรกจิ ดงันนั แนวคดิเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรควรเป็น 

การลงทุนอยา่งต่อเนืองระยะยาว บรษิทัฯไดด้าํเนินการในการพฒันาบคุลากร ดว้ยการพฒันาความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะของ

บคุลากร โดยใชเ้ครอืงมอืในการพฒันาบุคลากร 2 รูปแบบ ไดแ้ก ่ การสอนงานและแบง่ปันความรู ้ (Coaching & Knowledge 

Sharing) และ การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพอืให้บคุลากรสามารถนําความรูม้าประยกุต์ใชใ้นการปฏบิตังิาน 

ซงึจะสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์ร และรองรบัการเตบิโตของธุรกจิอย่างยงัยนื ทงันีบรษิทัฯไดจ้ดัทําโครงการพฒันาบคุลากร

ทคีรอบคลุมในทุกระดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี 

 การจดัการสมัมนาเพอืสรา้งความสมัพนัธท์ดีใีนหมูพ่นักงาน ใหม้กีารทาํงานร่วมกนัเป็นทมี (Team Building) 

รวมถงึการปลูกจติสาํนึกในระยะยาวใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั ในเรอืงของการเป็นผูใ้ห ้ โดยมรีายละเอยีดการจดั

กจิกรรมดงันี 
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ก. การจดักจิกรรม Team Building ของพนกังานบรษิทัฯ เมอืวนัท ี 25-26 พฤศจกิายน 2560  ทจีงัหวดั

ชลบรุ ี โดยไดเ้รยีนเชญิวทิยากรผูท้รงคณุวุฒ ิ (อาจารยนิ์พทัธ  กานตอมัพร) เป็นผูใ้หค้วามรูแ้ก่

พนกังานของบรษิทั 

 การฝึกอบรม   บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทุกระดบั ตงัแต่ระดบับรหิาร ระดบั

จดัการ และระดบัปฏบิตักิาร เพอืเป็นแนวทางการพฒันาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และเป็นการยกระดบั

ขดีความสามารถในการแข่งขนั จงึไดจ้ดัการฝึกอบรมใหก้บับคุลากรในทุกระดบั ตงัแต่คณะกรรมการบรษิทั       

ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี 

ก. ระดบักรรมการ  

 หลกัสตูร Strategic Planning & Balanced Scorecard   จดัโดย อาจารยส์ราวุฒ ิ พนัธุชงค ์  

ผูอ้าํนวยการสถาบนับรหิารสารสนเทศและการจดัการความรู ้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื  

 นายสมพล เอกธรีจติต ์  ตาํแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ 

 นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั  ตาํแหน่ง  กรรมการ  

ข. ระดบับรหิาร 

 หลกัสตูร Strategic Planning  & Balanced Scorecard  จดัโดย อาจารย์สราวฒุ ิ พนัธุชงค ์  

ผูอ้าํนวยการสถาบนับรหิารสารสนเทศและการจดัการความรู ้ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื  

นายสมพล เอกธรีจติต ์  ตาํแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั ตาํแหน่ง  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางรุ่งนภา โอกาศ  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายพชิชากร สง่ศร ี ตาํแหน่ง  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

นางสาวปิยนนัท ์มงคล ตาํแหน่ง  รองผูจ้ดัการทวัไปแผนกเครดติและสญัญา 

นางสาวประภาพรรณ รกัธรรม ตาํแหน่ง  รองผูจ้ดัการทวัไปแผนกบรหิารจดัการทวัไป 

นายบรรจง โฮกเสง็  ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการแผนกปฏบิตักิาร  

นางสาวสนุทร ีหวงัดํารงเวศ ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกปฏบิตักิาร  

นายทศพล จนัทรส์ุวรรณ ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการแผนกขายและการตลาด 

 หลกัสตูร “จดัการรายจ่ายอย่างไร ใหไ้ดส้ทิธเิพมิ” จดัโดยธรรมนิต ิ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื 

นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 หลกัสตูร “27 กลยทุธ์สาํคญัการวเิคราะหง์บการเงนิอย่างครบวงจร” จดัโดยบรษิทั ธรรมนิต ิ

จํากดั (มหาชน) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื 

นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ในปีนีบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหผู้ท้รงคุณวฒุ ิ จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ดาํเนินการจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่

พนกังานทงัระดบับรหิารและระดบัพนกังาน ดงันี 

ค. ระดบับรหิาร 

 หลกัสตูร Business Plan Development & Risk Identification and Prevention 

 หลกัสตูร Leadership 

 หลกัสตูร Advance Human Resource Planning 

 หลกัสตูร Finance and Accounting for Top Management 
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 หลกัสตูร Accounting for Non Accounting 

 หลกัสตูร Risk and Change Management 

 หลกัสตูร Problem Solving 

 หลกัสตูร Strategic Planning & Balanced Scorecard 

ง. ระดบัพนักงาน 

 หลกัสตูร HR for Non-HR 

 หลกัสตูร Presentation Skill 

 หลกัสตูร Selling Techniques I 

 หลกัสตูร Service Excellent 

 หลกัสตูร Introduction to Modern Marketing Techniques 

 หลกัสตูร Negotiation Skills 

 หลกัสตูร Business Ethic and Social Responsibility 

 หลกัสตูร Business Writing 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการอบรมโดยแยกเป็นการอบรมภายในองคก์ร (In-house Training) จํานวน 1 

หลกัสตูร และภายนอกองค์กร (Public Training) จาํนวน 17หลกัสตูร มบีุคลากรทไีดร้บัการอบรม จํานวน 34 คน  

แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดด้งันี  

o กรรมการ 2 คน (คดิเป็น 25%) 

o ผูบ้รหิาร  10 คน (คดิเป็น 100%) 

o พนกังาน 26 คน (คดิเป็น 40%) 

สรุปจาํนวนชวัโมงการฝึกอบรมของพนกังานและผูบ้รหิาร ปี 2560  ดงันี 

ระดบัพนักงาน จํานวนชวัโมงฝึกอบรมเฉลยี  (ชม. / คน) 

กรรมการ 3.0 

ผูบ้รหิาร 13.30 

พนกังาน 6.30 

 

2. คู่ค้า บรษิัทฯ กําหนดนโยบายเกียวกับการปฏบิตัิทีเป็นธรรม และรบัผิดชอบต่อคู่คา้ทุกฝ่าย ตามข้อตกลง

ทางการคา้ทไีดต้กลงกนั ทงันี โดยการกําหนดเงอืนไขและแนวทางการปฎบิตัติงัแต่แรกอยา่งชดัเจนและเป็นธรรม  ตลอดจนการ

ใหค้วามร่วมมอืกบัพนัธมติรทางการคา้เพอืประโยชน์โดยรวมทงั 2 ฝ่าย 

 2.1 ลูกค้า: บรษิทัฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฎบิตัต่ิอลูกคา้ ทุกรายโดยมกีารแจง้เงือนไขให้รบัทราบ

อย่างชดัเจน โดยเงอืนไขดงักล่าวเป็นเงือนไขทีเป็นธรรม นอกจากนี บริษัทฯ ยงัมุ่งมนัในการให้การบริการลูกค้า และให้

คาํแนะนําช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ดว้ยความสภุาพ อ่อนโยน พร้อมรบัฟังปัญหาและวธิแีกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ โดยไม่เปิดเผยความลบั

ของลูกคา้ และบรษิทัฯ ไดม้กีารกําหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกลกูคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยยดึหลกัเกณฑด์งันีคอื 

 การมตีวัตนอยู่จรงิของลกูคา้ 

  ความสามารถในการชาํระหนีของลูกคา้ และลกูหนี 

 ความสามารถในการปฏบิต้งิานตามโครงการใหส้าํเรจ็ 

โดยคณะกรรมการสนิเชอืมหีน้าทใีนการพจิารณาหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้ 
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 2.2 เจ้าหนี : บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมนัทจีะรกัษาสมัพนัธภาพทยีงัยนืระหว่างบรษิทั และเจา้หนีอยูเ่สมอ บรษิทัฯ

มนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอเจา้หนีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ขอ้มูลทถูีกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจา้หนี และ

ยดึมนัในการปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงอืนไขของสญัญาทมีตี่อเจา้หนีอย่างเคร่งครดั ทงัในเรอืงการชําระคนืเงนิตน้ ดอกเบยี 

และค่าธรรมเนียม การดํารงอตัราส่วนทางการเงนิ และเงอืนไขอนืๆ เป็นต้น และหากเกดิกรณีทบีรษิัทไม่สามารถปฏบิตัติาม

เงอืนไขขอ้ใดขอ้หนึงได ้บรษิทัฯจะแจง้ใหเ้จา้หนีทราบโดยเรว็ เพอืร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข ทงันีทผี่านมา บรษิทัฯไม่มี

เหตผุดินัดชาํระหนี  

3. คู่แข่ง : บริษัทฯ ดําเนินการโดยสุจริตและการรกัษามาตรฐานในการให้บริการ และยดึหลักการไม่กล่าว

พาดพิงคู่แข่ง หรอืบดิเบอืนข้อเท็จจรงิของคู่แข่ง นอกจากนี บรษิัทฯ ปฏบิตัติ่อคู่แข่งขนัด้วยความเขา้ใจและความร่วมมอืทีดี

ระหว่างกนั ทงันี บรษิทัฯ ถอืว่าคูแ่ขง่อนืตา่งกม็หีน้าทเีป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิทดีแีละมคีุณภาพแก่ลูกคา้ เช่นเดยีวกนั 

4. สงัคม ชุมชน และสิงแวดล้อม: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้บริษัทฯ เน้นการประพฤติ

ปฎิบัติอย่างเป็นธรรมตนโดยคํานึงถึงหน้าทีความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสงิแวดล้อม บริษัทฯได้จัดทํากิจกรรม

หลากหลายรูปแบบเพอืช่วยเหลอืชุมชน สงัคม และสงิแวดล้อม อาท ิ บรษิัทฯ ร่วมกบั คณะกรรมการบรษิัทฯ คู่ค้า ลูกคา้และ

เจา้หนี ไดร่้วมสนับสนุนสงิปลูกสร้าง สงิของบรจิาค และทุนการศกึษา ให้แก่เยาวชนทหี่างไกล และกจิกรรมทเีป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมอย่างต่อเนือง โดยไดร้บัความร่วมมอืจากองคก์รต่างๆ ทงัภาครฐัและภาคเอกชน  

คณะกรรมการบรษิทัฯไดก้ําหนดนโยบายในเรอืงการดูแลรกัษาสงิแวดล้อม และสง่เสรมิใหม้กีารใช้ทรพัยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ และไดก้ําหนดแนวปฏบิตัทิสีามารถดําเนินการไดภ้ายในบรษิทัฯ อาท ิการประหยดัพลงังานไฟฟ้า การประหยดันํา 

การรณรงคก์ารใชก้ระดาษ Recycle การคดัแยกขยะ รวมไปถงึการบาํบดันําทงิเบอืงตน้ก่อนปล่อยลงสูท่่อระบายนํา 

นอกจากนี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรอืงสงิแวดลอ้ม โดยบรษิัท

มนีโยบายในการคุม้ครองและปกป้องสงิแวดลอ้ม โดยจะดําเนินการสง่เสรมิใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้ม พฒันาและใช้

เทคโนโลยทีเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้มมากยงิขนึ ทงันี บรษิทัฯไดด้าํเนินการเพอืลดผลกระทบดา้นสงิแวดล้อมและควบคุมกจิกรรม

ทอีาจสง่ผลกระทบต่อสงิแวดลอ้มอย่างตอ่เนือง อาท ิการจดัการของเสยีทเีกดิขนึภายในบรษิทั 

ทงันี รายละเอียดเกยีวกับกิจกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสงิแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้ห ัวข้อ 

“ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดลอ้ม” 

 

ข) การเคารพหลกัสทิธมินุษยชนสากล 

บรษิทัฯ สนบัสนุนการเคารพสทิธมินุษยชนทปีระกาศใชใ้นนานาประเทศ ซงึรวมถงึปฏญิญาและอนุสญัญาต่างๆ ของ

สหประชาชาตว่ิาดว้ยสทิธมินุษยชน ทงันี กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ตลอดจนบคุคลอนืใดทกีระทาํการในนาม

ของบรษิทัจะตอ้งเคารพในศกัดศิรสีว่นบคุคล ความเป็นส่วนตวั และสทิธขิองแต่ละบคุคลทตีนไดม้กีารตดิต่อดว้ยในระหว่างการ

ปฏบิตังิาน โดยจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรอืสง่เสรมิใหม้กีารละเมดิหรอืล่วงเกนิสทิธมินุษยชนใด ๆ ตามทบีรษิทัไดก้ําหนดไว้

ในหลกัในการปฏบิตั ิ “จรยิธรรมและธรรมาภบิาลขององคก์ร”  

 

ค) การต่อตา้นทุจรติและการจา่ยสนิบน 

      คณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามมุ่งมนัทจีะปฏเิสธการทุจรติคอร์รปัชนัและการตดิสนิบนทุกรูปแบบและทุกระดบั ไม่ว่า

จะเป็นธุรกรรมทเีกยีวขอ้งกบัภาครฐัหรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัไดอ้อกนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัในปี   โดย

จดัทําเป็นเอกสารแนวการปฏิบตัเิกียวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพอืป้องกันและตดิตามความเสยีงจากการทุจริต

คอร์รปัชนั โดยห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอนืใดทกีระทําการในนามของบรษิัท กระทําการซงึเป็นการให้

หรอืรบัของกํานัลทเีป็นเงนิ หรอืสงิตอบแทนอนืใด อนัมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่เหมาะสม เพือใหไ้ดม้าซงึความไดเ้ปรยีบทาง
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ธุรกจิ หรอืความสมัพนัธ์กบัคู่ค้า   ในปี  บรษิัทฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุ้นสว่นตา้นทุจรติเพอืประเทศไทย 

(PACT Network) เพอืแสดงความมุง่มนัทจีะต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชนั  

 ในปี 2559  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหห้น่วยงานซึงไมม่ส่ีวนประสานงานกบัลูกคา้ทําการสอบทานกลบัไปยงัลูกคา้ทุกรายทเีปิด

วงเงนิใหม่ เพอืเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกยีวกบัการทุจรติและการจ่ายสนิบน สรุปผลการดําเนินกจิกรรมดงักล่าว ไม่พบการทุจรติการ

เรยีกรบั หรอืจ่ายสนิบนกบัลูกคา้ 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบ้ติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition) ในวนัท ี9 มถุินายน 2560 โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้ ี 

 การประเมนิความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการทุจรติภายในบรษิทั รวมถงึการนํานโยบายการต่อตา้น การทุจรติ

และแผนการกํากบัการปฏบิตังิานไปปฏบิตั ิ และจดัให้มคีู่มอื/แนวทางในการดําเนินธุรกจิแก่ผูบ้รหิารและ

พนกังาน 

 จะเปิดเผยและแลกเปลยีนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏบิตัทิีดแีละ แนวทางความสําเร็จในการ

สนับสนุนใหเ้กดิการทาํรายการทางธรุกจิอยา่งมคีณุธรรม ถกูตอ้งและโปร่งใสในประเทศไทย 

 จะร่วมมอืกบับรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั คู่คา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มอนื ๆ โดยการสรา้งแนวร่วมปฏบิตั ิ

และการเขา้ร่วมในกจิกรรมต่อตา้นการทุจรติ 

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชนัและกระบวนการในการประเมนิ

ความเสยีงจากการทุจรติคอรร์ปัชนั 

ผูบ้รหิารของบรษิัทจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทเีหมาะสมขนึเพอืประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและลดความเสยีงจาก

ลกัษณะธุรกจิ ซงึการควบคุมภายในดงักล่าว จะทําการควบคุมทงัในด้านการป้องกนั (Preventive Control) และการตรวจสอบ  

(Detective Control) ซงึเป็นเครอืงมอืทชี่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทํามชิอบและการทุจรติให้น้อยลง โดยใช้

หลกัเกณฑก์ารแบ่งแยกหน้าท ีการแบง่แยกหน้าทกีารทํางานระหว่างพนกังาน รวมถงึจดัทํากระบวนการตดิตามประเมนิผลการ

ปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชนั  ให้ผูบ้รหิารสามารถได้รบัรายงานและรบัทราบถงึสาเหตุของข้อบกพร่อง

หรอืสถานการณ์ทไีม่ชอบมาพากลไดท้นัท่วงท ีรวมทงัสามารถปรบัปรุงระบบในเชงิป้องกนัไดอ้ย่างเหมาะสมในการประเมนิผล

ระบบการควบคุมภายในดงักล่าว และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึงของกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิ

ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนัโดยรวมทุกสนิปี  และกําหนดให้มีการประเมินความเสยีงเกียวกับการทุจรติ

คอร์รปัชนัเป็นประจําทุกปี และรายงานผลการประเมินความเสียงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทังนี กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานทุกคนมหีน้าทรีายงานการพบเหน็การฝ่าฝืนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชนัดงักล่าว โดยบรษิทัฯมมีาตรการให้

ความคุม้ครองแก่ผูแ้จง้เบาะแสอย่างเหมาะสม ทงันี บรษิทัฯได้จดัให้มกีารฝึกอบรมเพอืสรา้งความตระหนักถงึความสาํคญัและ

เขา้ใจนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมทงัวธิกีารประเมนิความเสยีงจากการทุจรติคอรร์ปัชนัดว้ย  

 

ง) นโยบายและแนวปฏบิตัเิกยีวกบัการไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธ ิ

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหหรือลิขสิทธ ิ

ดงัต่อไปนี 

 พนักงานของบรษิัททุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อนื หากพบการ

กระทาํทเีป็นหรอือาจเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาใหแ้จง้ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ 

 ตรวจสอบขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคคลภายนอก ทีไดร้บัมาหรอืจะนํามาใช้ภายในบรษิัท เพอืลดโอกาสทจีะ

เกดิกรณีละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้นื 

 พนักงานมหีน้าทรีายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเมอืพบการกระทําผดิทเีห็นว่าเป็นการละเมดิสทิธ ิอาจนําไปสู่การ

ละเมดิสทิธ ิหรอืการกระทาํทอีาจก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทเกยีวกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 
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 ในการทํางาน พนักงานตอ้งดูแลรกัษางาน ขอ้มูล สูตร สถติ ิโปรแกรม วธิกีาร กระบวนการ และข้อเท็จจรงิ

ต่างๆ ทเีป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัไม่ใหถ้กูล่วงละเมดิ และไม่เปิดเผยใหก้บัผูใ้ด เว้นแต่ไดร้บัอนุญาต

จากทางบรษิทั 

ขอ้พงึระวงั 

1) การทําซาํ ดดัแปลง แกไ้ขอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ

ต่างๆ โดยไมม่เีหตุอนัควร 

2) การใชข้อ้มลูทเีป็นความลบั หรอืเป็นสทิธขิองผูอ้นืโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของ 

3) การตัดสนิใจทีเกียวข้องกับการได้มาซึงทรพัย์สนิทางปัญญา ใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทาง

ปัญญา รกัษาสทิธ ิและคุ้มครองสทิธิในทรพัย์สินทางปัญญาของบรษิัท โดยไม่มคีวามเข้าใจที

ชดัเจนและถกูตอ้ง 

จ) การดาํเนินการในกรณมีผีูแ้จง้เบาะแสและการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส 

     บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ช่ีองทางการสอืสารผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯท ีwww.leaseit.co.th   เพอืให้ผูถ้อืหุน้และผู้

มสีว่นไดเ้สยีมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และรอ้งเรยีนโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยตรงผ่านทางช่องทางดงันี 

1. จดหมายอเิลค็ทรอนิคส ์ถงึฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ : IR@leaseit.co.th 

2. จดหมายทางไปรษณยี์           :  เรยีน  คณะกรรมการตรวจสอบ 

                 บรษิทั ลซี อทิ จาํกดั (มหาชน) 

                 /  ถ.พระราม  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

                 กรุงเทพมหานคร 10120 

ในกรณีได้รบัความไม่เป็นธรรมหรือความเดอืดร้อนจากการกระทําของบรษิัท รวมถึงเรืองทีอาจทําให้เกิดความ

เสยีหายต่อบรษิัท และการร้องเรยีนกรณีทีถูกละเมดิสทิธ ิ  นอกจากนี พนักงานทุกคนมหีน้าทีต้องรายงานเหตุการณ์ หรือ

พฤตกิรรมในททีํางานทไีมถู่กตอ้งหรอืสงสยัว่าจะไม่ถูกตอ้ง หรอืละเมดิต่อธรรมาภบิาลของบรษิทั กฎระเบยีบหรอืกฎหมายใดๆ 

ต่อผูบ้งัคบับญัชา และบรษิทัไดจ้ดัช่องทางสาํหรบัพนักงานเพือปรกึษาหรอืแจง้เหตุโดยตรงต่อผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หากพบ

เห็นหรอืสงสยัการกระทําใดๆ ทไีม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืฝ่าฝืนต่อหลกัในการปฏบิตั ิซงึมหีรอือาจมผีลกระทบต่อพนักงาน ผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีอนืๆ และบรษิทั 

กระบวนการดําเนินการเมือได้รบัข้อร้องเรียน  :  ความคดิเห็นและข้อรอ้งเรยีนทงัทมีาจากผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนได้

เสยี และพนักงาน จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สรุปรายละเอยีดของเหตุดงักล่าว เพือ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพอืพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ  และดําเนินการแก้ไขเยยีวยา หรอืดําเนินการทางกฎหมาย

สําหรบัการกระทําความผดิดงักล่าวต่อไป  และแจง้ผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  ทงันีขอ้มูลของผู้แจ้งเบาะแส 

(Whistle blower) และรายละเอยีดอนืๆ ทหีน่วยงานตรวจสอบภายในไดร้บัจะถกูเก็บเป็นความลบั เพอืสรา้งความมนัใจแก่ผูแ้จง้

เบาะแส หรอืพนกังาน 

หมวดที  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure of Information and Transparency) 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และโปร่งใส ทงัรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทัวไปตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์ ตลอดจนข้อมูลทีสําคญัทีมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซงึมผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ เพอืใหผู้ท้เีกยีวขอ้งกบั

บรษิทัฯ ทงัหมดไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ จะทาํการเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ รวมถงึเอกสาร

ข่าวของบริษัททังภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสอืการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

หลกัทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ www.leaseit.co.th โดยบรษิัทฯได้ดําเนินการปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัอย่าง



บริษทั ลีซ อิท จาํกดั (มหาชน)                                                                                                       แบบ -1 ประจาํปี 2560 

 

ส่ ว น ที   ห น้ า  52  

สมาํเสมอ นอกจากนี บรษิัทฯไดจ้ดัประชุมแถลงข้อมลูผลการดาํเนินงานใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น นักลงทุน นักวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน 

และผูท้สีนใจ รวมถงึการแถลงข่าวต่อสอืมวลชน โดยมผีูบ้รหิารของบรษิทัเขา้ร่วมประชมุชแีจงและตอบขอ้ซกัถาม 

คณะกรรมการบรษิัทฯได้อนุมตัินโยบายการรายงานการซอื-ขายหุ้น/ถอืครองหลักทรพัย์ของบรษิัทให้ทีประชุม

คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลทเีกยีวขอ้งซงึ

รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้ง รวมตลอดถงึคูส่มรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าวทเีกยีวขอ้ง

กบัขอ้มูล รวมถงึไดก้ําหนดบทลงโทษเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯหรอืนําขอ้มูลของบรษิัทฯ ไปใชเ้พอืประโยชน์สว่น

ตน ตามนโยบายการป้องกนัการนําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทงัได้ให้ความรูแ้ก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

เกียวกับภาระหน้าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตลอดจนการรายงานการเปลยีนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต่์อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ตามมาตรา  และบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.  โดยคณะกรรมการ และ

ผูบ้รหิารได้มกีารรายงานการซอื-ขายหุ้น/ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อทีประชุมคณะกรรมการบรษิัททราบเป็นรายไตรมา

สมาโดยตลอด 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนักถงึความรบัผิดชอบต่อรายงานงบการเงนิทีมีข้อมูลถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นจรงิ และ

สมเหตุสมผล งบการเงนิของบรษิทัฯ จดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัชทีรีบัรองทวัไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีเีหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย่างสมําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทงัมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ         

งบการเงนิ นอกจากนี คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารดํารงรกัษาไวซ้งึระบบควบคุมภายในทมีีประสทิธผิล เพอืให้มนัใจได้อย่างมี

เหตุผลว่าการบนัทกึข้อมูลทางการบญัชีมคีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพียงพอทจีะดํารงรกัษาไว้ซงึทรพัย์สนิ และเพอืให้ทราบ

จุดอ่อนเพือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจรติหรอืการดําเนินการทีผิดปกตอิย่างมสีาระสําค ัญ รวมถงึมีการแต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซงึประกอบดว้ยกรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิารเพอืทําหน้าทใีนการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการระหว่างกนั และ

ระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ นอกจากนี คณะกรรมการบรษิทัยงัได้

จดัทาํรายงานคณะกรรมการบรษิทัเพอืใหก้ารรบัรอง 

บรษิัทฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัเรอืงความพงึพอใจของลูกคา้ จงึไดม้กีารมอบหมายให้หน่วยงานเฉพาะกจิของบรษิัทฯ 

ซงึประกอบดว้ยพนักงานของบรษิัทฯ ทไีม่ได้มปีฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้ ทําหน้าทใีนการสอบถามความพงึพอใจของลูกค้าและการ

ตรวจสอบการทุจรติคอร์รบัชนั ผลจากการดาํเนินการแบง่ออกเป็น 2 ประเดน็ดงันี 

1. ประเดน็คาํถามเกยีวกบัความพงึพอใจของลูกคา้  ซงึเป็นคาํถามปลายเปิด  ทางฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไดท้ํา

การรวบรวมผลการสํารวจ และนําไปพิจารณาปรบัปรุงการให้บริการ โดยได้พิจารณาปรบัโครงสร้างการ

ให้บรกิารกบัลูกคา้ใหม่ในปี 2560 ให้มคีวามเชอืมโยงกนัตงัแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายเครดติ ตลอดจน

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

2. ประเดน็คาํถามเกยีวกบัการทุจรติคอร์รปัชนั  สรุปผลการดําเนินกจิกรรมดงักล่าว ไม่พบการทุจรติการเรยีกรบั 

หรอืจ่ายสนิบนกบัลูกคา้ 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแส  :  คณะกรรมการบรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนไดเ้สยีทงัภายใน และภายนอกองคก์ร แจง้เบาะแส 

ขอ้ร้องเรยีน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเดน็การทําผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิทไีม่ถูกตอ้ง 

หรอืระบบการควบคุมภายในทบีกพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพอืพจิารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิ รวมทงักําหนด

มาตรการคุม้ครองและปกป้องผูแ้จง้เบาะแส 

 ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์บรษิัทฯ ไดจ้ดัให้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพอืทําหน้าทใีนการตดิต่อและ

ใหข้อ้มลูต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห์ รวมถงึหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ซงึข้อมลูดงักล่าวตอ้งเป็นขอ้มลูทถีูกตอ้ง ครบถว้น ตรงต่อ

ความเป็นจรงิ และทวัถงึ    ทงันี   ผูส้นใจสามารถตดิต่อขอขอ้มลูบรษิทัจากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธไ์ดท้หีมายเลขโทรศพัท ์    

+66 2686 3229 หรอืทางอเีมล์ IR@leaseit.co.th บรษิัทฯ ไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงนิเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรง 
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นโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 บรษิทั ลซี อทิ จาํกดั (มหาชน) กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของ

ตน หรอืของบคุคลทมีคีวามเกยีวขอ้ง ซงึเป็นสว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัท ี 4) พ.ศ. 2551 เพอืใหบ้รษิทัฯมขีอ้มลูประกอบการดาํเนินการตามขอ้กําหนดเกยีวกบั

การทาํรายการทเีกยีวโยงกนัซงึเป็นรายการทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจนําไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ 

ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยได ้รวมถงึการทกีรรมการและผู้บรหิารต้องปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความระมดัระวงัและซอืสตัยส์จุรติ ซงึตอ้ง

ตดัสนิใจโดยไม่มสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มในเรอืงทตีดัสนิใจขอ้มลูในรายงานดงักล่าวจงึเป็นประโยชน์ต่อการตดิตาม

ดแูลใหก้ารทาํหน้าทขีองกรรมการและผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวดว้ย โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

1. คาํนิยาม 

บริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั ลซี อทิ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย หมายถงึ   

1. บรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชนจํากดั ทมีอีาํนาจในการควบคุมกจิการ 

2. บรษิทัจํากดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั ทบีรษิทัยอ่ยตามขอ้ 1 มอีาํนาจควบคุมกจิการ 

3. บรษิทัจํากดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั ทอียูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมกจิการต่อเป็นทอดๆ โดยเริมจากการอยูภ่ายใต้

อํานาจควบคมุกจิการของบรษิทัย่อยตามขอ้ 2 

บริษทัในเครือ หมายถงึ บรษิทัมหาชนจํากดับรษิทัหนงึซงึมคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดับรษิทัใด

บรษิทัหนึงหรอืหลายบรษิทัในลกัษณะดงัต่อไปนี 

 บรษิทัหนึงมอํีานาจควบคุมเกยีวกบัการแต่งตงัและถอดถอนกรรมการซงึมอํีานาจจดัการทงัหมดหรอืโดยสว่นใหญ่ของ

อกีบรษิทัหนึง 

 บรษิทัหนึงถอืหุน้ในอกีบรษิทัหนึงเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของหุน้ทอีอกจาํหน่ายแลว้  ในกรณีทบีรษิทัแรกและหรอืบรษิทั

ในเครอืบรษิทัเดยีว หรอืหลายบรษิทัหรอืบรษิทัแรกและหรอืในชนัต่อๆไป  หรอืบรษิทัในเครอืในลําดบัขนัแรกและหรอื

บรษิทัเดยีว  หรอืหลายบรษิทัถอืหุน้ของบรษิทัใดมจีาํนวนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของหุน้ทอีอกจําหน่ายแล้วให้

ถอืว่า บรษิทันนัเป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัแรกดว้ย  ตามกฏกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท ี4 (พ .ศ . 2535) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ .ศ 2535 

ผูบ้ริหาร หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารสรีะดบัแรกนับต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้งึดํารงตาํแหน่ง

เทยีบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาสรีะดบัทุกราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชี

หรอืการเงนิทเีป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขนึไปหรอืเทยีบเท่า 

 

บคุคลทีมีความเกียวข้อง หมายถงึ บุคคลทมีคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 

1. บุคคลทมีอีาํนาจควบคุมกจิการบรษิทั และในกรณทีบุีคคลนันเป็นนิตบิุคคลใหห้มายความรวมถงึกรรมการของ     

นิตบุิคคล 

2. คู่สมรส บุตร หรอืบุตรบุญธรรมทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลตามขอ้ 1 

3. นิตบุิคคลตามขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 มอีาํนาจควบคุมกจิการ 

4. บุคคลอนืทมีลีกัษณะตามทคีณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

เมอืบคุคลใดกระทาํการดว้ยความเขา้ใจหรอืตกลงว่า หากบรษิทัทาํธุรกรรมทใีหป้ระโยชน์ทางการเงนิแก่บุคคลดงักล่าว 

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 จะไดร้บัประโยชน์ทางการเงนิดว้ย ใหถ้อืว่าบคุคลดงักล่าวเป็นบุคคลทมีคีวาม

เกยีวขอ้งสาํหรบัการทาํธรุกรรมนัน ตามมาตรา 89/1 ของพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยห์รอืผูท้เีกยีวขอ้ง (ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้) คาํนึงถงึประโยชน์ของตน

มากกว่าของลกูคา้ (ตามแนวทางการพจิารณาเรอืงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์) 

รายการทีเกียวโยงกนั หมายถงึ การทาํธุรกรรมระหว่างบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทมีคีวาม

เกยีวขอ้งตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

บคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ หมายถงึ ไดแ้ก่ บุคคลดงัต่อไปนี 

1. ผูบ้รหิารของบรษิทั 

2. ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั 

3. ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

4. บุคคลทมีคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรส หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายกบับุคคลตามขอ้ 1 ขอ้ 2 

หรอืขอ้ 3 ซงึไดแ้ก ่บดิา มารดา คู่สมรส บุตร หรอืญาตสินิทอนื 

5. นิตบิุคคลใดๆ ทบีุคคล ตามขอ้ 1 ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 ถอืหุน้ หรอืมอีํานาจควบคุม หรอืมสีว่นไดเ้สยีอนืใด ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้มอยา่งมนียัสําคญั 

อาํนาจการควบคมุกิจการ หมายถงึ 

1. การถอืหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงในนิตบุิคคลหนึงเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของนิตบุิคคลนนั 

2. การมอีาํนาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของนิตบุิคคลหนึงไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืไม่ว่า

เพราะเหตอุนืใด 

3. การมอีาํนาจควบคุมการแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการตงัแต่กงึหนึงของกรรมการทงัหมด ไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 2. กฏหมายทีเกียวข้อง 

นโยบายว่าดว้ยการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีฉบบันี ไดอ้อกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฏหมายที

เกยีวขอ้ง ดงัต่อไปนี 

2.1. มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ กําหนดให ้การดาํเนินกิจการของบรษิทั กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัหิน้าทดีว้ย

ความรบัผดิชอบ ความระมงัระวงั และความซอืสตัย์สจุรติ รวมทงัตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ

บรษิทั มตคิณะกรรมการตลอดจนมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.2. มาตรา 89/14 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของ

ตน หรอืของบคุคลทมีคีวามเกยีวขอ้ง กรณีเป็นสว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

ทงันีตามหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวธิกีารทคีณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 

2.3. มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ กาํหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั จดัสง่สาํเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 

ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจด็วนัทาํการนับแต่วนัทบีรษิทัไดร้บัรายงานนนั 

2.4. ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทจ. 2/2552 กาํหนดให ้กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถึงการมี

ส่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้ง ซงึเป็นสว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอื

บรษิทัย่อย 

2.5. มาตรา 88 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้รรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยมชิกัชา้เมอืมกีรณ ี

ดงัต่อไปนี 

1. มสีว่นไดเ้สยีไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทบีรษิทัทาํขนึระหว่างรอบปีบญัช ีโดยระบุขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบั

ลกัษณะของสญัญา ชอืคู่สญัญา สว่นไดเ้สยีของกรรมการในสญัญานัน (ถา้ม)ี 

2. ถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทั และบรษิทัในเครอืโดยระบจุาํนวนทงัหมดทเีพมิขนึหรอืลดลงในระหวา่งรอบปีบญัช ี(ถา้ม)ี 

  

3. การรายงาน 

3.1. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตน หรอืของบุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้ง กรณี

เป็นสว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย โดยกรอกแบบแจง้รายงานการมส่ีวนไดเ้สยี

ของกรรมการและผูบ้รหิาร (ตามเอกสารแนบ) ดงันี 
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             - รายงานในครงัแรก : ใหร้ายงานภายในวนัท ี15 ของเดอืนถดัไป นับจากวนัทเีกดิรายการการมสีว่นไดเ้สยี 

             - รายงานการเปลยีนแปลงขอ้มลูการมสี่วนไดเ้สยี : ใหร้ายงานโดยมชิกัชา้ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทมีกีาร

เปลยีนแปลงขอ้มลู โดยระบุแจง้การเปลยีนแปลงครงัทเีท่าใดไวด้ว้ย 

3.2. กรรมการและผูบ้รหิารสง่แบบแจง้รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอืของบคุคลทเีกยีวขอ้ง ใหเ้ลขานุการบรษิทัทนัท ีหรอื

ภายในเวลาทกีําหนด 

3.3. เลขานุการบรษิทั ดําเนินการดงันี 

            - จดัสง่สาํเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วนัทาํการ นับแต่วนัทบีรษิทัไดร้บัรายงานนนั 

            - เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทกีรรมการและผูบ้รหิารรายงานต่อบรษิทั 

            - เปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

  

4. บทกาํหนดโทษ 

ตามบทบญัญตัแิห่งกฏหมาย กาํหนดดงันี 

4.1. มาตรา 281/2 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ กําหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารผูใ้ด ไม่ปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความรบัผดิชอบ ความ

ระมดัระวงั และความซอืสตัยส์ุจรติ ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายหรอืทาํให้ตนเองหรอืผูอ้นืไดร้บั

ประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทดีงักล่าว ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิจาํนวนค่าเสยีหายทเีกดิขนึ หรอืประโยชน์ที

ไดร้บั แต่ทงันีคา่ปรบัดงักล่าวตอ้งไม่ตํากว่าหา้แสนบาท 

4.2. มาตรา 281/3 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ กําหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารบรษิทัผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 89/14 ตอ้งระวาง

โทษปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท และปรบัไม่เกนิวนัละสามพนับาทตลอดเวลาทยีงัมไิดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

4.3. มาตรา 281/5 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ กําหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัผูใ้ดไม่ปฏบิตัหิน้าททีกีําหนดตามมาตรา 89/15 (1) (2) 

หรอื (3) หรอืมาตรา 89/16 ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหนึงแสนบาท 

4.4. มาตรา 203 แห่ง พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้รรมการบรษิทัคนใดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 88 หรอื 

ปฏบิตัติามแต่ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ตรงกบัความจรงิ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิสองหมนืบาท 

 

หมวดที  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า  ใน  ของจํานวนกรรมการทังคณะ 

ปัจจุบนับรษิทัฯ มีกรรมการทงัสนิจํานวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการทเีป็นผูบ้รหิารจํานวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระทไีม่เป็น

ผูบ้ริหารจํานวน 5 ท่าน และยงัดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบอกีด้วย โดยเป็นกรรมการทีเป็นผู้หญิงจํานวน 3 ท่าน 

นอกจากนี คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัได้แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ เพอืช่วยในการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ พจิารณา

และรบัทราบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธิหน้าทตีามทไีด้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี 

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  ท่าน จะตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชเีพยีงพอทจีะสามารถทําหน้าทใีนการสอบทาน

ความน่าเชอืถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ ได ้และวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ไม่ควรเกนิ 6 ปี นบัแต่

วนัทีบรษิัทฯ แปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจํากดั เมอืวนัที  16 พฤษภาคม 2556 อนึงบรษิัทฯ ไม่มกีรรมการอสิระท่านใดที

ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระของบรษิัทฯ เกนิ 6 ปีนับแต่วนัทบีรษิัทฯ แปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจาํกดั และ  บรษิัทฯไม่มี

กรรมการทดีาํรงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษิทั (ไมน่บัรวมตาํแหน่งทปีรกึษาในบรษิทัจดทะเบยีน) 

บรษิทัมนีโยบายไม่ใหก้รรมการผูจ้ดัการของบรษิัท ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทอนื และบรษิทัจดทะเบยีน

อนืมากกว่า  บรษิทั (ไม่นับรวมบรษิัทในเครอื) และตอ้งไม่เป็นกรรมการในบรษิทัททีําธุรกจิประเภทเดยีวกนั หรอืธุรกจิทอีาจ

ก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เวน้แต่จะไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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นอกจากนี บรษิัทฯ มนีโยบายในการแบ่งแยกตําแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นคนละ

บุคคลกนั เพอืป้องกนัมใิห้บุคคลใดมอีํานาจเบด็เสรจ็ในเรอืงใดเรอืงหนงึโดยเฉพาะ รวมทงัมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที

ของแต่ละตาํแหน่งไวอ้ย่างชดัเจนในอํานาจดาํเนินการของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูก้ําหนดอํานาจหน้าท ีและ

คดัเลอืกบุคคลเพอืเขา้ดาํรงตําแหน่งดงักล่าวโดยประธานกรรมการมาจากการเลอืกตงัของกรรมการบรษิทั ทาํหน้าทเีป็นประธาน

ในทปีระชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบรษิัทให้เป็นไปตามระเบยีบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการ

ทุกท่านมสีว่นร่วมในการประชุม เช่น ตงัคําถามหรอืขอ้สงัเกต ให้คําปรกึษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผูบ้รหิาร และสนับสนุนการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทั แตจ่ะไมก่า้วก่ายในการบรหิารการจดัการกจิการของบรษิทั  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์

หลากหลาย ทงัดา้นการเงนิ การบญัช ีการบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และกจิการธนาคาร โดยกรรมการอสิระของ 

บรษิัทฯ มคีุณสมบตัสิงูกว่าขอ้กําหนดขนัตาํของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอยีดซงึแสดงอยู่ภายใตห้วัขอ้ รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผู้มอีาํนาจ

ควบคมุ และเลขานุการบรษิทั  

อนึง กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัไมเ่คยเป็นพนักงานหรอืหุน้สว่นของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกที

บรษิทัใชบ้รกิารอยู่ตงัแต่จดัตงับรษิทั 

ทงันี คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้แต่งตงัเลขานุการบรษิัทฯ เพอืให้มหีน้าทีและความรบัผดิชอบตามพระราช 

บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

2. บทบาท หน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บรษิัทฯ กําหนดใหก้รรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิดีสีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทังนี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน

วสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบธุรกจิ และงบประมาณประจําปีของบรษิัท 

และกํากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจทีกําหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของ

กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองคณะกรรมการบรษิทัและทปีระชุมผูถ้อืหุน้ โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

สงูสุดของบรษิทั และผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นสาํคญั ทงันีเพอืสรา้งความมนัคงอย่างยงัยนืใหแ้ก่บรษิัท และเพิมมลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน

ระยะยาว โดยคณะกรรมการบรษิทักําหนดใหม้กีารพจิารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบในวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ ทศิทาง

และนโยบายในการดําเนินงานของบริษัทเป็นประจําทุกปี เพือให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธุรกิจทีเปลียนแปลงไป โดย

คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจและทราบถงึบทบาทหน้าทีและความรบัผดิชอบของตน และตอ้งปฏบิตัหิน้าทใีห้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซอืสตัย์สจุรติ และคํานึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ 

และผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั  

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบาย และแผนการสบืทอดตาํแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร และผูบ้รหิาร

ระดบัสงู ประกอบดว้ย ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ โดยมกีารกําหนดแนวทางการดาํเนินการ

ไวอ้ย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการของบรษิัทฯ มหีน้าทพีจิารณาคดัเลอืก ตดิตามการดาํเนินการตามแผนการสบืทอดตําแหน่ง 

และการพิจารณาคดัเลือกกรรมการผู้จดัการ  และกรรมการผู้จดัการมีหน้าทีพิจารณาคดัเลือก ตดิตามการดําเนินการตาม

แผนการสบืทอดตําแหน่ง และการพจิารณาคดัเลอืกผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  และผูอ้าํนวยฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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นโยบายเรือง “แผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan)” 

. บทนํา  

บรษิทั ลซีอทิ จํากดั (มหาชน)(“บรษิทัฯ”) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกจิการใหม้คีวามยงัยนื คณะกรรมการ

บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทําและนํานโยบายแผนการสบืทอดตาํแหน่ง Succession Plan เพอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอไป     

. วตัถปุระสงค์  

1. เพือประเมินความพร้อมอยู่ เสมอว่าองค์กรมีกําลังคนทีมีคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ 

(Competencies) มากน้อยเพยีงใด 

2. เพอืสามารถวางแผนการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรไดล่้วงหน้าในเชงิรุก โดยวางแผนการสรรหาและพฒันาจาก

บุคลากร ในองค์กรทมีศีกัยภาพในตําแหน่งงานระดบัผูจ้ดัการแผนกขนึไปจนถงึกรรมการผูจ้ดัการหรอืประธาน

เจา้หน้าทบีรหิาร หรอืบคุลากรจากภายนอก 

3. เพอืวางแผนทดแทนและสบืทอดตําแหน่งงานทีจะเกษียณอายุและการบรหิารคนเก่งหรอืตําแหน่งงานทีเป็นที

หมายปองของตลาด/คู่แข่ง 

4. เพอืลดอตัราสูญเสยีบุคลากรทมีคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 

5. เพอืเป็นการจูงใจและธํารงรกัษาพนักงานทีมีความสามารถและมีศักยภาพเพือวางแผนทดแทนและสืบทอด

ตาํแหน่งงาน พร้อมไดร้บัโอกาสในการพฒันาและปรบัเลอืนตาํแหน่งงานทสีงูขนึ 

 

3. ระเบียบปฏิบติัและหลกัเกณฑ ์

3.1  ระเบยีบปฏบิตัแิละหลกัเกณฑแ์ผนการสบืทอดตาํแหน่ง (SUCESSION PLAN) 

บรษิัทฯ มหีลกัเกณฑ์และระเบยีบปฏบิตักิารคดัเลอืกบคุลากรทจีะเขา้มารบัผดิชอบในตาํแหน่งงานบรหิารที

สําคัญของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพือให้มนัใจว่าบริษัทฯได้ผู้บริหารทีมีคุณสมบตัิ ท ักษะ

ประสบการณ์และความสามารถเป็นมอือาชพี ผ่านคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ/

หรอื กรรมการผูจ้ดัการและวางแผนสบืทอดตําแหน่งงาน ตามระดบัพนักงาน ดงันี 

ก)  ระดบักรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร (CEO) 

 ฝ่ายบรหิารเป็นผูจ้ดัทําแผนสบืทอดตาํแหน่งในระดบักรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

เพอืเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาและนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาอนุมตั ิ 

 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน จดัใหม้กีารตดิตามความคบืหน้าของ

แผนสบืทอดตําแหน่ง ตงัแต่การระบุผูส้บืทอดตาํแหน่ง(แจง้ใหท้ราบเป็นการเฉพาะตวั) การพฒันา

ศกัยภาพ ตลอดจนการประเมนิผล  

 เมอืตําแหน่งผูบ้ริหารระดบัประธานเจา้หน้าทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการว่างลงหรอืผูอ้ยู่ในตําแหน่ง

ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทใีนตาํแหน่งได ้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

มีหน้าทีในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/กรรมการผู้จดัการคนใหม่  เพือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูท้มีคีวามเหมาะสมใหด้าํรงตําแหน่งแทนต่อไป 

 

คณุสมบตัเิบอืงตน้ของกรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร เป็นดงันี 

1. การศกึษาไม่ตาํกว่าระดบัปรญิญาตร ี

2. มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสายงานขนึไป 

3. มคีวามเป็นผูนํ้าและมวีสิยัทศัน์ทกีวา้งไกล 

4. มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธแ์ละการจดัการองคก์ร 

5. มกีารตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหาทสุีขุม รอบคอบ คาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุขององคก์ร 
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ข)  ระดบัผูบ้รหิาร ตงัแต่ระดบัผูอํ้านวยการฝ่ายถงึระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 ฝ่ายบรหิารเป็นผูจ้ดัทําแผนสบืทอดตําแหน่งในระดบัผูบ้รหิารตงัแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายถงึระดบั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการเพอืเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

เป็นผูพ้จิารณาและนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาอนุมตั ิ 

 กรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งจดัใหม้กีารตดิตามความคบืหน้าของแผนสบืทอดตาํแหน่ง ตงัแต่การระบุผู้

สบืทอดตาํแหน่ง(แจง้ใหท้ราบเป็นการเฉพาะตวั) การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการประเมนิผล  

 เมอืตําแหน่งผูบ้รหิารตงัแต่ระดบัผู้อํานวยการฝ่ายถงึระดบัผูช้่วยกรรมการผู้จดัการว่างลงหรอืผูอ้ยู่

ในตําแหน่งไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทใีนตําแหน่งได ้กรรมการผุ้จดัการมหีน้าทใีนการคดัเลือกและ

แต่งตงัผูบ้รหิารในตาํแหน่งทวี่างลงคนใหม่   

 

คณุสมบตัเิบอืงตน้ของผูบ้รหิารระดบัผูอํ้านวยการฝ่ายถงึระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นดงันี 

1. การศกึษาไม่ตาํกว่าระดบัปรญิญาตร ี

2. มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานในตาํแหน่งผูจ้ดัการขนึไป 

3. มคีวามเป็นผูนํ้าและมวีสิยัทศัน์ทกีวา้งไกล 

4. มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์ 

5. มคีวามซอืสตัย ์สจุรติ และมองเหน็ประโยชน์แก่องคก์รเป็นสาํคญั 

 

3.2  แผนการสบืทอดตาํแหน่งของบรษิทัฯ มกีระบวนการ ดงันี 

3.2.1 สร้างแผนการพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า 

ก่อนพนกังานจะเกษยีณหรอืออกจากตาํแหน่งก่อนเวลา 

3.2.2 กําหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึงหมายถึง ความรู ้

ทกัษะ บุคลกิภาพและทศันคตทิพีงึปรารถนาของพนักงานในตําแหน่งนันๆและจดัทําแผนพฒันา

เป็นรายบคุคล(Individual Development Plan) 

3.2.3 คดัเลือก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของบุคคลทจีะเขา้รบัตําแหน่งเขา้สบืทอดตําแหน่ง 

(candidate) เพอืพจิารณาความเหมาะสม 

3.2.4 ระบุผู้สืบทอดตําแหน่งอย่างน้อย 2 คน จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงานของ

พนักงาน โดยมกีารแจง้ใหพ้นกังานทราบล่วงหน้า(แจง้ให้ทราบเป็นการเฉพาะตวั)  เพอืเตรยีมรบั

มอบและเรยีนรูง้าน  

3.2.5 พฒันาและประเมนิพนักงานทคีาดว่าจะเป็นผูส้บืทอดตาํแหน่งว่าจะสามารถมพีฒันาการและสรา้ง

ผลงานตามทคีาดหวงัไดจ้รงิ กรณไีมเ่ป็นตามคาดหมายใหด้าํเนินการดงันี 

3.2.5.1 ดาํเนินการคดัเลอืกและวางแผนการสบืทอดตาํแหน่งใหม่และพฒันาผูส้บืทอดตําแหน่ง

สาํรองแทน (ถา้ม)ี หรอื 

3.2.5.2 สรรหา และคดัเลอืกจากบคุคลภายนอก 

3.2.6 เมอืผูส้บืทอดตาํแหน่งมคีุณสมบตัคิรบตามตาํแหน่งทมีหีน้าทรีบัผดิชอบสงูขนึและมตีําแหน่งงาน

ว่างลงหรอืมตีําแหน่งงานใหม่ทสีูงขนึ ให้นําเสนอการปรบัเลอืนขนัเลอืนตําแหน่งและรกัษาการ 

(Promotion & Acting) ตามนโยบายของบรษิทัฯ  
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นโยบายเกยีวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิัทฯ มกีารกําหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทอีาจเกิดขนึจากการทํารายการระหว่างกนัของ

บรษิัทฯ และบุคคลทีอาจมคีวามขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสยีในเรอืงใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดย

คณะกรรมการบรษิัทฯ จะต้องดูแลให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั 

ประกาศ คําสงั หรอืข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทเีกยีวขอ้ง รวมถงึการ

ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามข้อกําหนดเกียวกบัการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกนั และการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิที

สาํคญัของบรษิทัฯ รวมทงัปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีกีําหนดโดยสมาคมนักบญัชโีดยเคร่งครดั  

 นอกจากนี บรษิัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้สอบบญัช ีหรอืผู้เชยีวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี 

พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกยีวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และจะทําการ

เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทไีดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ 

แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจาํปี (แบบ - ) และรายงานประจาํปี (แบบ -2) 

 

คูม่อืจรรยาบรรณสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

ก. จรรยาบรรณบริษทัลีซ อิท จาํกดั (มหาชน) (Lease-IT) 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุง่มนัทจีะดาํเนินการและยดึถอืจรรยาบรรณของบรษิทัในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

1. ลูกค้า 

ใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจอย่างเหมาะสม โดยการนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทดีอีย่างมคีุณภาพ 

ใหบ้รกิารดว้ยความเป็นธรรม รวมทงัดแูลรกัษาขอ้มลูต่าง ๆ ของลูกคา้ไว้เป็นความลบั 

2. ผูถ้ือหุ้น 

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม โดยดาํเนินการใหม้ผีลประกอบการทดีอีย่างสมําเสมอ พรอ้มทงัมรีะบบ

การควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทงัระบบบรหิารความเสยีงทมีปีระสทิธภิาพ 

3. พนักงาน 

สรรหาและรกัษาพนกังานทมีคีวามสามารถในการปฏบิตังิาน รวมทงัพฒันาพนกังานอยา่งต่อเนืองและส่งเสรมิ

พนกังานใหม้โีอกาส ความกา้วหน้าและความมนัคงในอาชพี 

4. พนัธมิตรและคู่แขง่ทางการค้า 

ปฏบิตัติ่อพนัธมติร และคูแ่ขง่ทางการคา้อย่างเป็นธรรม และรกัษาความลบัภายใตห้ลกัเกณฑ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

รวมทงัไมแ่สวงหาขอ้มลูของพนัธมติรและคู่แข่งทางการคา้ อย่างไม่สจุรติและไม่เป็นธรรม 

5. เจ้าหนีและคู่ค้า 

ยดึมนัในความซอืสตัยต่์อการปฏบิตัติามเงอืนไขทใีหไ้ว้ตอ่เจา้หนีและคู่คา้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรอืงเงอืนไขคาํ

ประกนั การบรหิารเงนิทุน รวมถงึการบรหิารสภาพคล่อง เพอืใหบ้รษิทัมคีวามแข็งแกร่งและมคีวามพรอ้มทจีะชาํระหนี 

โดยอยู่ภายใตเ้งอืนไข รวมทงัหลกัเกณฑ์และกฎหมายทกํีาหนด 

6. สงัคม 

ยดึมนัในการดาํเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และระมดัระวงัในการพจิารณาดาํเนินการใด ๆ ในเรอืงที

กระทบต่อความรูส้กึของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากนีบรษิทัจะมุ่งดําเนินการ และใหก้ารสนับสนุนกจิกรรม

ต่าง ๆ ทเีป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม 
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7. สิงแวดล้อม 

มุง่ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกยีวกบัสงิแวดลอ้ม ดแูลดา้นความปลอดภยัและสงิแวดลอ้มของบรษิทัอย่างมี

ประสทิธภิาพ เพอืไม่ใหม้ผีลกระทบใด ๆ กบัชุมชนใกลเ้คยีง และสง่เสรมิพนักงานใหม้จีติสาํนึก และความรบัผดิชอบ

ต่อสงิแวดลอ้ม 

8. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

มกีารควบคุมดแูลและป้องกนัเกยีวกบัรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืรายการทเีกยีวโยงกนั หรอื

รายการระหว่างกนัทไีมเ่หมาะสม โดยกําหนดนโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิกระบวนการในการพจิารณาและอนุมตัิ

รายการ พรอ้มทงัเปิดเผยขอ้มลูและอนุมตัริายการทเีกยีวโยงกนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์น่วยงานต่าง ๆ ทกีาํกบั

ดแูลบรษิทั 

9. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนทวัไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นทวัถงึและทนักาล 

รวมทงัเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง 

10. การกาํกบัดแูลกิจการ 

ยดึมนัในการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทดี ีในฐานะบรษิทัจดทะเบยีน จะพฒันางานกํากบัดแูลกจิการของ

บรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน เพอืประโยชน์และสรา้งความเชอืมนัใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

 

ข. จรรยาบรรณกรรมการบริษทั 

กรรมการบรษิทัจะปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นจรยิธรรม ภายใตห้ลกัการดงัต่อไปนี 

 

1. ความซือสตัย ์ยติุธรรม และคณุธรรม 

- ในการดาํเนินกจิการของบรษิทั กรรมการจะกระทาํการดว้ยความซอืสตัย ์ยุตธิรรม และมคีุณธรรม 

- กรรมการจะไมเ่ลอืกปฏบิตัจิากความแตกตา่งดา้นเชอืชาต ิศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรอืความไร้

สมรรถภาพทางร่างกาย 

- กรรมการจะไมใ่หค้าํสญัญา หรอืทําขอ้ผูกพนัในเรอืงทบีรษิทัไม่ประสงคจ์ะดําเนินการ  หรอืไม่สามารถจะ

ดาํเนินการได ้

- การดาํเนินการใด ๆ ของกรรมการจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิคาํถามในเรอืงของความซอืสตัยส์ุจรติ 

- กรรมการจะยดึมนัต่อความจรงิ และจะไมท่าํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ทงัโดยทางตรงและทางออ้ม จะไมพู่ดหรอื

กระทาํการอนัเป็นเทจ็และจะไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิโดยละเวน้การพูด หรอืการปฏบิตัิ 

2. การดาํเนินธรุกรรมส่วนตวั 

- การดาํเนินธุรกรรมสว่นตวั หรอืธุรกจิอนื ๆ ของกรรมการ จะตอ้งแยกออกต่างหากจากการดาํเนินกจิการของ

บรษิทัในฐานะกรรมการบรษิทั 

- กรรมการจะไมใ่ชช้อืบรษิทัในการดาํเนินธุรกรรมสว่นตวั หรอืธุรกจิอนื ๆ 

- กรรมการจะใชผ้ลติภณัฑ ์และบรกิารเฉพาะแต่ทบีรษิทัมอียู่ซงึเป็นไปตามเงอืนไขทบีรษิทักาํหนดไวเ้ท่านนั 

3. การรกัษาความลบั 

- กรรมการจะตอ้งทาํใหเ้ป็นทแีน่ใจไดว้่าจะไม่มกีารเปิดเผยขอ้มลูทเีป็นความลบัของลกูคา้ พนักงาน และการ

ดาํเนินงานของบรษิทั ทงัโดยเจตนา และไม่เจตนาต่อบคุคลทสีาม เว้นแต่จะไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั 

- กรรมการจะไมใ่ชข้อ้มลูทไีดร้บัจากการเป็นกรรมการบรษิทัเพอืผลประโยชน์ทางการเงนิทงัของส่วนตน และของ

ผูอ้นื 
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4. การเปิดเผยเรืองผลประโยชน์ 

- กรรมการจะตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกจิสว่นตวั หรอืธรุกจิอนื ๆ รวมทงัเรอืงใด ๆ ทเีป็นความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรอือาจนําไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามนโยบายทอีาจกําหนดใหก้รรมการปฏบิตัใินแต่ละ

ครงัโดยทนัท ี

- กรรมการจะตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธใ์ด ๆ ทตีนมกีบับรษิทั ตามนโยบายเรอืงความเป็นอสิระทอีาจกาํหนดให้

กรรมการปฏบิตัใินแต่ละครงั 

- การดาํเนินกจิการใด ๆ กบับรษิทัของกรรมการ จะตอ้งอยู่ในระดบัทเีหมาะสม เพอืหลกีเลยีงความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทอีาจเกดิขนึ หรอืถกูเขา้ใจว่าเกดิขนึ 

5. การยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

- กรรมการจะยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ 

6. การรบัเงิน ของขวญั สนัทนาการ และการเดินทาง 

- กรรมการจะตอ้งไม่ใชต้าํแหน่งหน้าทกีารเป็นกรรมการ เพอืหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผูป้ระกอบธรุกจิกบับรษิทั 

รวมทงัผูท้กีาํลงัตดิต่อ เพอืดําเนินธรุกจิกบับรษิทั 

- ในกรณทีมีผีูเ้สนอให ้ กรรมการจะตอ้งไม่รบัผลประโยชน์ส่วนตนในจาํนวนทเีกนิความเหมาะสม 

 

ค. จรรยาบรรณพนักงาน 

1. ขอบเขต 

จรรยาบรรณพนักงานนีใชบ้งัคบักบัพนกังานของบรษิทัอนัไดแ้ก่ พนักงานบรษิทั และกจิการอนื ๆ ทบีรษิทัมอีาํนาจ

ควบคุม  

2. การปฏิบติัตาม 

- พนกังานทุกคนมหีน้าทใีนการทาํความเขา้ใจและปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ คาํสงั และจรรยาบรรณพนกังาน 

ตลอดจนนโยบายอนื ๆ ไมว่่าจะเป็นตามจารตีประเพณี หรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าจะไดก้ําหนดไวแ้ลว้ใน

ขณะนี และหรอืทจีะกาํหนดต่อไปในภายภาคหน้าโดยเคร่งครดั 

3. การประกอบกิจการงานอย่างมีคณุธรรม 

บรษิทัยดึมนัในการดําเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรมในทุกกจิกรรมของบรษิทั ในการประกอบกจิการงาน 

พนกังานตอ้งยดึมนัในหลกัคณุธรรม โดยปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความซอืสตัยสุ์จรติ ยุตธิรรม คดิ พูด ทาํ บนพนืฐานความ

ถูกตอ้ง เทยีงตรง ประพฤตตินใหเ้หมาะสมตามคา่นิยมทดีขีองสงัคม  

4. การรกัษาผลประโยชน์บริษทั 

- พนกังานพงึปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความซอืสตัย ์สจุรติ มคีุณธรรม และรบัผดิชอบตามแนวทาง นโยบาย ระเบยีบ

ปฏบิตัทิบีรษิทัไดก้าํหนดไว ้โดยมุ่งมนัในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ 

- การรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัตอ้งเกดิจากการกระทาํโดยชอบธรรม ไม่กระทาํการช่วยเหลอืสนับสนุนหรอื

ยอมเป็นเครอืงมอืทจีะทาํใหเ้กดิการหลกีเลยีงการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบต่างๆ ตามหลกัธรรมา      

ภบิาลของการดาํเนินธุรกจิ 

5. ความเชือถือได้ของข้อมูล 

- ขอ้มลูทุกประเภทของบรษิทัตอ้งเป็นขอ้มลูทเีป็นจรงิและถูกตอ้ง 

- พนกังานทุกคนจะร่วมมอืกนัในการจดัทาํขอ้มูลใหถู้กตอ้งโดยบนัทกึขอ้มลู และจดัทาํรายงานอย่างถูกตอ้งและทนั

ต่อเหตุการณ์ ข้อมลูทุกประเภทของบรษิทัตอ้งการความถกูตอ้ง แม่นยาํ และความโปร่งใส  

 

6. การรกัษาความลบัของข้อมูล 

- พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัทยีงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรอืไดร้บั

การอนุมตัจิากบรษิทั 
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- การเกบ็รกัษาขอ้มลูของลูกคา้ถอืเป็นเรอืงสาํคญัทพีนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัโิดยเคร่งครดั และหา้มมใิหพ้นักงาน

เปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ของลูกคา้แก่บุคคลอนื ไม่ว่าดว้ยวธิกีาร หรอืสอืใด ๆ เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้

ใหแ้ก่ผูอ้าํนาจตามกฎหมายหรอืตามคาํสงัศาล 

7. การสือสารและการแสดงออกในนามบริษทั 

- บรษิทัยดึมนัต่อการประกอบธรุกจิดว้ยความซือสตัยแ์ละเปิดเผย การสอืสารทงัภายในและภายนอกองคก์รจะตอ้ง

ถูกตอ้ง เทยีงตรง ตรงไปตรงมา และมกีารใชช่้องทางในการสอืสารทเีหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

- หา้มการสอืสาร การตพีมิพ ์และประกาศทงัภายในและภายนอกบรษิทัดว้ยขอ้มลูทไีมเ่ป็นจรงิ บดิเบอืน ประสงค์

รา้ย รวมถงึขอ้มลูทอีาจกระทบชอืเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ทงันีไม่ว่าจะเป็นการสอืสารดว้ยวาจาหรอืลาย

ลกัษณ์อกัษร 

8. การใช้ข้อมูลภายในเพือการซือขายหลกัทรพัย ์

- หา้มพนกังานทรีูข้อ้มลูทยีงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ ซอืขายหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์นืใดทเีกยีวขอ้ง เปิดเผยหรอืใช้

ประโยชน์จากขอ้มูลทยีงัไม่เปิดเผยเพอืแสวงหาผลประโยชน์ทงัของตนเอง และหรอืบคุคลอนืทงัทางตรงและ

ทางออ้ม 

9. การคกุคาม 

- บรษิทัยดึมนัในการสรา้งบรรยากาศทดีใีนการทาํงานใหเ้กดิประสทิธภิาพและปราศจากการคุกคามใด ๆ หาก

ไดร้บัรายงานถงึเหตกุารณ์หรอืพฤตกิรรมใดทขีดัต่อแนวปฏบิตั ิและหากเป็นจรงิ จะส่งผลต่อการลงโทษทางวนิยั 

10. การพนัน การดืมแอลกอฮอล ์และสิงเสพติด 

- หา้มพนกังานเสพ ครอบครอง ซอื ขาย ขนยา้ย สงิเสพตดิ หรอืสารควบคุม )ยกเวน้ยาตามใบสงัของแพทย์ (  

- หา้มดมืเครอืงดมืแอลกอฮอล์ในระหว่างปฏบิตัหิน้าท ีเวน้แต่ในงานเลยีงสงัสรรคห์รอืการตอ้นรบัลกูคา้ตาม

ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั และตอ้งไม่ดมืจนมนึเมาหรอืขาดสต ิ

- หา้มพนกังานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างปฏบิตัหิน้าท ีหรอืในพนืทขีองบรษิทั 

11. การให้และรบัของกาํนัลและการเลียงรบัรอง 

- พนกังานตอ้งไมเ่รยีกรอ้งหรอืแสดงอากปักริยิาทแีสดงเจตนาทงัทางตรงและทางออ้มว่า ต้องการรบัเงนิและหรอื

ประโยชน์อนืใดทอีาจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิของพนักงานในนามบรษิทั เวน้แต่ไดร้บัทรพัย์สนิ และใน

โอกาสทเีป็นพธิกีาร หรอืตามธรรมเนียมประเพณขีองทอ้งถนิทดีงีาม หรอืจารตีทางการคา้ 

12. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- พนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญัและตอ้งคาํนึงอยู่เสมอว่า ในการ

ปฏบิตัหิน้าทตีนเองจะตอ้งไม่มสีว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ขดักบัผลประโยชน์ของบรษิทั และหลกีเลยีงความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทอีาจมขีนึทงัทางตรงทางออ้ม 

13. การต่อต้านการคอรร์ปัชนัและสินบน 

- พนกังานมหีน้าทใีนการศกึษา และทาํความเขา้ใจกบันโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัและสนิบนของบรษิทั และปฏบิตัิ

ตามแนวทางทกีําหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

14. ทรพัยสิ์นของบริษทั 

- พนกังานทุกคนมหีน้าทใีนการดูแลรบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัมใิหส้ญูหาย เสยีหาย หรอืนําไปใชใ้นทางที

ผดิ 

15. การป้องกนัการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กบัการก่อการรา้ย 

- พนกังานตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิใหก้บัการก่อการรา้ย 

16. การทาํงานอืนหรือกิจกรรมภายนอก 

- พนกังานตอ้งไมเ่ป็นพนักงานขององคก์รอนืหรอืทาํกจิกรรมภายนอกอนื ๆ ทไีม่เกยีวข้องกบับรษิทัในระหวา่งการ

ปฏบิตัหิน้าท ี
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17. สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทางการเมอืง 

- บรษิทัจะยดึหลกัสทิธมินุษยชนเป็นหลกัปฏบิตัร่ิวมกนักบัพนักงานทุกคน โดยใหพ้นกังานเขา้ใจในหลกัสทิธิ

มนุษยชน เพอืนําไปเป็นส่วนหนึงในการปฏบิตังิานและไม่สนบัสนุนกจิการทลีะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 

- พนกังานจะตอ้งระมดัระวงัการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงในสถานททีาํงานหรอืในเวลางาน หรอืในสถานที

ใด ๆ ทอีาจทาํใหเ้ขา้ใจไดว่้าเป็นการแสดงความคดิเหน็ในฐานะพนักงานบรษิทั 

 

 ระบบการควบคุมภายใน 

 บรษิัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในสําหรบัทงัระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร จงึได้มกีาร

จดัตงัหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกําหนดขอบเขตหน้าทีและอํานาจดําเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีาร

ควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์มากทสุีด และมกีารแบ่งแยกหน้าทคีวามรบัผดิชอบในการอนุมตั ิการบนัทกึรายการ

บญัชแีละข้อมูลสารสนเทศ และการจดัเก็บดูแลทรพัย์สนิออกจากกัน เพอืให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี ยงัมกีารควบคุมภายในเกยีวกบัระบบการเงนิ โดยบรษิัทฯ จดัใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิาร

สายงานทีรบัผดิชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้แต่งตงัให้ นางสาวพีรภา เปียมอุดมสุข ทําหน้าทีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  

 บรษิทัฯ มกีารกําหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิทชีดัเจนและสามารถวดัผลการดาํเนินงานได ้โดยฝ่ายบรหิาร

จดัการจะมกีารเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานจรงิกบัเป้าหมายทกีําหนดไวเ้ป็นประจําทุกเดอืน โดยจะมกีารประเมนิปัจจยัความ

เสยีงทังทีมาจากภายนอกและภายในทีพบในการดําเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยทีเป็นสาเหตุและมีการกําหนดมาตรการในการ

ตดิตามเหตุการณ์ทีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเสยีง รวมทงัมาตรการในการลดความเสยีง รวมถงึมอบหมายให้หน่วยงานที

เกยีวขอ้งตดิตามความเสยีงนนัๆ อย่างต่อเนือง และรายงานความคบืหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทงัคณะ (Evaluation on 

the Performance of the Board of Directors) และการประเมินผลการปฏบิตัิงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-

Assessment) เป็นประจาํทุกปี เพอืเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความคดิเห็นต่อผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

ทงัคณะโดยรวม และเพอืช่วยใหไ้ดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏบิตังิานในระหว่างปีทผี่าน

มา ผลการประเมนิเป็นดงันี 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัฯ รายบคุคลปี 2560  มคีะแนนเฉลยี   % 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลปี 2560  มคีะแนนเฉลยี  93 % 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะปี 2560 

หวัขอ้การประเมนิ % 

.โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 91% 

2.บทบาท หน้าท ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 91% 

.การประชุมคณะกรรมการ 95% 

.การทาํหน้าทขีองกรรมการ 98% 

.ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 94% 

6.การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 93% 
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 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสยีง แบบรายคณะ ปี 2560 

หวัขอ้การประเมนิ % 

.โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 96% 

2.การประชมุคณะกรรมการ 99% 

.บทบาท หน้าท ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 92% 

 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มกีรรมการทเีป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารเขา้ร่วม

ประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครงั เพือให้กรรมการได้พจิารณาและทบทวนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารของ

บรษิทั รวมถงึพจิารณาและอภปิรายประเดน็ต่างๆ เกยีวกบัการบรหิารจดัการ หรอือยูใ่นความสนใจของคณะกรรมการ โดยมกีาร

แจง้ผลการประชมุใหก้รรมการผูจ้ดัการรบัทราบ เพือพจิารณาและปรบัปรุงต่อไป ทงันีในปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้ี

การประชมุคณะกรรมการ โดยไมม่กีรรมการทเีป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุม 1 ครงั  เมอืวนัท ี 26 ธนัวาคม 2560 

คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปีของประธานเจา้หน้าทบีรหิาร/กรรมการ

ผูจ้ดัการ (CEO) เป็นประจาํทุกปีโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยไดม้กีารพจิารณาและอนุมตัเิกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ประจําปีของกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) เมอืวนัท ี9 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยไดท้ําการชแีจงเกณฑ์การประเมนิดงักล่าวใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการ (CEO) รบัทราบ และกําหนดให้ทําการประเมนิผลการปฏบิตังิานตงัแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป  เนืองจากเห็นสมควรให้มี

การแจง้เกณฑ์การประเมนิใหท้ราบก่อนการประเมนิ 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ มนีโยบายใหค้ณะกรรมการของบรษิัทฯ ตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครงั และอาจมกีารประชุมพเิศษ

เพมิเตมิตามความจําเป็นโดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพือให้

กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรยีงกนั โดยการประชุมแต่ละครงัได้มีการกําหนดวาระในการ

ประชุมอย่างชดัเจนและมกีารส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัทํา

การเพอืให้คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้เีวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุมโดยมผีู้บรหิารระดบัสงูเข้าร่วมการ

ประชุมเพือชแีจงรายละเอยีด และตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการบรษิัท ทงันี ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุก

ท่านไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมตขิองทปีระชมุในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี บรษิทัมี

นโยบายในการลงมตใินทีประชุมคณะกรรมการ ให้ต้องมจํีานวนองค์ประชุมขนัตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติ ต้องมี

กรรมการอยูไ่ม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัหมด รวมทงัไดม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และจดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบรษิทัฯ และผู้ทีเกยีวข้อง

ตรวจสอบได ้

 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จาํนวนปีละ 13 ครงั (ไมน่ับรวมการประชุมคณะกรรมการ

ทไีมม่คีณะกรรมการทเีป็นผูบ้รหิารและผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 1 ครงั) โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

แต่ละท่าน มดีงันี 
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รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเขา้ประชุม/ 

จาํนวนการประชุมรวม 

 ปี 2560 

.นางดวงพร สุจรติานุวตั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  13/13 

2.นายเธยีรชยั ศรวีจิติร รองประธานกรรมการ 13/13 

3.พลตาํรวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี รองประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  12/13 

4.นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระ  13/13 

5.นายสุทศัน์  ขนัเจรญิสุข กรรมการอสิระ  13/13 

6.รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์ กรรมการอสิระ  11/13 

7.นายสมพล เอกธรีจติต์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 13/13 

8.นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 13/13 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระทงัหมด รวมเป็นจํานวน 5 ท่าน ไดท้าํหน้าทรีบัผดิชอบในการ

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิัท ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน การปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท และสอบทานรายการทีเกียวโยงกัน 

ธุรกรรมของผูม้สี่วนไดเ้สยี หรอืรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้  ซงึไดก้ล่าวถงึ บทบาท หน้าทแีละความ

รบัผดิชอบไวใ้นสว่นของโครงสรา้งการจดัการ 

 อนึงในการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบเกยีวกบัการพิจารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบรษิัทนัน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชตีามเกณฑ์การประเมนิผลของบรษิัท ซงึประกอบด้วยประสบการณ์   

ผลการดาํเนินงาน ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิการใหส้นิเชอื ธรุกจิการเงนิ และความเชยีวชาญในการสอบบญัช ีรวมถงึความเป็น

อสิระในการดําเนินงานของผูส้อบบญัชใีนปีทผี่านมา เพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และทปีระชุมผูถ้อืหุน้ในการพจิารณา

แต่งตงัผูส้อบบญัช ีโดยในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560 ซึงจดัขนึเมอืวนัท ี20 มนีาคม 2560ไดแ้ต่งตงัให้ นางสาว

สมใจ คุณปสุต   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4499  หรอืนางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  หรอื

นางสาวรชัดา ยงสวสัดวิาณิชย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4951 ซงึทุกคนเป็นผูส้อบบญัชจีาก สาํนักงาน อวีาย จํากดั เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าทีในการพิจารณาเสนอแต่งตงั โยกย้าย และเลิกจ้าง           

ผูต้รวจสอบภายในอกีดว้ย 

 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขนึในทุกไตรมาส หรอือย่างน้อยปีละ 4 ครงั โดยในปี 2560 บรษิัทไดจ้ดั

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครงั และมกีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดงันี  

 

รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเขา้ประชุม/ 

จาํนวนการประชุมรวม 

 ปี 2560 

1.  นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2.  พลตํารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมการตรวจสอบ 3/4 

3.  นางดวงพร สจุรติานุวตั กรรมการตรวจสอบ 4/4 

4.  นายสทุศัน์  ขนัเจรญิสขุ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

5.  รศ.ดร.สุดา สวุรรณาภริมย ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
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คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอสิระ  ท่าน ไดท้ําหน้าทรีบัผดิชอบในการพจิารณาให้

คําแนะนําเกียวกับค่าตอบแทนสําหรบัประธานกรรมการและกรรมการอนืๆ เพือพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการ

ผูจ้ดัการและพจิารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นตน้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิัทฯ มกีารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทเีหมาะสมและเป็นอตัราทเีพียงพอสาํหรบัการ

รกัษากรรมการและผูบ้รหิารทมีคีุณภาพไวโ้ดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทมีากเกนิควร และอยู่ในระดบัทีสามารถเทยีบเคยีงได้

กบับรษิ ัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกัน โดยปัจจยัทีจะนํามาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของ

บทบาทและความรบัผดิชอบ ทงันี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุ้นของ

บรษิทัฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร และจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทคีณะกรรมการบรษิทัฯ กําหนดไว้ ซงึจะ

พจิารณาจากภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซงึประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายเดอืน และเบยีประชุม มรีายละเอยีดดงันี 

 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 

(บาท/เดือน) 

ค่าพาหนะมา

ประชมุ* 

(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 140,000  5,000 

กรรมการและกรรมการอสิระ 40,000 5,000 

ป ระธ านก รรม ก ารตรวจสอบ  ป ระธาน

กรรมการสรรหา ประธานกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการ และประธานกรรมการบริหารความ

เสยีง 

35,000 5,000 

กรรมก ารตรวจสอบ  ก รรมก ารสรรห า 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ

กํากบัดูแลกจิการ และกรรมการบรหิารความ

เสยีง 

10,000 5,000 

 

      หมายเหตุ: *ในวนัเดยีวกนัถ้ามกีารประชุมหลายคณะ ใหจ่้ายค่าพาหนะไดเ้พยีงครงัเดยีว 

 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการ

ดาํเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการในปีทผี่านมา โดยประเมนิตามดชันีชวีดั (Key Performance Indications) ทกีําหนดไว ้ซงึใน

แต่ละหมวดจะมกีารให้นําหนักทแีตกต่างกนั และนอกจากนันในปี  บรษิัทไดจ้ดัทําโครงการให้สทิธแิก่ผูบ้รหิารในการซอื
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หลกัทรพัย์ของบรษิทั ซงึถอืเป็นค่าตอบแทนทจีะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ทีมคีวามสอดคล้องกบัผลงานของ

บรษิทั และผลประโยชน์ทสีรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอสิระทงัหมด รวมเป็นจํานวน 5 ท่าน ได้ทําหน้าทีรบัผดิชอบในการ

พจิารณาสรรหาบุคคลเพอืเสนอชอืใหแ้ต่งตงัเป็นกรรมการของบรษิัท นอกจากนี คณะกรรมการสรรหายงัทําหน้าทพีจิารณาและ

เสนอชอืบุคคลเพอืแต่งตงัเป็นกรรมการผูจ้ดัการ ซงึเป็นตาํแหน่งบรหิารทสีาํคญัของบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทงั  ท่าน ทําหน้าทพีฒันาและส่งเสรมิการปฏบิตัติาม

หลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ีเพอืให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นทยีอมรบัของผูถ้อืหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกํากบัดูแล 

และผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสียง 

 คณะกรรมการบริหารความเสยีงประกอบด้วยกรรมการอสิระทงั  ท่าน ทําหน้าทบีรหิารจดัการความเสยีงด้าน

สนิเชือ ด้านความผนัผวนของอตัราดอกเบยี ด้านสภาพคล่องทางการเงนิ ด้านการตลาดและการแข่งขนั ด้านการปฏบิตักิาร 

ดา้นอตัราแลกเปลยีน และดา้นอทิธพิลในการบรหิารงานของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ทมีผีลต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ซงึ

ครอบคลุมถงึ การบรหิารความเสยีงดา้นความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนักงาน สงัคม และชุมชน รวมทงัสงิแวดลอ้มให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

4. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท ี  

เกยีวขอ้งในระบบการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ซงึรวมถงึ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิัทฯ 

เพอืให้มกีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานงานอย่างต่อเนือง ได้แก่ หลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (Thai 

Institute of Directors Association : IOD) รวมถงึหลกัสตูรทมีีความสาํคญัต่อการพฒันาบริษัททจีดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และสภาวชิาชพีการบญัช ี

สาํหรบัในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่กรรมการและผูบ้รหิาร ดงันีคอื 

1. นายสมพล เอกธรีจติต ์           เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร Strategic Planning & Balance Scorecard 

2. นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั  เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร Strategic Planning & Balance Scorecard 

3. นางรุ่งนภา โอกาศ   เขา้รบัการอบรมในหลกัสตุร Strategic Planning & Balance Scorecard 

4. นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา      เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร Strategic Planning & Balance Scorecard  

       

5. การดแูลเรอืงการใช้ข้อมลูภายใน 

- ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทฯ นําความลับและ/หรอืข้อมูลภายในของ

บรษิัทฯ ไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพอืประโยชน์แก่บุคคลอนืใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่

ว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม 

- ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร  พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดงักล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทมีีหรอือาจมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของ 

บรษิทัฯ ซงึยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพอืทําการซอื ขาย เสนอซอื เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอนืซอื ขาย เสนอซอืหรอื

เสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ก่อนทขีอ้มลูนันจะไดม้กีารเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทํา
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ดงักล่าวจะกระทําเพอืประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้นื หรอืเพอืใหผู้อ้นืกระทําดงักล่าวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะ

ถกูลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของบรษิทัฯ 

- บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารเขา้ใจและรบัทราบภาระหน้าทใีนการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ในบรษิทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลียนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ตามมาตรา  และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.  

- บรษิัทฯ ไดกํ้าหนดมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิัทฯ รวมถงึคู่สมรสและบุตรทยีงั

ไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว ซอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลา  เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิใหแ้ก่

สาธารณชนทราบ 

ทงันี บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ ทราบเกยีวกบัขอ้กาํหนดขา้งตน้  

 

6. บคุลากร 

- จํานวนบคุลากร 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มพีนกังาน ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี (ไมร่วมผูบ้รหิาร 10 ท่าน) 

ฝ่าย จาํนวนพนักงาน(คน) 

1. ฝ่ายขายและการตลาด 20 

2. ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  6 

3. ฝ่ายเครดติและนิตกิรรมสญัญา 8 

. ฝ่ายปฏบิตักิาร 19 

5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 

. ฝ่ายพฒันาธรุกจิ 1 

. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

รวม 57 

 

- ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน 

-ไมม่ี-  
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน) ยึดมนัในกระบวนการกํากับดูแลกิจการทีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิงแวดล้อม โดยกําหนดแนวทางในการปฏิบัติทีชัดเจนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพือให้เป็นไปตามหลัก             

ธรรมาภบิาล โดยเคร่งครดัในเรอืงจรยิธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 

 

นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ ไดกํ้าหนดกรอบการดาํเนินงาน โดยยดึหลกัปรชัญาในการบรหิารตามพนัธกจิและวสิยัทศัน์คอื 

วสิยัทศัน์ (Vision) 

รว่มสรา้งโอกาสการเตบิโตใหก้บัทุกคน  (Creating Opportunities For All) 

 

พนัธกจิ (Mission) 

เป็นแหล่งเงนิทุนทางเลอืกนอกภาคสถาบนัการเงนิ (Non Bank) ทีสามารถสร้างโอกาสให้แก่ผูป้ระกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในการประกอบธุรกิจ จนนําไปสูก่ารยกระดบัความสมัพนัธ์ระหว่าง

กนัในระดบัคูค่า้ (True Financial Partner) 

 

บรษิทัฯ ไดกํ้าหนดทศิทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพอืการเตบิโตทยีงัยนื ภายใต ้3 มติหิลกั ดงัต่อไปนี 

 

 
 

1.มิติเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการขบัเคลอืนเศรษฐกิจไทยด้วยการสนับสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินทนุของ SMEs  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกจิบนพนืฐานในการสง่เสรมิการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

โดยเป็นแหล่งเงนิทุนทางเลอืกทไีม่ใช่สถาบนัการเงนิ สาํหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทมีศีกัยภาพในการเตบิโต

ทางธุรกิจ แต่ไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในระบบได้ ซงึบางรายอาจจําเป็นต้องพงึพาเงนิกูน้อกระบบซงึอาจเป็นอุปสรรคใน

การขยายกจิการตามเป้าหมายทคีาดหวงัไว ้

ก.  นวตักรรมทางดา้นผลติภณัฑ์ทางการเงนิ บรษิัทฯ มนีวตักรรมทางการเงนิหลากหลายทอีอกแบบมาเพอืให ้

SMEs โดยเฉพาะ เพอืให้ลูกค้า SMEs สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทุนทเีหมาะสมและสอดคล้องกับความศกัยภาพที

แทจ้รงิ เพอืใหผู้ป้ระกอบการเตบิโตตามศกัยภาพและขบัเคลอืนเศรษฐกจิไดอ้ย่างสมบรูณ์  

ข. True Financial Partner  บริษัทสนับสนุนและเป็นทีปรึกษาทางการเงนิให้กบั SMEs ให้มีความรู้ในการ

เข้าถงึแหล่งเงินทุน บนปรชัญาการเตบิโตไปพร้อมๆ กนัระหว่างลูกค้ากบับริษัท เสมือนหุ้นส่วนทางการเงนิตาม

ปรชัญาทวีา่ “True Financial Partner” 



บริษทั ลีซ อิท จาํกดั (มหาชน)                                                                                                       แบบ -1 ประจาํปี 2560 

 

ส่ ว น ที   ห น้ า  70  

2. มิติสงัคม :  

พฒันาสงัคมใหเ้ขม้แขง็ 

บรษิัทฯ ให้ความสําคญักับการพฒันาสงัคมให้เขม้แขง็ ตามแนวทางปฏบิตัขิองกระบวนการกํากบัดแูลกิจการทดี ี

บรษิทัฯ จงึไดก้าํหนดแนวทางสาํหรบัผูบ้รหิารและพนักงานในการยดึถอืปฏบิตั ิดงัตอ่ไปน ี

 

ก.  การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิัทฯ มุ่งมนัในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสนิบนและการคอร์รปัชนั ได้มกีารกําหนดไว้เป็น

นโยบายของบรษิทัซงึบรรจุไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิ และกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานของบรษิัททุกคนตอ้ง

ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ทําธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ให้ค่าตอบแทน จ่ายสนิบน เรยีกรอ้ง ไม่ตกลง/รบัสนิบน

จากบุคคลอนื หรอืหน่วยงานอนืในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพอืให้มกีารตอบแทนการ

ปฏบิตังิานทเีออืประโยชน์ต่อกนั หรอืหวงัผลประโยชน์เกยีวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั โดยทผี่านมาไม่เคยมกีารรายงานหรอื

การรอ้งเรยีนเกยีวกบัการตดิสนิบนและการคอรร์ปัชนั 

ในปี   บรษิทัฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุน้สว่นตา้นทุจรติเพอืประเทศไทย (Partnership Against 

Corruption for Thailand - PACT Network) เพอืแสดงความมุง่มนัทจีะตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

ในปี 2559  บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหห้น่วยงานซึงไม่มส่ีวนเกยีวขอ้งกบัลูกคา้ทําการสอบทานกลบัไปยงัลูกคา้ทุกรายทเีปิด

วงเงนิใหม่ เพอืเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกยีวกบัการทุจรติและการจ่ายสนิบน สรุปผลการดาํเนินกจิกรรมดงักล่าว ไม่พบการทุจรติการ

เรยีกรบั หรอืจ่ายสนิบนกบัลูกคา้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิ้ติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition) ในวนัท ี9 มถิุนายน 2560  

ข.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทฯ ให้ความสําคญักบัสทิธมินุษยชนขนัพนืฐาน เพอืส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพด้วยการไม่เลอืก

ปฏบิตั ิส่งเสรมิความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชนั ศาสนา ความเชอืทางการเมอืง หรอืความเชอืในทางอนืใด โดยไม่เน้น

เฉพาะการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนเพยีงลําพงั แต่เน้นความรบัผดิชอบและจรยิธรรมควบคู่ไปดว้ย นอกจากนี ยงัเน้น

การมสี่วนร่วมของพนักงานทุกคน การมสีทิธแิละเสรภีาพในการแสดงออกทางดา้นความคดิซงึอยู่ภายใตน้โยบายของบรษิัทฯ 

รวมไปถงึให้ความสาํคญัและเคารพต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั โดยได้กําหนดปรชัญาในการดําเนิน

ธรุกจิ และบทบาทของบรษิัทฯ ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ พนักงาน คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร 

เป็นตน้ ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดลอ้ม ไวใ้นหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดีขีองบรษิทัฯ 

ในปี  บรษิัทฯ ได้ร่วมกบัมูลนิธสิรา้งเสรมิไทย ในการดําเนินโครงการ “การ์ดนีเพอืน้อง” เพอืร่วมสรา้งรอยยมิ

และความสขุ รวมถงึเปิดโอกาศใหก้บัน้องๆ เดก็พกิารและเดก็ดอ้ยโอกาสไดแ้สดงความสามารถการวาดภาพระบายส ีเพอืนําไป

จดัทาํเป็นการด์อวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่  
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และบรษิัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึงกบัโครงการ “สานพลัง.... พลิกชวีิตผู้ป่วยมะเร็ง ,  ราย”  ร่วมกบัสมาคม

บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์เอม็ เอ ไอ ร่วมกับบรษิัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วสิาหกิจเพือสงัคม จํากดั เพอืช่วยให้ผู้ป่วย

มะเร็ง มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการรบัมอืกบัโรคมะเรง็อย่างถกูตอ้ง เพอืเป็นการเพมิอตัราการรอดชวีติและคุณภาพชวีติทดีใีห้กบั

ผูป่้วยมะเรง็ในประเทศไทย 

 

ค.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ  มกีารกํากบัดูแลให้ค่าจา้งอยู่ในระดบัทเีหมาะสม เปิดโอกาสให้พนักงานเตบิโตภายใตร้ะบบการพจิารณา

อย่างเป็นธรรม ในการปรบัปรุงเปลยีนแปลงโครงสรา้ง และการจดัระเบยีบองคก์รนัน จะดาํเนินการอย่างรบัผดิชอบภายใตก้รอบ

นโยบาย รวมทงัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้งกบัแรงงานอย่างเคร่งครดั สรา้งสภาพแวดล้อมการทํางานทดี ีรวม

ไปถงึมสีวสัดกิารทเีหมาะสม  

ง.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่ค้า 

บรษิัทฯ มุ่งเน้นการบริการทีดเีพือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  ลูกค้าต้องได้รบัข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณฑ ์  

ความเสยีง เงอืนไข ผลตอบแทน อย่างถกูตอ้งและเหมาะสม มคีวามจรงิใจตอ่การจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ รวมทงัพยายามที

จะแกไ้ขขอ้บกพร่องตา่งๆ ทอีาจจะเกดิขนึจากการบรกิาร 

 

3. มิติสิงแวดล้อม :  

  การบริหารจดัการทรพัยากรและสิงแวดล้อม 

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน) ยึดมนัในกระบวนการกํากับดูแลกิจการทีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิงแวดล้อม โดยกําหนดแนวทางในการปฏิบัติทีชัดเจนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพือให้เป็นไปตามหลัก             

ธรรมาภบิาล โดยเคร่งครดัในเรอืงจรยิธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 

เพอืใหก้ารดาํเนินการในเรอืงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดล้อมสามารถดาํเนินการ และพฒันาไดอ้ย่างยงัยนื  

และยงัส่งผลใหเ้กดิผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิัทไดก้ําหนดเป็นนโยบายในการมุ่งมนัทจีะจดักจิกรรม

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดล้อม (CSR) นี ให้มคีวามต่อเนืองและมคีวามเชอืมโยงร้อยประสานกนัจงึได้กําหนดเป็น

หลกัการดงันี 

o ตอ้งทาํอยา่งต่อเนือง 

o ตอ้งเชอืมโยงโครงการหรอืกจิกรรมดา้นต่างๆ ใหส้อดประสานกนั 

o ตอ้งใหพ้นกังานทุกคนมสีว่นร่วมในกจิกรรมเพอืสรา้งจติสาํนึกร่วม 

o ตอ้งสรา้งเครอืข่ายพนัธมติร เชน่ การมสีว่นร่วมของบรษิทัคูค่า้ 

สาํหรบั ในปี  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการรกัษาสงิแวดลอ้ม และสง่เสรมิการดําเนินกจิกรรมลดภาวะโลกรอ้น  โดย

มุง่เน้นทกีารดาํเนินการอย่างงา่ยๆ เรมิตน้ภายในองค์กร จงึไดท้ําการปลูกจติสาํนึกใหก้บัพนกังานของบรษิทัฯ เกดิความ

ตระหนกัถงึสถานการณ์ทเีกดิขนึ รวมถงึการฝึกอบรมทาํความเขา้ใจแนวทางการรกัษาสงิแวดล้อมจากการเรมิต้นจากจุดเลก็ๆ 

ภายในบรษิทัฯ และมุ่งส่งเสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และร่วมพฒันาสงิแวดลอ้มในบรเิวณของตนอย่างต่อเนืองและยงัยนื 

ดงัต่อไปนี 

1) การรกัษาทรพัยากรป่าไม ้:  ดว้ยการประหยดักระดาษ สนับสนุนการใชก้ระดาษ Recycle 

2) การลดการใช้ไฟฟ้า :  สง่เสรมิการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทเีป็นมติรต่อ

สงิแวดลอ้ม 

3) การอนุรกัษ์นํา  :  ส่งเสรมิการใชนํ้าอยา่งประหยดั  

4) การลดขยะ :  สง่เสรมิใหม้รีะบบการจดัการขยะอย่างครบวงจร โดยสง่เสรมิการลดปรมิาณขยะ  
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.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

  

ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครงัท ี2/2560 เมอืวนัท ี  กุมภาพนัธ ์  โดยมกีรรมการตรวจสอบ ซงึ

ปฏบิตัหิน้าทคีณะกรรมการบรหิารความเสยีงร่วมดว้ย จํานวน 5 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิ

ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยทาํการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร แลว้สรุปไดว่้าจากการประเมนิ

ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในดา้นตา่งๆ  ส่วน ประกอบดว้ย 

 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures) 

 บรษิัทมกีารกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และจดัทํางบประมาณเพอืใช้ในการวดัผลการดําเนินงานของ

บรษิัท โดยงบประมาณดงักล่าวจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี ทางบรษิทัไดต้งัเป้าหมายใหเ้หมาะสม

และเป็นไปอย่างมีเหตุผลตามภาวะเศรษฐกิจ ผู้บริหารทีรับผิดชอบแต่ละส่วนงานทางบริษัทได้มีการทบทวนเป็นระยะๆ   

โครงสร้างบริษัทเป็นไปตามลกัษณะงานและความรบัผิดชอบ ซึงมีการกําหนดสายการบังคบับัญชาอย่างชดัเจน เพือทุก

หน่วยงานสามารถดาํเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  บรษิทัมกีารกําหนดนโยบายและอาํนาจการอนุมตัหิรอืการดําเนินการใน

เรอืงต่างๆ ตามลําดบัขนัเป็นลายลักษณ์อกัษร (Level of Authorization) อกีทังมีคู่ม ือปฏิบตัิงาน (Work flow) หรือระเบียบ

ปฏบิตัิงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผ่ายตรวจสอบภายในจะเขา้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นระยะ  นอกจากนีบรษิัทยงัมี

นโยบายและแผนการปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรมต่อลูกคา้ทุกรายเพอืประโยชน์และรกัษาฐานลูกคา้ในระยะยาว 

 

2. การบรหิารความเสยีง (Risk Management Measures) 

 บริษัทมกีารวิเคราะห์ถงึเหตุการณ์ทีอาจจะทําให้ปัจจยัความเสยีงนันเกิดขนึ เพือลดความเสยีงทีอาจเกิดขนึ 

พร้อมทงัตดิตามเหตุการณ์ทเีป็นสาเหตุของปัจจยัความเสยีง พรอ้มทงัหาแนวทางป้องกัน ทงันี พนักงานทุกคนทราบบทบาท

หน้าทแีละความรบัผดิชอบของตนรวมทงัความเสยีงและมาตรการควบคุมทอียู่ในความรบัผดิชอบ ซงึมาตรการถกูถ่ายทอดผ่าน

ทางขนัตอนการทาํงาน ฝึกอบรมและนโยบายบรษิทั 

 

3. การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร (Management Control Activities) 

 บรษิทักําหนดขอบเขตอํานาจการอนุมตัไิวอ้ย่างชดัเจน มคีู่มอืการปฏบิตังิาน (Work Flow) และรายละเอยีดงาน

ของพนักงานในแต่ละส่วนงานและตําแหน่งงาน (Job Description) อย่างชดัเจน  นโยบายรายการระหว่างกนับรษิัทปฏบิตัติาม

หลกัการทขีออนุมตัไิวก้บัคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยผ่านการพจิารณาความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้ร่วมออกเสยีงในเรอืงดงักล่าว  โดยทางคณะกรรมการจะคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิัท

เป็นสาํคญั และพจิารณาเสมอืนหนึงว่าเป็นรายการทกีระทาํกบับุคคลภายนอก 

 

4. ระบบสารสนเทศและการสอืสารขอ้มลู (Information and Communication Measures) 

บรษิทัฯ จดัให้มรีะบบสารสนเทศทมีคีุณภาพและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ทงัขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มลูอนืๆ 

และระบบการสอืสารขอ้มูลไปยงัผู้ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนมกีารใช้นโยบายการบญัชทีีรบัรองทวัไปเหมาะสมกบั

ธุรกจิ ซงึมกีารรบัรองไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชขีองบรษิทั   

บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ และขอ้มูล การป้องการการสญูหาย การเรยีกคนืขอ้มลู 

มกีารควบคุมการล่วงละเมดิลขิสทิธ ิ การทําซํา ดดัแปลง แกไ้ขขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ การรกัษาขอ้มลู

ทีเป็นความลับทังของบริษัทและลูกค้า เพือให้บรษิัทสามารถจดัการระบบสารสนเทศและข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

บรษิทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิผลทุก  เดอืน เพอืรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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5. ระบบการตดิตาม (Monitoring) 

บริษัทมกีารตดิตามผลโดยมกีารจดัการประชุมทุก 3 เดอืน เพอืรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

รวมทงัเหตุผล และแนวทางปรบัปรุงแก้ไข ขณะเดยีวกนัฝ่ายบรหิารมกีารจดัประชุมทุกสปัดาห์เพอืประมวลผลสถานการณ์ต่างๆ 

เพอืกาํหนดแนวทางการแกไ้ขทนัเวลา 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบรษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรืองการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ ีเกยีวขอ้งของบุคคลดงักล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สําหรบัการควบคุมภายในห้วข้ออนื คณะกรรมการบรษิัทฯ 

เหน็วา่บรษิทัฯ มกีารควบคุมภายในทเีพยีงพอและเหมาะสมแลว้เช่นกนั 

 

11.1  ขอ้สงัเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ 

แผนกตรวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและตดิตามระบบการบรหิารงานหลกัด้านต่างๆโดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพอืให้

บรษิัทฯ แก้ไขปรบัปรุงเพอืเพมิการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏบิตังิานทุกๆ ระบบงาน ซงึจะเป็น

การพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือง และจะส่งผลทําให้บรษิทัฯ มรีะบบการกํากบัดูแลกจิการทดี ีโดย

แผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบในปี 2560  และไดร้ายงานผลการตรวจสอบและผลการตดิตามให้แก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ซงึผลจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ มแีนวทางและการปฏบิตัทิเีหมาะสม   

 

11.2  ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเกียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ 

บรษิัท สาํนักงาน อ ีวาย จาํกดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี  ธนัวาคม 2560 ผูส้อบบญัชไีด้

สอบทานประสทิธภิาพระบบการควบคุมทางบญัชขีองบรษิทัฯ เพอืประโยชน์ในการกําหนดขอบเขตการปฏบิตังิานตรวจสอบให้

รดักุมและเหมาะสม ซงึผลการตรวจสอบพบวา่การปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปโดยถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัช ี
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.  รายการระหว่างกนั 

12.1  รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

ในปี 2559 และ ปี 2560 บรษิทั ฯ มกีารทํารายการระหว่างกนักบับุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี 

 

บคุคลทีอาจมีความ

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

วงเงินทีขอ

อนุมติัปี  

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายก

ปี 2559 ปี 2560  

บรษิทั เอสวโีอเอ จาํกดั 

(มหาชน) (“SVOA”)  

- มี ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กั น  คื อ         

นายเธยีรชยั ศรวีจิติร  

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ถือ

หุน้รอ้ยละ 36.5 ณ.วนัท ี  ธนัวาคม 

2560 

 

ค่าใชจ่้าย : 

1.  ซอืทรพัยส์นิ 

     -  ใหล้กูคา้เช่าซอื  

   

     -  ใชเ้ป็นสนิทรพัย ์

 

 

 

2. ซอืสนิคา้ 

 

 

 

3. ค่าบรกิารจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000,000.00  

 

- 

 

23,161.32 

 

 

 

- 

 

 

 
 

549,718.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 
 

684,453.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการซอืทรพัยส์นิเพอืใชเ้ป็นสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ

ในดา้นราคากาํหนดจากต้นทุนส่วนเพมิประมาณรอ้ย

ละ -  เพอืเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

 

เป็นการซือสินค้า เพือขายให้แก่ลูกค้าของบรษิัทฯ  

ซึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทวัไป  ในด้าน

ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด

 
 

ค่าบรกิารจ่ายเป็นค่าจ้างระบบทรพัยากรบุคคลงาน

บรหิารอาคารสถานท ีและงานบรกิารดา้น 

ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุมของ 

โทรศพัท์ ซงึเป็นรายการทเีป็นประโยชน์กบับรษิัทฯ 

ด้านราคาสําหรบัค่าจ้า

บรหิารอาคารสถานทแีละงานบรกิารดา้น 

สมเหตุสมผล คุ้มค่ากว่าทีบริษัทฯ จะลงทุนระบบ 

และจา้งพนกังานเพมิเพอืดําเนินการดงักล่าว ในขณะ

ทคี่าใชจ่้ายในการใช้ห้องประชุมเป็นอตัราเดยีวกบัท ี

SVOA คิดค่าบริการในการให้บรษิัท
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บคุคลทีอาจมคีวาม

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

วงเงินทีขอ

อนุมติัปี  

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560  

ยอดคงคา้ง : 

ยอดเจา้หนคีงคา้ง* 

 

การคาํประกนั : 

วงเงนิคาํประกนั 

ยอดใชไ้ป 

 

64,200.- 

 

 

- 

 

32,100.- 

 

 

- 

ประชุม และค่าโทรศพัทเ์ป็นราคาทคีดิตามการใชง้าน

จรงิ 

 

 

 

 

บรษิทั ไอท ีซติ ีจาํกดั 

(มหาชน) (“IT City”) 

- มี บ ริษั ท  เอ ส วี โ อ เอ  จํ า กั ด 

(มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่   

 

- บรษิทั เอสวโีอเอ จาํกดั (มหาชน) 

มี กรรมการร่วมกันกับทางบริษัทฯ 

คอืนายเธยีรชยั ศรวีจิติร  

 

ค่าใชจ่้าย : 

.  ซอืทรพัย์สนิ 

 

 

 

2.  ค่าเช่าเครืองถ่าย

เอกสาร 

ยอดคงคา้ง : 

ยอดเจา้หนคีงคา้ง* 

2,000,000.00  

- 

 

 

 

63,775.78 

 

 

10,629.05 

 

24,949.24 

 

 

 

50,296.85 

 

 

3,598.04 

 

เป็นการซอืทรพัยส์นิเพอืใชเ้ป็นสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ 

ซึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทวัไป  ในด้าน

ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

 

เป็นค่าเช่าเครอืงถ่ายเอกสารเพอืใชใ้นงานของบรษิทั 

ในดา้นราคาคาํนวณตามการใชง้านจรงิ  

 

บรษิทั เออาร์ไอพ ีจาํกดั

(มหาชน) (“ARIP”) 

- มีกรรมการร่วมกัน  คือ  น าย

ประกอบ วศิษิฐก์จิการ 

 

 

ค่าใชจ่้าย : 

1. ค่าส่งเสรมิการขาย 

 

 

2. ค่าบรกิารอนืๆ 

ยอดคงคา้ง : 

ยอดเจา้หนคีงคา้ง* 

2,000,000.00  

1,028,079.00 

 

 

12,604.80 

 

171,200.00 

 

1,466,784.00 

 

 

79,481.95 

 

298,530.00 

 

 

 

 

 

 

เป็นค่าโฆษณาสอืนิตยสารเพอืใหบ้รษิัทฯ เป็นทรีู้จกั

มากยงิขนึ ซงึเป็นไปตามแนวการค้าปกตทิวัไป  ใน

ดา้นราคาสอดคลอ้งกบัตลาด 

เป็นค่ าบริการจัดการอบรมสัมมนาเพือพัฒนา

บุคลากร 
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บคุคลทีอาจมคีวาม

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

วงเงินทีขอ

อนุมติัปี  

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560  

บรษิทั เอส พ ีว ีไอ 

จาํกดั (มหาชน) 

(“SPVI”) 

- มี  บ ริ ษั ท  ไ อ ที  ซิ ตี  จํ า กั ด 

(มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่   

 

- บรษิทั ไอทซีติ ีจํากดั (มหาชน) ม ี

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่   

 

- บ ริ ษั ท  เอ ส วี โ อ เอ  จํ า กั ด 

(มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน คือ         

นายเธยีรชยั ศรวีจิติร  

ค่าใชจ่้าย : 

1. ซอืทรพัยส์นิ 

 

 

 

2. ซอืสนิคา้ 

 

 

 

3. ค่าส่งเสรมิการขาย 

 

 

ยอดคงคา้ง : 

ยอดเจา้หนคีงคา้ง* 

10,000,000.00  

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

112,979.17 

 

 

 

- 

 

 

 

92,770.09 

 

 

 

- 

 

เป็นการซอืทรพัยส์นิเพอืใชเ้ป็นสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ 

ซึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทวัไป  ในด้าน

ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

 

เป็นการซือสินค้า เพือขายให้แก่ลูกค้าของบรษิัทฯ  

ซึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทวัไป  ในด้าน

ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

 

เป็นการซือสนิค้า เพือมอบให้แก่ลูกค้าของบรษิัทฯ  

เพอืเป็นการส่งเสรมิการขาย ซงึเป็นรายการตามแนว

การค้าปกติทวัไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคา

ตลาด 

บรษิทั ดาตา้วนั เอเชยี 

(ประเทศไทย) จาํกดั

(“Data One”) 

- มี  บ ริษั ท  เอ ส วี โอ เอ  จํ า กั ด 

(มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

 

- บ ริษั ท  เอ ส  วี โ อ เอ  จํ า กั ด 

(มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน คือ 

นายเธยีรชยั  ศรวีจิติร 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้าย : 

1.  ซอืสนิคา้ 

 

 

 

2.  ค่าเช่าและ

ค่าบรกิาร 

 

3.  ค่าใชจ่้ายอนืๆ 

 

 

ยอดคงคา้ง : 

ยอดเจา้หนคีงคา้ง* 

20,000,000.00  

- 

 

 

 

781,103.89 

 

 

138,662.92 

 

 

 

76,802.73 

 

- 

 

 

 

789,852.48 

 

 

170,095.89 

 

 

 

- 

 

เป็นการซือสินค้า เพือขายให้แก่ลูกค้าของบรษิัทฯ  

ซึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทวัไป  ในด้าน

ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

 

เป็นค่าเช่าและค่าบริการทีบริษัทฯ เช่าเพือเป็น

สาํนกังาน ดา้นราคาคาํนวณตามพนืททีใีชง้าน  

 

ค่าใชจ่้ายอนืๆ  ประกอบดว้ยค่าแมบ่า้น ค่าไฟฟ้า ค่า

ภาษีโรงเรือน และค่าทีจอดรถ ซึงเป็นรายการทีมี

ความจาํเป็นต่อบรษิทัฯ ดา้นราคาเป็นราคาทคีดิตาม

การใชง้านจรงิ   
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บคุคลทีอาจมคีวาม

ขดัแย้ง 
ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

วงเงินทีขอ

อนุมติัปี  

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560  

บรษิทั กลุ่มแอดวานซ์   

รเีสริช์ จาํกดั  (ARG) 

บรษิัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสริ์ช จํากดั 

มกีรรมการชอื นายโสภณ อิงค์ธเนศ 

ซึงเป็นคู่ สมรสของกรรมการของ 

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน) ชือ 

นางสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 

ค่าใชจ่้าย : 

1.  ค่าบรกิารจด

ทะเบยีนเปลยีนแปลง

กรรมการ และอํานาจ

กรรมการ 

 

.ค่าพฒันา

ระบบซอฟทแ์วร ์

 

ยอดคงคา้ง : 

ยอดเจา้หนคีงคา้ง* 

20,000,000.00  

11,672.00 

 

 

 

 

2,040,717.12 

 

 

 

2,078,796.00 

 

- 

 

 

 

 

1,795,200.00 

 

 

 

- 

 

เป็นรายการทมีคีวามจาํเป็นต่อบรษิทัฯ ดา้นราคาเป็น

ราคาทสีอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

 

 

 

เป็นรายการทีบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอการ

บรกิารดแีลว้ และพจิารณาในดา้นราคาสอดคลอ้งกบั

ราคาตลาด 

บรษิทั ทชั ปรนิทต์งิ     

รพีลบัลคิ จํากดั 

มีกรรมการร่วมกัน คือ นายโสภณ 

อิงค์ธเนศ เป็นคู่สมรสของนางสาวสิ

ตาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 

ค่าใชจ่้าย : 

-ค่าจ้างจัดทําของขวัญ 

ของพรีเมียม 

 

ยอดคงคา้ง : 

ยอดเจา้หนคีงคา้ง* 

1,000,000.00  

- 

 

 

 

- 

 

10,560.00 

 

 

 

- 

 

เป็นค่าของสมนาคุณ สาํหรบัลกูคา้ตามเทศกาลต่างๆ 

ซึงเป็นไปตามแนวการค้าปกติทวัไป  ในด้านราคา

สอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

 

*แสดงยอดเจา้หนีคงคา้ง ณ วนัสนิงวด 
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ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

           กรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัรายการระหว่างกนัและมคีวามเหน็ว่ารายการระหว่าง

กนัมคีวามสมเหตุสมผล และเป็นรายการทเีกดิขนึตามราคาตลาดหรอืราคายุตธิรรมและไม่มคีวามแตกตา่งจากการขายหรอืซอื

กบับุคคลภายนอกอนื 

 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

การทาํรายการระหว่างกนัมคีวามจําเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลของการทํารายการเพอืก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุของ

บรษิทัฯ และถอืว่าเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิทวัไป และบรษิทัฯไดจ่้ายคา่ตอบแทนในราคาตลาดทยีุตธิรรม  

 ขนัตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั 

สาํหรบัขนัตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั  บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสงั หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ โดยฝ่ายบรหิารจะประมาณการรายรบั-รายจา่ย 

ซงึเป็นรายการระหวา่งกนัทเีกดิขนึเป็นประจํา และจดัทาํงบประมาณรายการระหวา่งกนัแต่ละประเภททจีดัทาํขนึในระยะเวลา   

 ปี เพอืขออนุมตัติ่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัก่อนการดาํเนินการเบกิจ่าย 

 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 บรษิัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะยงัคงเกดิขนึอย่างต่อเนืองในอนาคต เนืองจากรายการระหว่างกนัของ

บรษิทัฯ และบคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ทงันี บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหเ้ป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบและพจิารณาเปิดเผยขอ้มูลของรายการระหว่างกนัหรอืรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสงั 

หรอืข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตัติามข้อกําหนดเกียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํา

รายการเกยีวโยงและการไดม้าหรอืจําหน่ายทรพัย์สนิตามมาตรฐานการบญัชทีกีําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตแห่งประเทศไทย 

 นโยบายเกยีวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ มกีารกาํหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทอีาจเกดิขนึ จากการทาํรายการระหว่างกนัของ

บรษิทัและบุคคลอนืทอีาจมคีวามขดัแยง้ว่า ผูบ้รหิารและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการดงักล่าว 

โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และขอ้บงัคบั 

ประกาศ คาํสงั หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตั ิ ตามขอ้กาํหนดเกยีวกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูการทํารายการทเีกยีวโยงกนั และการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัย์สนิทสีาํคญัของบรษิทัรวมทงัปฏบิตัติามมาตรฐาน

บญัชทีกีาํหนดโดยสภาวชิาชพีโดยเคร่งครดั 

นอกจากนี บรษิัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ีหรอืผู้เชยีวชาญอสิระ แล้วแต่กรณีพิจารณา

ตรวจสอบและใหค้วามเห็นเกยีวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และจะทําการเปิดเผย

รายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีได้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบรษิัท 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ - ) และรายงานประจาํปี (แบบ -2) 
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ส่วนท่ี 3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
13.  ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 
 13.1 งบกำรเงิน 
 13.1.1  สรปุรำยงำนกำรสอบบญัชี 

 (ก)  งบการเงนิปี 2556 ตรวจสอบโดย นางสาวศริวิรรณ สุรเทพนิทร์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4604
จากบรษิทั ส านักงาน เอนิสท์แอนด ์ยงั จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯได้ใหค้วามเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิโดยมวีรรคอธบิายซึ่งสรุปได้ว่าเกี่ยวกบัการน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 12 
เรื่อง “ภาษีเงนิได้” มาถือปฏบิตั ิบรษิัทฯ ได้ปรบัย้อนงบการเงนิย้อนหลงังบการเงนิส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่  31 ธนัวาคม 2555 ที่
แสดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ เพื่อสะทอ้นรายการปรบัปรุงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าว นอกจากนี้ไดน้ าเสนองบแสดง
ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 เพือ่เป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ โดยใชน้โยบายบญัชดีงักล่าวเช่นกนั  

(ข) งบการเงนิปี 2557 ตรวจสอบโดย นางสาวศริวิรรณ สุรเทพนิทร ์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4604 
จากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ค) งบการเงนิปี 2558 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4499 จาก
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ง) งบการเงนิปี 2559 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4499 จาก
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกันของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(จ) งบการเงนิปี  2560 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4499 จาก
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกันของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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 13.1.2  ตำรำงสรปุข้อมูลทำงกำรเงิน 
บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

       งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน    
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สนิทรพัย ์         
สนิทรพัยห์มุนเวยีน         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 71.47 6.10 78.72 3.95 63.56 2.71 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 59.99 2.56 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  24.09 2.06 25.56 1.28 14.67 0.63 
ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ       
-    ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 112.98 9.64 111.19 5.58 106.66 4.55 
-    ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ 72.54 6.19 80.60 4.05 52.20 2.22 
-    ลูกหน้ีจากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 518.31 44.23 846.53 42.51 840.49 35.82 
-    ลูกหน้ีตามสญัญากูย้มืเงนิ 202.11 17.25 640.76 32.17 989.75 42.18 
ภาษซีือ้รอเรยีกคืน 
ทรพัยส์นิรอการขาย 

- 
- 

- 
- 

2.90 
2.14 

0.15 
0.11 

- 
2.14 

 
0.09 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 8.26 0.70 7.45 0.37 11.39 0.49 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวียน 1,009.78 86.17 1,795.85 90.17 2,140.85 91.24 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน       
เงนิฝากธนาคารที่มภีาระค ้าประกนั 43.35 3.70 29.94 1.50 41.26 1.76 
ลูกหน้ีตามสญัญากูย้มืเงนิ-สุทธ ิ - - - - 14.19 0.60 
ลูกหน้ีจากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - สุทธ ิ 0.11 0.01 0.91 0.05 - - 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ – สุทธ ิ 56.69 4.84 111.73 5.61 83.98 3.58 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ – สุทธ ิ 44.56 3.80 28.66 1.44 31.53 1.34 
อุปกรณ์ 9.72 0.83 10.17 0.51 9.34 0.40 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1.33 0.11 3.63 0.18 4.08 0.17 
สนิทรพัยภ์าษเีงินไดร้อตดับญัช ี 6.31 0.54 10.67 0.54 21.04 0.90 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 162.06 13.83 195.71 9.83 205.42 8.76 
รวมสินทรพัย ์ 1,171.84 100.00 1,991.56 100.00 2,346.28 100.00 
หน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้       
หน้ีสนิหมุนเวยีน       
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคาร 313.18 26.73 843.84 42.37 382.60 16.31 
ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ       
-    เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 9.19 0.78 20.26 1.02 22.20 0.95 
-    ภาษขีายที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 
-    หุน้กู้ 

- 
- 

- 
- 

- 
199.78 

- 
10.03 

- 
149.95 

- 
6.39 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 0.66 0.06 2.43 0.12 0.53 0.02 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี - - - - 51.04 2.18 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0.43 0.04 0.49 0.02 0.57 0.02 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจ่าย 9.99 0.85 13.84 0.69 23.10 0.98 
เงนิรบัรอคนืลูกหน้ีจากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้งและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 42.91 3.66 58.90 2.97 65.47 2.79 
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 29.19 2.49 39.87 2.00 70.54 3.01 
รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 405.56 34.61 1,179.40 59.22 765.99 32.65 
หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สุทธ ิ 1.11 0.09 31.90 1.60 12.67 0.54 
เงนิค ้าประกนัรบัจากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - - - - - - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้-สุทธ ิ - - - - 13.95 0.59 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ – สุทธ ิ 1.13 0.09 0.65 0.03 0.10 0 
หุน้กู ้– สุทธ ิ 349.03 29.78 299.47 15.04 529.22 22.56 
ส ารองผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 3.89 0.33 4.36 0.22 5.60 0.24 
รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 355.17 30.31 336.38 16.89 561.53 23.93 
รวมหน้ีสิน 760.72 64.92 1,515.78 76.11 1,327.52 56.58 
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บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 
       งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน    

                                                                                                                                                 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้         

ทุนเรอืนหุน้         

  ทุนจดทะเบียน 200.00 17.07 200.00 10.04 300.00 12.79 

  ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้ว 200.00 17.07 200.00 10.04 220.08 9.38 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ - - - - 399.62 17.03 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 70.72 6.03 70.72 3.55 71.33 3.04 

ก าไรสะสม 

 
     

  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 11.68 1.00 16.85 0.85 24.12 1.03 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  128.71 10.98 188.21 9.45 303.61 12.94 

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ - - - - - - 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 411.11 35.08 475.78 23.89 1,018.76 43.42 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,171.84 100.00 1,991.56 100.00 2,346.28 100.00 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

                                                                                                                                           (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  ปี2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 
รายไดด้อกเบี้ย 119.69 62.69 174.30 60.69 265.57 63.39 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 55.26 28.95 97.00 33.78 139.79 33.37 
รายไดอ้ื่น 15.96 8.36 15.89 5.53 13.60 3.24 
รวมรำยได้ 190.91 100 287.19 100 418.96 100 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 15.75 8.25 28.41 9.89 38.48 9.18 
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 43.19 22.62 63.26 22.03 78.59 18.76 
หนี้สงสยัจะสญู 13.30 6.97 23.75 8.27 58.47 13.96 
รวมค่ำใช้จำ่ย 72.24 37.84 115.42 40.19 175.54 41.90 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงินและ
ภำษีเงินได้นิติบุคคล 118.68 62.17 174.77 60.86 243.42 58.10 
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 29.57 15.49 45.02 15.68 62.09 14.82 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 89.11 46.68 126.76 44.14 181.33 43.28 
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 18.66 9.77 26.09 9.08 35.84 8.55 
ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 70.45 36.90 100.66 35.05 145.49 34.73 
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                                                                       งบกระแสเงินสด                                                 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 
2558 2559 2560 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน     
ก าไรก่อนภาษ ี 89.10 126.76 181.33 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรบั(จำ่ย)จำกกิจกรรม
ด ำเนินงำน 

   

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1.94 2.34 3.05 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 13.09 23.75 58.47 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.42 0.47 0.52 

ก าไร(ขาดทุน)จากหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้ - - 0.006 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ (0.004) (0.003) (0.002) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 29.57 44.38 60.63 

ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบี้ยรบัตามสญัญาเช่าทางการเงนิและสญัญาเช่าซื้อ 
ค่าใชจ่้ายออกหุน้กู ้

(29.81) 
- 

(33.02) 
0.64 

(38.73) 
1.46 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 104.32 165.32 266.74 

สินทรพัยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง    
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 29.07 (0.11) 9.43 
ลกูหนี้จากการซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง (272.55) (343.98) (12.82) 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิและสญัญาเช่าซื้อ 40.14 (13.05) 91.37 
ลกูหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ 
ทรพัยส์นิรอการขาย 

2.66 
- 

(447.39) 
(2.14) 

(394.48) 
- 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (0.92) (2.84) (1.80) 
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

  
 

เจา้หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (7.72) 1.77 (1.87) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (0.93) 25.90 36.89 
หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น (7.83) - - 
เงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (113.78) (616.51) (6.55) 

จ่ายดอกเบี้ย (25.46) (43.43) (58.45) 
จ่ายภาษเีงนิได้ (16.76) (26.60) (36.76) 
เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (155.99) (686.55) (101.76) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 

  
 

เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนเพือ่คา้ - - (60.00) 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง(เพิม่ข ึน้) (27.32) 13.41 (11.32) 
ซื้ออุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (3.99) (5.10) (2.68) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ - 0.01 0.01 
เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (31.30) 8.32 (73.99) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

  
 

เงนิเบกิเกนิบญัชเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ข ึน้(ลดลง) (53.02) 530.65 (461.24) 
เงนิสดรบัจากใบส าคญัแสดงสทิธิ - - 400.00 
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ - - 0.31 
เงนิสดรบั/จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (22.94) 41.25 (19.67) 
เงนิสดรบั/จ่ายจากการออกหุน้กู ้ 348.74 149.57 178.46 
เงนิสดรบั/จ่ายจากสญัญาเช่าซื้อ - - 64.98 
เงนิปันผลจ่าย (24.00) (36.00) (2.24) 
เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน 248.80 685.48 160.59 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 61.50 7.25 (15.16) 
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 9.97 71.47 78.72 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 71.47 78.72 63.56 

 

 

 13.1.3  ตำรำงสรปุอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
   
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 2558 2559 2560 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร     
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 36.90% 35.05% 34.73% 
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้(%) 18.16% 22.70% 19.47% 
อตัราดอกเบี้ยรบั (รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร) (%) 19.48% 18.67% 19.86% 
อตัราดอกเบี้ยจ่าย(%) 8.19% 6.33% 8.21% 
ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ย(%) 11.29% 12.34% 11.66% 
อตัราดอกเบี้ยรบั(ไม่รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร)(%) 13.33% 12.00% 13.01% 
อตัราดอกเบี้ยจ่าย (%) 8.19% 6.33% 8.21% 
ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ย (%) 5.14% 5.67% 4.81% 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio)    
อตัราส่วนรายไดด้อกเบี้ยสุทธต่ิอสนิทรพัย(์%) 14.31% 14.31% 15.83% 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย(์%) 8.77% 8.01% 8.36% 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย(์เท่า) 0.19 0.18 0.19 

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Ratio)    
อตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.85 3.19 1.30 
อตัราส่วนเงนิใหกู้ต่้อเงนิกูย้มื(%) 1.53 1.32 1.84 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล(%) 51.10% 22.09 48.41% 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล(%) หลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย 53.79% 23.29 50.95% 
อตัรำส่วนคุณภำพสินทรพัย ์(Asset Quality Ratio)    
อตัราส่วนค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูต่อสนิเชือ่รวม(%) (ก่อนหกัค่าเผือ่ฯ) 2.83 2.74 4.92 
อตัราส่วนหนี้สญูต่อสนิเชือ่รวม (%) - 0.11 - 

 
หมายเหตุ: มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 
อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี  2560 ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.32  บาท หรือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
70,424,337.92 บาท รวมคดิเป็นอตัราการจา่ยปันผล 50.95% ของก าไรสทุธหิลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย 
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14.  กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน 
 

14.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
 การมผีลติภณัฑท์างการเงนิทีห่ลากหลายครอบคลุมทัง้สายวงจรธุรกจิ  ส่งผลท าใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ มี
การเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายไดร้วมของบรษิทัฯ ในปี 2559 เป็นจ านวน 287.19 ลา้นบาท และเพิม่ขึน้ในปี 2560 เป็นจ านวน 
418.96 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตของรายไดร้วมเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 45.88  
 

(ก) รำยได้ 
โดยรายได้ของบรษิัทฯ ปี 2560 ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร และรายได้

อื่น จะคดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 63.39 รอ้ยละ 33.37 และรอ้ยละ 3.24 ตามล าดบั จะเหน็ไดว้่ารายไดด้อกเบีย้จะเป็นรายไดห้ลกัของ
บรษิัทฯจะมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น  ซึ่งสูงขึ้นตามแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของปี 2560 โดยเพิม่สัดส่วนในหนี้
ภาคเอกชนให้สูงขึน้จากเดมิรอ้ยละ 20 ของสนิเชื่อ(ลูกหนี้)คงเหลอืเป็นร้อยละ 25 ของสนิเชื่อ(ลูกหนี้)คงเหลอื และเพิม่สดัส่วน
สนิเชื่อที่มอีตัราผลตอบแทนสูงให้มสีดัสวนที่เพิม่สูงขึน้ ท าให้รายได้ที่เกดิจากสนิเชื่อการซื้อสทิธเิรยีกร้อง (Factoring) สนิเชื่อ
โครงการ (Project Backup Financing) และสินเชื่อเพื่อค ้าประกันซอง (Bid Bond Guarantee) สูงขึ้น รวมถึงรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมจากการใหว้งเงนิสนิเชื่อ(Front-end Fee) แก่ลูกคา้รายใหม่เพิม่ขึน้ และในปี 2560 บรษิทัฯ ไดมุ้่งเน้นการขยายส่วน
แบ่งการตลาดส าหรบัสนิเชื่อรบัซื้อลูกหนี้การค้า โดยเน้นที่การหาลูกคา้ใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เพื่อเพิม่โอกาสในการรบัซื้อหนี้การค้าให้
สูงขึน้ จะท าให้บรษิัทฯ สามารถท ารายไดสู้งขึน้ บนฐานความเสีย่งต ่า และเพื่อเป็นฐานลูกค้าที่จะต่อยอดไปสนิเชื่อกลางน ้า และ
สนิเชื่อต้นน ้าต่อไปในอนาคต  

 
รำยได้ดอกเบีย้ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าซือ้ การ

รบัโอนสทิธิเรยีกร้อง และสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑ ์
ส าหรบัปี 2559 และ 2560 ดงันี้ 
 

รำยได้ดอกเบีย้ ปี 2560 ปี 2559 เปลีย่นแปลง 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

-      สญัญาเช่าการเงนิ 25,165 9.48 19,842 11.38 +5,323 +26.83 
-      สญัญาเช่าซื้อ 13,562 5.11 13,179 7.56 +383 +2.91 
-      การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 109,272 41.14 85,947 49.31 +23,325 +27.14 
-      สญัญากูย้มืเงนิ 117,575 44.27 55,329 31.75 +62,246 +112.50 

รวมรายไดด้อกเบี้ย 265,574 100.00 174,297 100.00 +91,277 +52.37 

     
จากตารางดงักล่าวในปี 2560 จะเห็นว่าสดัส่วนรายได้ดอกเบีย้จากการให้สนิเชื่อระยะยาว ไดแ้ก่สญัญาเช่า

ทางการเงนิมสีดัส่วนร้อยละ 9.48 และสญัญาเช่าซื้อมสีดัส่วนร้อยละ 5.11 รวมเป็นสดัส่วนรายได้ดอกเบี้ยการประเภทสนิเชื่อ
ระยะยาวรอ้ยละ 14.59 และรายได้ดอกเบีย้ไดจ้ากการใหส้นิเชื่อระยะสัน้ ไดแ้ก่ การซื้อสทิธเิรยีกร้องมสีดัส่วนรอ้ยละ 41.14 และ
สญัญากูย้มืเงนิมสีดัส่วนรอ้ยละ 44.27 รวมเป็นสดัส่วนรายไดด้อกเบีย้การประเภทสนิเชื่อระยะสัน้รอ้ย 85.41 ในขณะทีใ่นปี 2559 
สดัส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะยาวร้อยละ 18.94 สัดส่วนประเภทสนิเชื่อระยะสัน้ร้อยละ 81.06  ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
บรษิัทฯ สามารถท ารายได้ดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าการเงนิ และรายได้ดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าซื้อซึ่งเป็นสนิเชื่อระยะยาว ได้
เพิม่ขึน้จากปี 2559 คดิเป็น 17.28% เนื่องจาก บรษิัทฯ มนีโยบายขยายฐานลูกค้าไปสู่ธุรกจินอกภาคไอทใีห้มากขึน้  และเพิม่
สดัส่วนลูกหนี้ดงักล่าวให้มยีอดคงเหลอืไม่น้อยกว่า 550 ลา้นบาท ซึ่งจะท าให้บรษิัทฯจะยงัคงรกัษาสดัส่วนความสามารถในการ
ท ารายไดข้องผลติภณัฑ์ดงักล่าวไว้ได ้เพือ่ใหค้รอบคลุมค่าใชจ้่ายคงที่ของบรษิทั ส าหรบัรายไดด้อกเบีย้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 
ในปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.14 สาเหตุทีเ่พิม่ขึน้สูงเนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจที่จะขยายการเติบโต จงึไดเ้ร่งขยายฐานลูกค้า
ของบรษิทัฯ ใหม้ากยิง่ขึน้ และในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ นัน้ ต้องเริม่จากการใหส้นิเชื่อทีม่คีวามเสีย่งต ่า ซึง่กค็อืสนิเชื่อการซื้อ
สทิธเิรยีกร้อง  และรายไดด้อกเบี้ยจากการให้กู้ยมืเติบโตเพิม่ขึน้ถึงรอ้ยละ 112.50 จากปีก่อนเนื่องจากบรษิัทมนีโยบายขยาย
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พอร์ตสนิเชื่อให้กู้ยมืเงนิให้ได้มากกว่า 35% ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัทได้รบัผลตอบแทนจากสนิเชื่อดงักล่าวได้ในปรมิาณที่สูงขึ้น 
อย่างไรกต็ามการให้สนิเชื่อเพือ่สนับสนุนโครงการนัน้มคีวามเสีย่งสูง ดงันัน้ลูกค้าเกอืบทัง้หมดในส่วนของสนิเชื่อเพื่อสนับสนุน
โครงการจะเป็นลูกค้าที่มกีารติดต่อธุรกจิกับบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ และมปีระวตัิการช าระเงนิที่ด ีเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว 
รวมทัง้จะต้องโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการช าระเงนิของลูกหนี้ใหก้บับรษิทัฯ สรุปไดว้่ารายไดด้อกเบีย้รวมในปี 2560 เปรยีบเทยีบกบั
ปี 2559 มอีตัราเตบิโตเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 52.37 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรประกอบด้วยรายได้จากการใหบ้รกิารสนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าการเงนิ 
สญัญาเช่าซือ้ การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และสนิเชื่อเพือ่สนับสนุนโครงการและการค ้าประกนัซอง โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิารแยกผลติภณัฑ ์ส าหรบัปี 2559 และ 2560 ดงันี้ 

 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร ปี 2560 ปี 2559 เปลีย่นแปลง 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
- สญัญาเช่าการเงนิ 191 0.14 386 0.40 -195 -50.52 
- สญัญาเช่าซื้อ 115 0.08 122 0.13 -7 -5.74 
- การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 44,534 31.86 43,743 45.09 +791 +1.81 
- สญัญากูย้มืเงนิ 78,057 55.84 38,203 39.38 +39,854 +104.32 
- การออกหนังสอืค ้าประกนัซอง 
- การออก Letter of Credit 
- อื่นๆ 

15,297 
1,402 

198 

10.94 
1.00 
0.14 

     13,592 
         932 
           26 

14.01 
0.96 
0.03 

+1,705 
+470 
+172 

+12.54 
+50.43 

+661.54 
รวมรายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 139,794 100 97,004 100.00 +42,790 +44.11 

 
จากตารางด้านบน ในปี 2560 เห็นว่าสดัส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารจากการให้สนิเชื่อระยะยาว 

ไดแ้ก่สญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซือ้สดัส่วนรอ้ยละ 0.14 และ 0.08 ตามล าดบั สดัส่วนส่วนรายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิารจาก
ให้สนิเชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซือ้สทิธเิรยีกรอ้งรอ้ยละ 31.86 สญัญากูย้มืเงนิมสีดัส่วนร้อยละ 55.84 การออกหนังสอืค ้าประกนั
ซองร้อยละ 10.94 จะเห็นได้ว่าสดัส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมาจากการให้บรกิารประเภทสนิเชื่อระยะสัน้ถึงรอ้ยละ 
99.78 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารจากการให้สนิเชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซือ้สทิธเิรยีกรอ้งเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 
1.81 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการทีบ่รษิัทฯ เขม้งวดการให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้ภาคเอกชน จงึมรีายไดค่้าธรรมเนียมจากการเปิดใช้
วงเงนิลดลงบา้ง สญัญาใหกู้ย้มืเงนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 104.32 จากปีก่อน ซึง่เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ ในปี 2560 ซึง่จะเพิม่ขึน้
ไปในทศิทางเดยีวกนักบัรายไดด้อกเบีย้  

 
รำยได้อ่ืนทีส่ าคญัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจดัหาสนิคา้ และรายไดอ้ื่น ซึง่ส่วนใหญ่มาจากรายไดด้อกเบี้ย

จ่ายช าระล่าชา้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.08 และรอ้ยละ 93.92 ตามล าดบั ส าหรบัปี 2560 ดงันี้ 
 

รำยได้อ่ืน ปี 2560 ปี 2559 เปลีย่นแปลง 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

    -  รายได้จากการจดัหาสนิคา้ 826 6.08 3,066 19.30 -2,240 -72.70 
    -  อื่น ๆ 12,771 93.92 12,823 80.70 -52 -0.41 

 
รวมรำยได้อ่ืน 13,597 100.00 15,889 100.00 -2,292 -14.43 
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(ข) ค่ำใช้จ่ำย ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร และค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

ค่ำใช้จำ่ย 

ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง 
พนับำท รอ้ยละ พนับำท รอ้ยละ พนับำท รอ้ยละ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 38,481 16.19 28,406 17.71 +10,075 +35.47 
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 137,061 57.68 87,010 54.23 +50,051 +57.52 
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 62,094 26.13 45,019 28.06 +17,075 +37.93 

รวมต้นทุนและ
ค่ำใช้จำ่ย 237,636 100.00 160,435 100.00 +77,201 +48.12 

 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 
ปี 2560 สาเหตุทีค่่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.47 จากปีก่อนเนื่องจากการเตบิโตของการใหส้นิเชื่อ

ของบรษิทัฯ ที่ขยายตวัไปมาก ท าให้ค่าคอมมชิชัน่พนักงานขายซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายแปรผนัไปกบัรายได้ที่เพิม่ขึน้ตามไปในทศิทาง
เดยีวกนั และจากการเพิม่ขึน้ของอตัราก าลงัของพนักงาน และค่าใชจ้่ายจูงใจพนักงาน  

 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
ปี 2560 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารมเีพิม่ขึน้รอ้ยละ 57.52 จากปีก่อน สาเหตุหลกัการเพิม่ขึน้ของค่าภาษต่ีางๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งที่เพิม่สูงขึน้ตามรายไดท้ี่เพิม่ รวมถึงการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตามนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สูญ  

 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
ปี 2560 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 37.93 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการขยายตัวเพิม่ขึน้ของ

ลูกหนี้สนิเชื่อ ท าใหบ้รษิทัฯ ต้องเพิม่การใชเ้งนิทุนจากเงนิกูแ้หล่งต่างๆ เพือ่ใชห้มุนเวยีนในธุรกจิ  
 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
แสดงใหเ้หน็การตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยแสดงเปรยีบเทยีบ ณ สิน้ปี 2560 และ ณ สิน้ปี 2559 
แยกตำมประเภทธุรกิจ(หน่วย:พนับำท) ณ ส้ินปี 2560           ณ ส้ินปี 2559 

ยอดยกมา 51,825 30,200 
บวก : ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 58,469 23,751 
หกั  : หนี้สญู - -2,126 

ยอดยกไป 110,294 51,825 
 
 
ส าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มสี ารองค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้อกี 58.47 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 110.29 

ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 รอ้ยละ 112.82 เนื่องจากบรษิทัฯ มนีโยบายการส ารองหนี้สูญตามการจดัชัน้อายุหนี้ 
(Aging) เป็นการส ารองขัน้พืน้ฐาน และเพือ่ใหก้ารส ารองหนี้ดงักล่าวครอบคลุมปรมิาณหนี้ทีม่อีายเุกนิ 90 วนั เพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชใีหม่ทีเ่กดิขึน้ในปี 2562 ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ ต้องตัง้ส ารองหนี้สูญเพิม่ขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการส ารองหนี้สูญดงักล่าว อย่างไรกต็าม บรษิทัฯเชื่อว่าจะไม่มปัีญหาในการช าระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
ภาครฐั ซึง่มกัจะจ่ายล่าชา้เป็นปกต ิ  โดย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯไดต้ัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญรวม เป็นรอ้ยละ 5.17 
ของยอดคงเหลอืลูกหนี้สุทธเิงนิกนัส ารองในสว่นทีไ่ม่ไดใ้หส้นิเชื่อ (Reserve) และหลงัหกัส ารองค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  
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(ค) ก ำไรสุทธิ 
ในปี 2559 และ ปี 2560 บรษิัทฯ มกี าไรสุทธจิ านวน  100.66 ลา้นบาท และ 145.49 ลา้นบาทตามล าดบั เพิม่ขึน้

ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2560 อยู่ทีร่อ้ยละ 34.73 ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นยอดการให้สนิเชื่อโดยการเพิม่
ผลติภัณฑ์ทางการเงนิต่างๆ ในทุกผลติภัณฑ์ เริม่ตัง้แต่สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง การจดัหาสนิคา้ สนิเชื่อใน
รูปแบบสญัญาเช่าทางการเงินหรอืสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรบัโอนสิทธเิรยีกร้อง และสนิเชื่ อสนับสนุนโครงการ มุ่งเน้นการ
บรกิารการแบบครบวงจร ท าให้ยอดรายได้รวมของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และส่งผลให้
บรษิทัฯ มผีลก าไรสุทธเิตบิโตต่อเนื่องทุกปีเช่นกนั 

 
14.2  ฐำนะทำงกำรเงิน 

(ก) สินทรพัย ์
ณ สิ้นปี 2559 และสิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มยีอดสนิทรพัย์รวมเท่ากบั 1,991.56 ลา้นบาท และ 2,346.28 ล้าน

บาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ คอื ลูกหนี้จากการใหส้นิเชื่อ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 90.55 และรอ้ยละ 90.93 
ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 เท่ากับ 1,795.85 ล้านบาทและ 2,140.85 ล้านบาท
สนิทรพัยห์มุนเวยีนที่ส าคญัไดแ้ก่ ลูกหนี้จากการใหส้นิเชื่อตามสญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 
และลูกหนี้ตามสญัญากู้ยมืเงนิ ในส่วนที่ก าหนดช าระภายในหนึ่งปีในแต่ละประเภท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.77 ร้อยละ 35.82 
และรอ้ยละ 42.18 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด ณ สิน้ปี 2560  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560  เท่ากับ 195.71 ล้านบาท 205.42  ล้านบาท 
ตามล าดบั สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ส าคญัไดแ้ก่ ลูกหนี้จากการให้สนิเชื่อตามสญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซื้อ จากส่วนที่ครบ
ก าหนดช าระในหนึ่งปีในแต่ละประเภท  คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.92 ของสนิทรพัยร์วมรวมทัง้หมด ณ สิน้ปี 2560  

 
คุณภำพของสินทรพัย ์
บรษิัทฯ ได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เป็นสนิทรพัย์ที่มี

สดัส่วนมากที่สุดของบรษิัทฯ โดยมกีารพจิารณาวงเงนิในการให้สนิเชื่อทัง้ในส่วนของวงเงนิลูกค้าและวงเงนิลูกหนี้ รวมถึงมกีาร
ก าหนดนโยบายการให้สนิเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกหนี้ ของบรษิัทฯ เป็นลูกหนี้ที่มคุีณภาพ  นอกจากนี้  การให้สนิเชื่อของ
บริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว เนื่ องด้วยฐานทัง้ลูกค้าและลูกหนี้  ที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย กระจายไปในทุกๆ 
อุตสาหกรรม  

ลูกหน้ี 
ปี2560 ปี2559 เพิม่ข้ึน/ % 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) เปล่ียนแปลง 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าทาง
การเงนิ  190.80 222.97 -32.17 -14.43 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ  97.85 118.32 -20.47 -17.30 
ลกูหนี้จากการซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 892.33 879.50 +12.83 +1.46 
ลกูหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ  1,044.23 649.75 +394.48 +60.71 
ลกูหนี้การคา้  15.68 24.08 -8.40 -34.88 

ยอดรวม 2,240.89 1,894.62 +346.27 +18.28 
หมายเหตุ:  ยอดลกูหนี้ จากตารางดา้นบน แสดงยอดก่อนหกัค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
 

ลูกหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง ณ สิ้นปี 2559 และสิน้ปี 2560 มจี านวน 879.50 ลา้นบาท และ 892.33 ลา้น
บาทตามล าดบั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.46 สาเหตุจากปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อลูกหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวสูงขึน้ 

บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการในปี 2555  ส่งผลให้มลูีกหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิในปี 
2559 จ านวน 649.75 ลา้นบาท และ ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 1,044.23 ลา้นบาท โดยการขยายตวัของลูกหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ
นัน้มสีาเหตุมาจากการสนับสนุนใหลู้กคา้เดมิทีเ่คยใชบ้รกิารผลติภณัฑส์นิเชื่อทีม่คีวามเสีย่งต ่า มาใชบ้รกิารในผลติภณัฑส์นิเชื่อที่
มคีวามเสีย่งสูงเพิม่ขึน้ ซึง่จะเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ 
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ลูกหนี้การคา้ในบรกิารจดัหาสนิคา้ ณ สิน้ปี 2559 และสิน้ปี 2560 มจี านวน 24.08 ล้านบาท และ 15.68 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 34.88 เนื่องจากการเปลีย่นไปใชผ้ลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัคอืสนิเชื่อตามสญัญากูย้มืเงนิ  

 
(ข) สภำพคล่อง 

       (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 

2560 2559 

 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (101.76) (686.55) 
เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (73.99) 8.32 
เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 160.59 685.48 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (15.16) 7.25 
   

ในปี 2560 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 101.76 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุมาจาก
การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้จากการให้สนิเชื่อ มกีระแสเงนิสดใช้ไปจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 73.99 ล้านบาท และมกีระแสเงนิสดรบั
จากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 160.59 ลา้นบาท 

 
(ค) แหล่งท่ีมำของเงินทุน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559  บรษิทัฯ มรีายละเอยีดรายการหนี้สนิทางการเงนิ ส่วน
ของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉพาะจากสถาบนัการเงนิ) ดงันี้ 

 
รำยกำร ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 382.60 843.84 -461.24 -54.66 
เงนิกูย้มืระยะยาว 34.87 52.16 -17.29 -33.15 
หุน้กู ้ 679.16 499.25 +179.91 +36.04 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเขา่ซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 65.66 1.14 +64.52 +5,659.65 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 1,162.29 1,396.39 -23.41 -16.76 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,018.76 475.78 +542.98 +114.12 
รวมแหล่งเงนิทุน 2,181.05 1,872.17 +308.88 +16.50 
อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.14 2.93     

 
  แหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งใน
เรื่องของความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด อย่างไรกต็าม ในส่วนทีเ่ป็นสนิเชื่อระยะสัน้ ไม่ว่าจะเป็นสนิเชื่อการรบัโอนสทิธิ
เรยีกรอ้ง สนิเชื่อเพือ่การจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซองเพือ่ยื่นประมูล สนิเชื่อเพือ่โครงการ และการจดัหาสนิคา้ บรษิทัฯ จะสามารถ
ปรบัอตัราดอกเบีย้หรอืค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงนิทีม่กีารเปลี่ยนแปลงได้ ส าหรบัสนิเชื่อทางการเงนิและสนิเชื่อเช่าซื้อ 
ซึง่บรษิทัฯ คดิอตัราดอกเบีย้กบัลูกค้าเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรกต็าม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ กบั
อตัราดอกเบี้ยที่คดิกบัลูกค้า จะมกีารบวกเพิม่เพื่อให้เพยีงพอกบัความเสี่ยงด้านความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยที่อาจเกดิขึ้น  
และจากการขายตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) ท าใหม้คีวามเสีย่งจากภาวะความต้องการซือ้ในตลาดตราสารหนี้  
 

1. หน้ีสิน 
ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 1,515.78 ล้านบาท 1,327.52 ล้านบาท ตามล าดบั โดย

หนี้สินส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ ได้แก่ เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้ทัง้จากธนาคารและการขายลดตัว๋แลกเงนิ ซึ่งการ
เพิม่ขึน้ของหนี้สนิรวมเป็นไปตามการขยายตวัของสนิเชื่อของบรษิทัฯ  

ณ สิน้ปี 2559 และสิน้ปี 2560   บรษิัทฯ มอีตัราส่วนเงนิให้กูต่้อเงนิกูเ้ป็น   1.32 เท่า และ 1.84  เท่า ตามล าดบั แสดง
ใหเ้หน็ว่าเงนิทีกู่ร้บัมาทัง้หมดกจ็ะน าไปปล่อยสนิเชื่อทัง้หมด 
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2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 
จากการทีบ่รษิทัฯ มปีระเภทของสนิเชื่อทีห่ลากหลายครบวงจรการด าเนินธุรกจิของลูกคา้ ท าใหบ้รษิทัฯ 

สามารถให้บรกิารได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ขึน้ เป็นผลให้บรษิัทฯ สามารถสร้างรายได้และก าไรได้เพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี ส่งผลให้
ก าไรสะสมของบรษิทัฯ เพิม่สูงขึน้ โดยส่วนของผู้ถอืหุน้ ณ สิน้ปี 2559 และสิน้ปี 2560 มจี านวน 475.78 ล้านบาทและ 1,018.76 
ลา้นบาทตามล าดบั  

ในด้านของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นส าหรบัปี 2559 และปี 2560 บรษิัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 22.70 และ รอ้ยละ 19.47 ตามล าดบั 

 
3. ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน  

ส าหรบัปี 2559 และปี 2560 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั  3.19 เท่า และ 1.30 เท่า ซึง่จะเห็น
ได้ว่าบรษิัทฯ เริม่มหีนี้สนิในอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึน้ เนื่องจากการขยายตัวของธุรกจิ ท าให้บรษิัทฯ ต้องใช้
เงนิกูม้าเพือ่ใชส้ าหรบัการน าไปปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่ลูกคา้ เพือ่สรา้งรายไดก้ลบัเขา้บรษิทั   

 
14.2.1 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

แหล่งเงนิทุนทีพ่อเพยีงและหลากหลายจะเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกจิให้ไดร้บัผลตอบแทนมากน้อยเพยีงใด 
ซึง่ในปี 2558 บรษิัทฯ ไดม้กีารปรบัเปลี่ยนโครงสร้างเงนิทุนจากการกูย้มืที่พึง่พงิเพยีงเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิเป็นหลกัในอดตี 
มาเป็นการระดมเงินทุนผ่านตราสารหนี้ ในรูปแบบต่างๆ โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯได้มีการขายลดตัว๋แลกเงิน (Bill of 
Exchange) เป็นปรมิาณจ านวนเงนิสูงถงึ 625 ลา้นบาท ต่อมา ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ ได้จ่ายช าระคนืตัว๋แลกเงนิไปบางส่วนตาม
สภาวะการณ์ของตลาดตราสารหนี้ ท าให้มยีอดคงเหลอืจ านวน 245 ล้านบาท ในขณะเดยีวกนัคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มมีติ
อนุมตัใิหอ้อกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายแก่บุคคลทัว่ไป ซึง่มตดิงักล่าวไดถู้กน าเขา้พจิารณาในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่4/2560 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นที่เรยีบร้อย  ซึ่งจะท าให้บรษิัทฯ จะมแีหล่งเงนิทุนเพิม่เติมและจะ
สามารถบรหิารจดัการเงนิทุนไดม้ปีระสทิธภิาพสูงขึน้ 

 
14.2.2 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
ใหแ้ก่ผู้สอบบญัชขีองบรษิัท คอื บรษิทัส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 1,120,000 บาท และจากที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,450,000 บาทซึ่งเพิม่ขึ้น 
330,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว บรษิัทฯ ยงัมค่ีาบรกิารอื่นๆ เพิม่เติบ ได้แก่ค่าเดนิทาง ค่าล่วงเวลาและค่า
ส าเนาเอกสารที่ต้องช าระให้กบัผู้สอบบญัช ีส านักงานสอบบญัชทีี่ผู้สอบบญัชสีงักดั และบุคคลหรอืกิจการที่เกีย่วขอ้งกบัผู้สอบ
บญัชหีรอืส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั  
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กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมูล 
 

1.1 กรรมกำรบริหำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบญัชี 
ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายงานประจ าปีแล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของ

บรษิัทฯ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งบรหิารสูงสุดในสายงานบญัช ีขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท า
ใหผู้อ้ ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า    

 
(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ แลว้  
(2) ขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิัทฯ มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพือ่ให้แน่ใจว่าบรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัของบรษิทัฯ ถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  
(3) ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบต่อการจัดให้บรษิัทฯ มรีะบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏบิัติตามระบบ

ดงักล่าว และขา้พเจ้าได้แจ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผู้สอบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

 
ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ได้รบัรองความถูกต้องแลว้ ขา้พเจ้า

ไดม้อบหมายให ้นายสมพล เอกธรีจติต์ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นาย
สมพล เอกธรีจติต์ ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกต้องของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งต้น 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต ์

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต์ - 

 
นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา 

 
ผูอ้ านวยการบญัชแีละการเงนิ 

 

- นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา- 

 
 
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต ์

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต์ - 
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1.2   กรรมกำรท่ำนอ่ืนนอกจำก 1.1  
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในรายงานประจ าปีฉบบันี้แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทัฯ ขา้พเจา้ไม่

มเีหตุอนัควรสงสยัว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั 
ในการนี้ เพือ่เป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ได้สอบทานแลว้ และไม่มเีหตุอนัควร

สงสยัว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าใหผู้้อ ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจ้งในสาระส าคญั ขา้พเจ้าได้
มอบหมายให้ นายสมพล เอกธรีจติต์ เป็นผู้ลงลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นาย
สมพล เอกธรีจติต์ ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งต้น 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นางดวงพร สุจรติานุวตั 

 
ประธานกรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

- นางดวงพร สุจรติานุวตั - 

 
นายเธยีรชยั ศรวีจิติร 

 
รองประธานกรรมการ - นายเธยีรชยั ศรวีจิติร - 

 
พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

- พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี- 

นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

- นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ - 

 
นายสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข 

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

- นายสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข - 

 
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ -รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย-์ 

 
 
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต ์

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต์ - 
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เอกสารแนบ 1 
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1.   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงดวงพร สุจรติำนุวตั
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

66 ปรญิญำโท 
สำขำบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตร ี 
สำขำบญัช ี 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
 
หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่8/2001 
 
หลกัสตูร Refresher 
Course DCP (DCP Re) 
รุ่นที ่3/2006 
 
หลกัสตูร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นที ่19/2008 
 
หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นที ่
38/2012 
 

-   - 2555 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2555 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
2557 -
ปัจจุบนั 
 
2558 -
ปัจจุบนั 
 
2556 -
ปัจจุบนั 
 
2540 - 
2557 
 
 
2545 - 
2555 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรบรษิทั 
 
 
กรรมกำรศรทัธำสมัพนัธ ์
 
 
กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
 
 
 
บมจ. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์
 
 
บจก.แอสไพเรชัน่ วนั 
 
 
มลูนิธโิรงพยำบำล 50 
พรรษำ มหำวชริำลงกรณ์ 
 
สมำคมกำรจดักำรธุรกจิ
แห่งประเทศไทย 
 
 
ธนำคำรซไีอเอม็บไีทย 
จ ำกดั (มหำชน) 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง และสินค้ำแฟชัน่ 
เครื่องแต่งกำยสุภำพบุรุษ สุภำพสตรี 
เครือ่งแต่งกำย และของใชเ้ดก็ อำหำร และ
อุปกรณ์เครือ่งใชใ้นบ้ำน 
 
พฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อำศยั 
 
 
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ประเภทอำคำร
ส ำนักงำน 
 
มลูนิธทิีม่ไิดแ้สวงหำผลก ำไร 
 
 
สมำคมกำรจดักำรธุรกจิทีม่ไิด้แสวงหำผล
ก ำไร 
 
 
ธุรกจิธนำคำร 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูร Director 
Certification Program 
Update 2 (DCPU2/2014) 
 
หลกัสตูร Capital Market 
Academy (CMA8)  
 
หลกัสตูร Top Executive 
Program in Commerce 
and Trade (TEPCoT3) 
 
หลกัสตูร Advanced 
Security Management 
Program (ASMP2) 
 
หลกัสตูร ASEAN 
Economic Community 
Program (AEC2) 
 

 

นำยเธยีรชยั ศรวีจิติร 
รองประธำนกรรมกำร  
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

86 FCA, Fellow of The 
Institute of Chartered 
Accountants in England 
& Wales (U.K.)  
 
 
 
 

- - 2557 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

รองประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่36/2005 
 
หลกัสตูร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นที ่18/2008 
 
วทิยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร 
 
ปรญิญำดุษฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์สำขำกำรบญัช ี
ม.รำมค ำแหง 
 

2540 -
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร 
 
 
ประธำนกติตมิศกัดิ ์

บมจ. ไอท ีซติี ้
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 

จ ำหน่ำยอุปกรณ์เครือ่งใชส้ ำนักงำน/สื่อสำร
โทรคมนำคมและบรกิำร 
 
เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
 

พลต ำรวจเอกเจตน์  
มงคลหตัถ ี
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

66 นิตศิำสตรม์หำบณัฑติ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่8/2004 
 
หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นที ่
14/2006 
 

165,000 หุน้ - 2555 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2542 -
ปัจจุบนั 
 
 
2542 -
ปัจจุบนั 

กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ.ชโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ 
แอนดค์อนสตรคัชัน่ 
 
 
บมจ. เอสทพี ีแอนดไ์อ 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ด ำเนิน ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงง ำน ทุก
ประเภท แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
งำนโยธำ และ งำนเครือ่งกล 
 
ประกอบธุรกจิ แปรรปูโครงสรำ้งเหลก็, งำน
ประกอบและเชือ่มท่อ, งำนประกอบโรงงำน
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูร Finance for 
Non-Finance Directors 
(FND) รุ่นที ่30/2006 
 
หลกัสตูร Directors 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่117/2009 

2556 -
ปัจจุบนั 
 
2556 -
ปัจจุบนั 
 
2556 -
ปัจจุบนั 
 
2556 -
ปัจจุบนั 
 
2542 -
ปัจจุบนั 

กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
ทีป่รกึษำ 
 
 
ทีป่รกึษำ 
 
 
ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร 

บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั 
 
 
บมจ. อำคเนยป์ระกนัชวีติ 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
บจก. ดำตำ้วนั เอเชยี 
 
 
บจ. ขอ้มลูเครดติแห่งชำต ิ

ส ำเรจ็รูป และงำนแปรรูปผลติภัณฑ์เหล็ก
อื่นๆ 
ประกอบธุรกจิรบัประกนัวนิำศภยั 
ประกอบธุรกจิรบัประกนัชวีติ 
 
 
เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
 
ใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นซอฟทแ์วร ์
 
 
ใหบ้รกิำรขอ้มลูเครดติ 

นำยประกอบ วศิษิฐ์
กจิกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

78 ปรญิญำโท 
สำขำกำรเงนิกำรคลงั 
Indiana University, USA 
 
หลกัสตูร Chartered 
Director Class (R-CDC) 
รุ่นที ่3/2008 
 
หลกัสตูร Directors 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่33/2003 
 

16,500 หุน้ - 2555 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2552 -
ปัจจุบนั 
 
 
2540 -
ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรอสิระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เออำรไ์อพ ี
 
 
 
บมจ. ศรตีรงั แอโกร
อนิดรสัทร ี
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล 
และสือ่อื่นๆ รวมทัง้จดังำนนิทรรศกำร และ
งำนแสดงสนิคำ้ 
 
ประกอบ ธุ รกิจ เ ป็นผู้ผลิตและส่ งออก
ผลติภณัฑย์ำงพำรำ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นที ่5/2001 
หลกัสตูร Monitoring 
Fraud Risk Management 
(MFM) รุ่นที ่1/2009 
หลกัสตูร Monitoring of 
the Quality of Financial 
Reporting (MFR) รุ่นที ่
8/2009 
 
หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นที ่
27/2009 

2542 - 
2554 

กรรมกำรอสิระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ปนูซเีมนตน์ครหลวง ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำยปนูซเีมนต ์

นำยสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 ปรญิญำโท  
สำขำบรหิำรธุรกจิ  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 15/2004 
 
 
 

2,035,000 หุน้ - เม.ย.2556 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2539 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 

กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. อำรพ์ซีจี ี
 
 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
บริษัทลงทุนและจ ำหน่ ำย ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ได้แก่ น ้ ำมัน
ดเีซลหมุนเรว็ น ้ำมนัเตำ และเคมภีณัฑ ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2534 -
ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
 

บจก. เพทโทร-อนิสตรู
เมนท ์

ขำยและให้บรกิำร อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 
เครือ่งมอื และเครือ่งจกัร 

รศ.ดร.สุดำ        
สุวรรณำภริมย ์
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

59 ปรญิญำเอก 
สำขำบรหิำรธุรกจิ
มหำวทิยำลยับูรพำ 
 
ปรญิญำโท  
สำขำบุคลำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
ปรญิญำโท 
Master of Business 
Practice  
University of South 
Australia 
 
ปรญิญำตร ี 
สำขำบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 
หลกัสตูรป้องกนั
รำชอำณำจกัรภำครฐัรวม
เอกชน รุ่นที ่20 
 
Certificate in Personnel 
Management Practice 
Asian Productivity 
Organization 

- - 2559 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
2559 -
ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
รองศำสตรำจำรยแ์ละรอง
อธกิำรบด ี
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
มหำวทิยำลยันครพนม 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
มหำวทิยำลยัของรฐั 
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                      เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 99 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยสมพล เอกธรีจติต์ 
กรรมกำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผูกพนับรษิทัฯ) 

56 ปรญิญำโท 
สำขำกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ประกำศนียบตัรผูส้อบ
บญัช ีม.ธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตรบีญัชบีณัฑติ 
(สำขำบญัชตีน้ทุน)  
มหำวทิยำลยัจฬุำลงกรณ์ 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 15/2004 
 
หลกัสตุร สมัมนำพจิำรณ์ 
IFRS 9,IFRS 7และ
IAS32 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 

3,322,374 
หุน้ 

(คูส่มรส 
2,442,430) 

- 2549 -
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2550 - 
2555 
 
 

 

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
 

ใหบ้รกิำรสนิเชื่อประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำร
รับโอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำร
ทำงกำรเงนิเสริมอื่นๆ เช่น สนิเชื่อเพื่อ
กำรจดัหำหนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวสติำพชัร ์        
นิโรจน์ธนรฐั 
กรรมกำร และ ผูช้่วย
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ส่วนงำนสนบัสนุน 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

35 ปรญิญำโท สำขำกำร
จดักำรทำงกำรตลำด  
คณะบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยั Aston 
ประเทศองักฤษ 
 
 
ปรญิญำตร ี
อกัษรศำสตรบ์ณัฑติ   
(สำขำภำษำองักฤษ) 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 131/2016 
 
หลกัสตูร Fraud Risk 
Management and Internal 
Auditing of Financial 
Institution รุ่นที ่7 จดัโดย
สมำคมสถำบนั กำรศกึษำ
กำรธนำคำรและ      
กำรเงนิไทย 

128,142 หุน้ 
(คู่สมรส 

1,650,000) 

- 2558 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2549 - 
2558 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์
อำหำร 

ใหบ้รกิำรสนิเชือ่ประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชือ่กำรรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้ง รวมทัง้มบีรกิำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เช่น สนิเชือ่เพือ่กำร
จดัหำหนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชือ่
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ธรุกจิอำหำรครบวงจร  
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2.   รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยสมพล เอกธรีจติต์ 
กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม
ผกูพนับรษิทัฯ) 

56 ปรญิญำโท 
สำขำกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ประกำศนียบตัรผูส้อบ
บญัช ีม.ธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตรบีญัชบีณัฑติ 
(สำขำบญัชตีน้ทุน)  
มหำวทิยำลยัจุฬำลงกรณ์ 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่15/2004 
 
หลกัสตูร สมัมนำพจิำรณ์ 
IFRS 9,IFRS 7และ
IAS32 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

3,322,374 หุน้ 
(คู่สมรส 

2,442,430) 

- 2549 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2550 - 
2555 
 
 
 

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
 
 

นำงสำวสติำพชัร ์             
นิโรจน์ธนรฐั 
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยสนับสนุน 

35 
 
 
 
 

ปรญิญำโท สำขำกำร
จดักำรทำงกำรตลำด  
คณะบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยั Aston 
ประเทศองักฤษ 
 

128,142 หุน้ 
(คู่สมรส 

1,650,000) 

- 2558 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 

ใหบ้รกิำรสนิเชือ่ประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชือ่กำรรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้ง รวมทัง้มบีรกิำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เช่น สนิเชือ่เพือ่กำร
จดัหำหนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชือ่
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 131/2016 
 
หลกัสตูร Fraud Risk 
Management and 
Internal Auditing of 
Financial Institution 
รุ่นที่ 7 จดัโดยสมำคม
สถำบนั กำรศกึษำกำร
ธนำคำรและกำรเงนิ
ไทย 

 
2549 - 
2558 

 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์
อำหำร 

 
ธรุกจิอำหำรครบวงจร  

นำงรุ่งนภำ โอกำศ 
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยปฏบิตักิำร 

55 ปรญิญำโท  
สำขำบรหิำรธุรกจิ  
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

22,656 หุน้ - 2549 -
ปัจจุบนั 
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ฝ่ำยปฎบิตักิำร 

บมจ. ลซี อทิ 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 

นำยพชิชำกร ส่งศร ี
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำย
ขำยและกำรตลำด 

49 ปรญิญำโท ม.ขอนแก่น 
(กรุงเทพฯ) บรหิำรธุรกจิ
มหำบณัฑติ (MBA.) 
 
 
 
 
 

-   - 2559 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
 
 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
 

 

 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2548 - 
2557  
 
 
 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักบรหิำร
จดักำรงำนสนิเชือ่  
 
 

ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์  
  
 

สถำบันกำรเงินให้บริกำรส ำหรับลูกค้ำ
บุคคล ลูกค้ำธุรกิจ ธนำคำรน ำเสนอเงนิ
ฝำกดอกเบี้ยสงู เงนิฝำกประจ ำ เงนิฝำกไม่
ประจ ำ เงินฝำกปลอดภำษี สินเชื่อบ้ำน 
สนิเชื่อธุรกจิ สนิทรพัย์รอกำรขำย สนิเชือ่
บ้ำนมอืสอง สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อำศยั สนิเชือ่
อ เนกประสงค์ สิน เชื่อบ้ำนรีไฟแนนซ์ 
สนิเชือ่ดอกเบี้ยต ่ำ กองทุนส่วนบุคคล 

นำงชลธชิำ ศุภลกัษณ์เมธำ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี  
และกำรเงนิ 

45 ปรญิญำตร ี
สำขำบญัช ี
คณะบญัช ี
มหำวทิยำลยัสยำม 
 
ปรญิญำตร ี
สำขำสถติ ิ
คณะวทิยำศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัศลิปำกร 
IRCA Lead Assessor 
(ISO9001:2008) 
 
Strategic CFO in 
Capital Markets รุ่นที ่ 
2/2559 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 

15,764 หุน้ - 2557 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2543 - 
2557 
 
 
 
2554 - 
2557 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงนิ 
 
 
 
 
 
ISO Consultant & Trainer 
 
 
 
ผูท้ ำบญัชอีสิระ 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บจก. ควอลติีซ้สิเทม็ดเีวล
ลอ้ปเมน้ท ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล (ประเทศไทย) 

ใหบ้รกิำรสนิเชือ่ประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชือ่กำรรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้ง รวมทัง้มบีรกิำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เช่น สนิเชือ่เพือ่กำร
จดัหำหนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชือ่
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
บรกิำรให้ค ำปรกึษำ และฝึกอบรมกำรวำง
ระบบคุณภำพมำตรฐำน  ISO, GMP, 
HACCP & SQF2000 

https://www.lhbank.co.th/
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  

(31/12/2560) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวปิยนันท ์มงคล 
ผูช้่วยผู้จดักำรแผนกเครดติ 

45 ปรญิญำโท 
สำขำเศรษฐศำสตร์
อุตสำหกรรม 
คณะพฒันำกำรเศรษฐกจิ 
สถำบนับณัฑติพฒัน 
บรหิำรศำสตร ์(NIDA) 
 

795 หุน้ - 2549 -
ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ผูช้่วยผู้จดักำรทัว่ไปแผนก
เครดติและนิตกิรรมสญัญำ 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 

ใหบ้รกิำรสนิเชือ่ประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชือ่กำรรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้ง รวมทัง้มบีรกิำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เช่น สนิเชือ่เพือ่กำร
จดัหำหนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชือ่
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 

นำงสำวประภำพรรณ       
รกัธรรม 
ผูช้่วยผู้จดักำรแผนก        
จดักำรทัว่ไป 

50 ปรญิญำตร ี
สำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยัศรปีทุม 

8,222 หุน้ - 2549 –
ปัจจุบนั 

ผูช้่วยผู้จดักำรทัว่ไปแผนก
บรหิำรจดักำรทัว่ไป 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
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ข้อมูลสรปุการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหารดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนหลกัทรพัย์ ท่ีถือ

เดิม 
(31/12/2559) 

การเปล่ียนแปลง รวมจ านวนหุ้น 

(+) เพ่ิมขึ้น (-) ลดลง 
(ณ 31/12/2560) 

1 นำงดวงพร สจุรติำนุวตั ประธำนกรรมกำรบรษิทั 0 0 0 0 
2 นำยเธยีรชยั ศรวีจิติร รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 300,000 0 300,000 0 
3 พลต ำรวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 150,000 15,000 0 165,000 
4 นำยประกอบ วศิษิฐก์จิกำร กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
15,000 1,500 0 16.500 

5 นำยสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 1,850,000 185,000 0 2,035,000 
6 รศ.ดร.สดุำ สวุรรณำภริมย ์ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 0 0 0 0 
7 นำยสมพล เอกธรีจติต์ 

 
คูส่มรสของสมพล เอกธรีจติต์ 

กรรมกำรบรษิทั 
 
 

2,931,932 
 

1,980,000 

302,033 
88,409* 

1,762,430 

0 
 

1,300,000 

3,322,374 
 

2,442,430 
8 นำงสำวสติำพชัร์  นิโรจน์ธนรฐั 

 
คูส่มรสของสติำพชัร์ นิโรจน์ธนรฐั 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-ฝ่ำยสนับสนุน 
 
 

80,000 
 

1,500,000 

31,649 
16,493* 
150,000 

0 
 
 

128,142 
 

1,650,000 
9 นำงรุ่งนภำ โอกำศ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-ฝ่ำยปฏบิตักิำร 5 22,651* 0 22,656 
10 นำยพชิชำกร สง่ศร ี ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-ฝ่ำยขำยและ

กำรตลำด 
0 0 0 0 

11 นำงชลธชิำ  ศุภลกัษณ์เมธำ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ  0 15,764* 0 15,764 

12 
นำงสำวปิยนันท์ มงคล 

ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไปแผนกเครดติและ        
นิตกิรรมสญัญำ 

58,905 
 

5,890 
12,199* 

64,000 
 

795 
 

13 
นำงสำวประภำพรรณ รกัธรรม 

ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไปแผนกบรหิำร      
จดักำรทัว่ไป 

5 13,823* 5,606** 8,222 

       
หมำยเหตุ :  1. จ ำนวนหุน้ที่แสดงรวมคู่สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิำวะ 

  2. จ ำนวนหุน้ที่เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ รวมจ ำนวนหุน้ที่ไดร้บัจำกหุน้ปันผลที่จ่ำยในปี 2560  
   * จ ำนวนหุน้ที่ไดร้บัโอนใหส้ำมำรถซื้อ/ขำยไดจ้ำกโครงกำร EJIP 

   ** จ ำนวนหุน้ที่ขำยไปจำกโครงกำร EJIP 
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560   

   
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน  ได้แก่  ด้านการบัญช ี  ด้านการเงนิ  ด้านเศรษฐศาสตร์  แล ะด้านกฎหมาย  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปัจจุบนั  ประกอบดว้ย 
1. นายประกอบ  วศิษิฐก์จิการ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางดวงพร  สุจรติานุวตั   ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ 

3. พลต ารวจเอกเจตน์  มงคลหตัถ ี  กรรมการตรวจสอบ 

4. นายสุทศัน์  ขนัเจรญิสุข   กรรมการตรวจสอบ 

5. รศ.ดร.สุดา  สุวรรณาภริมย ์  กรรมการตรวจสอบ 

โดยม ีนางสาวพรีภา เป่ียมอุดมสุข  ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่ ากบัดูแลรายงานและงบการเงนิใหม้คีวามถูกต้องเชื่อถอืได ้ จดัใหม้รีะบบการควบคุม
ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้เสนอใหบ้รษิทัฯ  แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัช ี และปฏบิตังิานอื่นตามขอบเขตความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  โดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
     ในรอบปี  2560  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมร่วมกนัจ านวน  5  ครัง้ โดยหารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  
ผูบ้รหิารระดบัสูง   และผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่พจิารณาและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ในเรื่องรายงานและงบการเงนิ  
ระบบการควบคุมภายใน  รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  การบรหิารความเสีย่ง  การเปิดเผย
ขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัฯ  โดยมขีอ้สรุปทีเ่ป็นสาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 
 

1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปีพรอ้มทัง้แสดงความเหน็และขอ้สงัเกต เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ารายงาน 

ทางการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานถูกต้องตามที่ควรโดยจดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป
และมกีารเปิดเผยขอ้มูลของรายงานทางการเงนิทีเ่พยีงพอ 

2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน โดยเชญิผู้

ตรวจสอบภายในอสิระและฝ่ายจดัการต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งเขา้ชี้แจงเพื่อใหต้ระหนักถงึความส าคญัของระบบการควบคุม

ภายใน 

3. สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จงึเหน็ว่าการท ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อทางบรษิทัฯ 

4. พจิารณาเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและ

อนุมตั ิ

5. พจิารณาการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบั ประเมนิ ควบคุมและ

ตรวจสอบไดอ้ย่างมรีะบบ 

6. พจิารณาสอบทานการปฏบิตังิานตามระบบงานที่ก าหนดไว้  ซึ่งบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัิตามพ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์  ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการ

ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 (นายประกอบ  วิศิษฐ์กิจการ) 
                                                                                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1  ประจ ำปี 2560 แบบ 69-1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบอ่ืน ๆ  
ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


