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ฉีกกรอบสินเชื่อ SMEs 
อนุมัติเร็ว วงเงินสูง 
ไมใชหลักทรัพยค้ำประกัน 

actoring

easing & Hire Purchase

rade & Project 
Backup Finance

บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรอง 
หรือบริการรับซื้อลูกหนี้การคา โดยรับซื้อสูงสุดถึง 
95% ของมูลคาเอกสาร เปนสินเชื่อระยะสั้น
ที่จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหธุรกิจของคุณ 
โดยใชเอกสารประกอบการรับซื้อลูกหนี้การคา 
เชน ใบแจงหนี้ ใบวางบิล ใบรับวางบิล 
ใบสั่งซื้อหรือสัญญา และ เอกสารใบตรวจรับงาน เปนตน

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

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

ลีซ อิท พรอมใหบริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ
ค้ำประกันการยื่นซองประมูลราคา สำหรับลูกคา
ที่ตองการเขารวมประมูลงานในหนวยงานราชการ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยใหสินเชื่อตามมูลคา
หลักประกันซอง เพื่อรวมสรางความเปนไปได
ใหกับโครงการเปาหมายของคุณ

id Bond

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

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

etter of Credit (L/C)

upplier Finance

ลีซ อิท มีผลิตภัณฑ
ทางการเงินครบวงจร
ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ 
เพื่อสนับสนุน ผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ใหเขาถึงแหลงเงินทุน
และมีสภาพคลองทางการเงิน 
ในทุกขั้นตอนการทำงาน
ตั้งแตเริ่มตนจนจบโครงการ

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล สินเชื่อเพื่อเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C)

สินเชื่อเพื่อจัดหาสินคาหรือสนับสนุนเงินทุน

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา

L
L

S F

T

B
ision
วิสัยทัศน

บริษัทแหงเดียว mai 
ที่มีกำไรเติบโตตอเนื่องถึง 

พันธกิจ
ission

เปนแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank) ที่สามารถ
สรางโอกาสใหแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ในการประกอบธุรกิจ จนนำไปสูการยกระดับความสัมพันธ
ระหวางกันในระดับคูคา (True Financial Partner)M

V
LIT  ไตรมาสซอน

ขอมูลทั่วไปของบริษัท
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การกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
SCORE : Very Good

General Information

CG

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

ปกหนาใน
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คณะกรรมการ

นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
รองประธานกรรมการ

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐกิจการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิตาพัขร นิโรจนธนรัฐ
กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายสนับสนุน

นายสุทัศน ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย

สรางโอกาสการเติบโตใหกับผูถือหุน 
ลีซ อิท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อมั่นวา ธรรมาภิบาลที่ดีจะเปนสวนสำคัญ
ที่จะชวยทำใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ 
และสรางความเช่ือม่ันตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 
ถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได อันจะนำไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน

hareholderssOpportunityAn
For
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รองผูจัดการทั่วไปแผนกเครดิต
และนิต ิกรรมส ัญญา

นางสาวปยนันท มงคล

รองผูจัดการท่ัวไปแผนกบริหารจัดการท่ัวไป
นางประภาพรรณ รักธรรม 

รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับ
ผูประกอบการ SMEs 
ลีซ อิท รวมผลักดันและสนับสนุนใหลูกคา SMEs รวมเติบโต
ไปดวยกัน ดวยการใหบริการผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย 
ตอบสนองความตองการของลูกคา ทำให ลีซ อิท ชวยสานฝน
ทุกความเปนไปไดของผูประกอบการ SMEs ภายใตสโลแกน 
True Financial Partner เปนมากกวาการใหสินเชื่อ 
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mployees

 บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจใหสินเชื่อครบวงจรสำหรับผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยลูกคาหลักของบริษัทจะเปนลูกคาที่ทำงานใหกับภาครัฐ
และบริษัทเอกชนขนาดใหญ ซึ ่งเปนการชวยลดความเสี ่ยงของบริษัทลงไดในระดับหนึ ่ง 
และดวยความมุงมั่นที่จะรวมสรางโอกาสการเติบโตใหผูประกอบการ SMEs บริษัทจึงเปน
สวนหน่ึงในการรวมผลักดัน และสนับสนุนใหลูกคา SMEs เขาถึงแหลงเงินทุน มีเงินทุนหมุนเวียน 
และสามารถขยายธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืนตอไป
 ในป 2560 ท่ีผานมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงทรงตัวและนับเปนอีกปหน่ึง
ที ่บริษัทตองเผชิญกับความทาทาย แตดวยความตั้งใจและความสามารถของฝายบริหาร 
และพนักงาน ทำใหผลประกอบการของบริษัทในป 2560 สามารถขยายธุรกิจสินเชื่อไดดีกวา
เปาหมาย โดยมียอดการเติบโตกวา 45% และบริษัทสามารถทำกำไรได 145 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายท่ีต้ังไวเชนกัน ท้ังน้ี ดวยการบริหารท่ีใชความระมัดระวังในการคัดเลือกลูกคา เพ่ือใหได
ลูกคาที่มีคุณภาพ และสามารถสรางรายไดที่ดีใหกับบริษัท
 บริษัทไดใหความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการดวยความโปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และในป 2560 บริษัทยังไดรับรางวัล Best Investor Relations Awards ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จากงาน SET AWARDS 2017 นอกจากน้ี บริษัทไดเขารวมประกาศ
เจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานทุจริต ในสวนความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการสรางรอยยิ้มและความสุขใหกับนองๆ 
และรวมสนันสนุนงานแขงขันวาดภาพโครงการ “การดน้ีเพ่ือนองคร้ังท่ี 15 ในหัวขอ สูฝน...อันย่ิงใหญ”  
จัดโดยมูลนิธิสรางเสริมไทย เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสไดแสดงความสามารถ
การวาดภาพระบายสี 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ขอขอบคุณทานผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา 
คูคาท่ีมีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน และพนักงานทุกคน
ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทใหประสบความสำเร็จดวยดีเสมอมา

กรรมการผูจัดการ
นางดวงพร  สุจริตานุวัต

ประธานกรรมการ

E

ผูถือหุน
สารถึง

นายสมพล เอกธีรจิตตยสมพล เอกธีรจิตต

รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับพนักงาน
ลีซ อิท ใหความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งเปนฟนเฟองหลักที่สำคัญ ท่ีจะรวมขับเคล่ือนบริษัท
ใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว เพราะบริษัทตระหนักเสมอวา 
บุคลากรเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และเปนรากฐาน
ของความสำเร็จท่ีจะขับเคล่ือนองคกรสูความย่ังยืน 
บริษัทฯ จึงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเสนทางการทำงาน 
รวมทั้งมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการทำงาน
ใหแกพนักงานทุกคน  ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิต
ของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน

OpportunityAn
For



mployees

 บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจใหสินเชื่อครบวงจรสำหรับผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยลูกคาหลักของบริษัทจะเปนลูกคาที่ทำงานใหกับภาครัฐ
และบริษัทเอกชนขนาดใหญ ซึ ่งเปนการชวยลดความเสี ่ยงของบริษัทลงไดในระดับหนึ ่ง 
และดวยความมุงมั่นที่จะรวมสรางโอกาสการเติบโตใหผูประกอบการ SMEs บริษัทจึงเปน
สวนหน่ึงในการรวมผลักดัน และสนับสนุนใหลูกคา SMEs เขาถึงแหลงเงินทุน มีเงินทุนหมุนเวียน 
และสามารถขยายธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืนตอไป
 ในป 2560 ท่ีผานมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงทรงตัวและนับเปนอีกปหน่ึง
ที ่บริษัทตองเผชิญกับความทาทาย แตดวยความตั้งใจและความสามารถของฝายบริหาร 
และพนักงาน ทำใหผลประกอบการของบริษัทในป 2560 สามารถขยายธุรกิจสินเชื่อไดดีกวา
เปาหมาย โดยมียอดการเติบโตกวา 45% และบริษัทสามารถทำกำไรได 145 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายท่ีต้ังไวเชนกัน ท้ังน้ี ดวยการบริหารท่ีใชความระมัดระวังในการคัดเลือกลูกคา เพ่ือใหได
ลูกคาที่มีคุณภาพ และสามารถสรางรายไดที่ดีใหกับบริษัท
 บริษัทไดใหความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการดวยความโปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และในป 2560 บริษัทยังไดรับรางวัล Best Investor Relations Awards ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จากงาน SET AWARDS 2017 นอกจากน้ี บริษัทไดเขารวมประกาศ
เจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานทุจริต ในสวนความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการสรางรอยยิ้มและความสุขใหกับนองๆ 
และรวมสนันสนุนงานแขงขันวาดภาพโครงการ “การดน้ีเพ่ือนองคร้ังท่ี 15 ในหัวขอ สูฝน...อันย่ิงใหญ”  
จัดโดยมูลนิธิสรางเสริมไทย เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสไดแสดงความสามารถ
การวาดภาพระบายสี 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ขอขอบคุณทานผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา 
คูคาท่ีมีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน และพนักงานทุกคน
ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทใหประสบความสำเร็จดวยดีเสมอมา

กรรมการผูจัดการ
นางดวงพร  สุจริตานุวัต

ประธานกรรมการ

E

ผูถือหุน
สารถึง

นายสมพล เอกธีรจิตตยสมพล เอกธีรจิตต

รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับพนักงาน
ลีซ อิท ใหความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งเปนฟนเฟองหลักที่สำคัญ ท่ีจะรวมขับเคล่ือนบริษัท
ใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว เพราะบริษัทตระหนักเสมอวา 
บุคลากรเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และเปนรากฐาน
ของความสำเร็จท่ีจะขับเคล่ือนองคกรสูความย่ังยืน 
บริษัทฯ จึงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเสนทางการทำงาน 
รวมทั้งมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการทำงาน
ใหแกพนักงานทุกคน  ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิต
ของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน

OpportunityAn
For



ขอมูลกราฟ

wardsRecognitions &A รางวัลและ
ความสำเร็จของบริษัท
การที่ลูกคา SMEs ของลีซ อิท จำนวน 2 แหง เขารับรางวัลในงาน  
Thailand Top SME Awards 2017 ประเภทผลประกอบการ
ตามกลุมอุตสาหกรรม ตอกย้ำการเปน True Financial Partner 
เปนมากกวาการใหสินเชื่อและพรอมใหคำปรึกษาทางการเงินใหแกลูกคา 

รางวัล Best Investor Relations Awards ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จากงาน SET AWARDS 2017

70.45

190.91

100.66

287.19
418.96

หนวย : ลานบาท

29.99
51.83

110.29

5,3
90

.43 8,6
91

.91

10
,27

7.0
0

1,0
91

.00 1,8
94

.62 2,2
40

.89

2558 2559 2560 2558 2559 2560

2,240.89

1,091.00
1,894.62

* เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูรายได

การเติบโตของกำไรสุทธิ 

แสดงการปลอยสินเชื่อ 
และลูกหนี้คงคาง ณ สิ้นป

แสดงปริมาณลูกหนี้สินเชื่อคงคางเทียบกับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

หนวย : ลานบาท

ยอดการปลอยสินเช่ือ
ภาระหน้ีคงคาง

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท

ปริมาณลูกหน้ี
สินเช่ือคงคาง
คาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

กำไรสุทธิ 

โครงสรางรายไดตามประเภทผลิตภัณฑ โครงสรางรายได

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

16
.7

0 
 4

%

39.03
9.3%

153.81
36.7%13.

80 
  3

.3%

195.63
46.7%

265.57 
63.4%

139.79 
33.4%

0.
42

  0
.2

%
12

.77
  3

%
สินเช่ือเพ่ือจัดหาสินคา และอ่ืนๆ 
(Trade Finance and other)

รายไดดอกเบ้ีย
รายไดคาธรรมเนียม
รายไดดอกเบ้ียลาชาและอ่ืนๆ
กำไรข้ันตนจากการขาย

สินเช่ือรับโอนสิทธิรองเรียน 
(Factoring)
สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
(Project Backup Finance)
สินเช่ือทางการเงินและสินเช่ือเชาซ้ือ 
(Leasing and Hire Purchase)
สินเช่ือเพ่ือจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง 
(Bid Bond and Letter of Credit)

2558 2559 2560

18.16%

36.90%

22.70%

35.05%

19.47%

34.73%

2558 2559 2560
รายไดรวม อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนกำไรสุทธิ

,

,

,

,

รายไดรวมและกำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน

2558 2559 256025572556255525542553255225512550

145.49

*

4.10 6.40 10.60 12.10 18.20 31.90 32.10
47.81

70.45

56.10% 65.63% 14.15% 50.41%
75.27%

48.94%
47.35%

100.6642.89%

0.63%*

145.4944.53%



ขอมูลกราฟ

wardsRecognitions &A รางวัลและ
ความสำเร็จของบริษัท
การที่ลูกคา SMEs ของลีซ อิท จำนวน 2 แหง เขารับรางวัลในงาน  
Thailand Top SME Awards 2017 ประเภทผลประกอบการ
ตามกลุมอุตสาหกรรม ตอกย้ำการเปน True Financial Partner 
เปนมากกวาการใหสินเชื่อและพรอมใหคำปรึกษาทางการเงินใหแกลูกคา 

รางวัล Best Investor Relations Awards ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จากงาน SET AWARDS 2017

70.45

190.91

100.66

287.19
418.96

หนวย : ลานบาท

29.99
51.83

110.29

5,3
90

.43 8,6
91

.91

10
,27

7.0
0

1,0
91

.00 1,8
94

.62 2,2
40

.89

2558 2559 2560 2558 2559 2560

2,240.89

1,091.00
1,894.62

* เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูรายได

การเติบโตของกำไรสุทธิ 

แสดงการปลอยสินเชื่อ 
และลูกหนี้คงคาง ณ สิ้นป

แสดงปริมาณลูกหนี้สินเชื่อคงคางเทียบกับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

หนวย : ลานบาท

ยอดการปลอยสินเช่ือ
ภาระหน้ีคงคาง

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท

ปริมาณลูกหน้ี
สินเช่ือคงคาง
คาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

กำไรสุทธิ 

โครงสรางรายไดตามประเภทผลิตภัณฑ โครงสรางรายได

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

16
.7

0 
 4

%

39.03
9.3%

153.81
36.7%13.

80 
  3

.3%

195.63
46.7%

265.57 
63.4%

139.79 
33.4%

0.
42

  0
.2

%
12

.77
  3

%

สินเช่ือเพ่ือจัดหาสินคา และอ่ืนๆ 
(Trade Finance and other)

รายไดดอกเบ้ีย
รายไดคาธรรมเนียม
รายไดดอกเบ้ียลาชาและอ่ืนๆ
กำไรข้ันตนจากการขาย

สินเช่ือรับโอนสิทธิรองเรียน 
(Factoring)
สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
(Project Backup Finance)
สินเช่ือทางการเงินและสินเช่ือเชาซ้ือ 
(Leasing and Hire Purchase)
สินเช่ือเพ่ือจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง 
(Bid Bond and Letter of Credit)

2558 2559 2560

18.16%

36.90%

22.70%

35.05%

19.47%

34.73%

2558 2559 2560
รายไดรวม อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนกำไรสุทธิ

,

,

,

,

รายไดรวมและกำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน

2558 2559 256025572556255525542553255225512550

145.49

*

4.10 6.40 10.60 12.10 18.20 31.90 32.10
47.81

70.45

56.10% 65.63% 14.15% 50.41%
75.27%

48.94%
47.35%

100.6642.89%

0.63%*

145.4944.53%



CSR

orporate 
ResponsibilitySocialC

สารบัญ
บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

บทที่ 1 12นโยบายและภาพรวม

ลีซ อิท รวมเปนสวนหนึ่งในการสรางรอยยิ้มและความสุข
ใหกับนองๆ และรวมสนับสนุนงานแขงขันวาดภาพโครงการ
“การดนี้เพื่อนองครั้งที่ 15 ในหัวขอ สูฝน...อันยิ่งใหญ”  
จัดโดยมูลนิธิสรางเสริมไทย เพื่อเปดโอกาสใหเด็กพิการ
และเด็กดอยโอกาสไดแสดงความสามารถการวาดภาพระบายสี 
เพื่อนำไปจัดทำเปนการดอวยพรในชวงเทศกาลปใหม

ทอฝน ปนสุข ในโครงการ “การดนี้เพื่อนองครั้งที่ 15” 
ประจำป 2560
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บริษัท ลีซ อิท จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้
บริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 
200 ล้ำนบำท โดยมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 60 ล้ำนบำท 
มีบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) (“เอสวีโอเอ”)  
เป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 เริม่ต้น
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจสนับสนุนกำรค้ำของ
กลุม่เอสวโีอเอ ในฐำนะบรษิทัด้ำนกำรเงนิของเอสวโีอเอ 
(Financial Arm) โดยกำรให้บริกำรสินเชื่อสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน (Leasing) และสินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ (Hire 
Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุม่เอสวโีอเอเป็นหลกั รวมถงึกำรให้บรกิำรรบัโอนสทิธิ
เรียกร้องลูกหนี้กำรค้ำ (Factoring) ให้แก่ลูกค้ำของกลุ่ม
เอสวีโอเอที่ต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนในช่วงระยะเวลำ
ที่รอหนี้ครบก�ำหนดช�ำระ

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

บริษัทฯ หันไปให้กำรสนับสนุนสินเชื่อของสินค้ำนอก
กลุ ่มเอสวีโอเอ รวมทั้งขยำยธุรกิจในกำรสนับสนุน 
สินเชื่อนอกเหนือจำกสินค้ำ IT เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรและสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

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

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

ประวัติความเป็นมา

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

12		/	รายงานประจ�าปี	256012		/	รายงานประจ�าปี	2560



ปี	2550	-	2557
 เพิ่มทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 40 ล้ำนบำท จำกทุนช�ำระแล้วเดิม 60 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท 

 เริ่มประกอบธุรกิจบริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance) ให้แก่ลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอยู่แล้ว ไม่ว่ำจะเป็น 
สินเชื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน สินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ หรือสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง

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

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

 ลดทนุจดทะเบียนจำก 200,000,000 บำท เหลอื 100,000,000 บำท โดยกำรลดมลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้จำกหุน้ละ 10.00 บำท 
เป็นหุ้นละ 5.00 บำท ส่งผลท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ำกับ 100,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ 
จ�ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท และมีกำรช�ำระค่ำหุ้นเต็มจ�ำนวนแล้ว

 แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน

 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 5.00 บำท เป็นหุ้นละ 1.00 บำท

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 16,000,000 บำทจำกทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บำท เป็น 116,000,000 บำท  
โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยจัดสรรให้กับ ดร.ประสิทธิ์  
กำญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.50 บำท 

 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน 84,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 116,000,000 บำท เป็น 200,000,000 บำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี้

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

(2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 46,200,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป

(3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 4,200,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ

 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรจองซื้อของผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอ ตำมข้อ (1) ให้เสนอขำยหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ประชำชน
ตำมข้อ (2)

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

 ในระหว่ำงวนัที ่17-19 มนีำคม 2557 บรษิทัฯ ได้เสนอขำยหุน้สำมญัให้แก่ประชำชน กรรมกำร และพนกังำนของบรษัิทฯ  
เป็นครั้งแรกจ�ำนวน 50.4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.80 บำท โดยบริษัทฯ  
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้วจำกจ�ำนวน 116 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 116 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) เป็นจ�ำนวน 200 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) กับ 
กระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2557 และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รับหุ้นสำมัญจ�ำนวน 
200 ล้ำนหุ้น มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1 บำท เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและเร่ิมท�ำกำรซือ้ขำยได้ตัง้แต่วนัที ่25 มนีำคม 2557 
ในกำรออกจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน  
4.5 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได้ 1.1 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทฯ แสดงเป็นรำยกำรหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
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ปี	2558
 วนัที ่15 มกรำคม 2558 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มีมตใิห้ออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of exchange) อำย ุ

ไม่เกนิ 270 วนั วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกนิ 600 ล้ำนบำท ในรปูแบบเสนอขำยกรณทีัว่ไป หรอืกรณีวงจ�ำกัด ประเภท 
ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับกำรอนุมัติ
แบบแสดงข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนเพือ่กำรเสนอขำยตัว๋แลกเงินระยะสัน้จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์แล้วเมือ่วนัที ่23 มกรำคม 2558 ซึง่ท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถลดต้นทนุทำงกำรเงนิได้เป็นจ�ำนวนมำก

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

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

 วนัที ่16 ตลุำคม 2558 บรษิทัฯ ได้เปิดตวับรกิำรสนิเชือ่เพือ่เปิด L/C (Letter of Credit) โดยควำมร่วมมอืกบัธนำคำรกรุงไทย 
จ�ำกัด (มหำชน) 

ปี	2559
 วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of exchange) 

อำยุไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 900 ล้ำนบำท ในรูปแบบเสนอขำยกรณีทั่วไป หรือกรณีวงจ�ำกัด 
ประเภทผูล้งทนุสถำบนั และ/หรอืผูล้งทนุรำยใหญ่ หรอืกรณวีงจ�ำกดั ณ ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกนิ 10 ฉบบั ซึง่ได้รบักำรอนมุตัิ
แบบแสดงข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนเพือ่กำรเสนอขำยตัว๋แลกเงินระยะสัน้จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2559 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
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ปี	2560
 วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงิน

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

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

 วันที่ 3 เมษำยน 2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 100,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 
บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 300,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ�ำนวน 100,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ  
1.00 บำท ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี้

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

(2) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 80,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที ่
ออกใหม่ (LIT-W1) ซึง่ออกและเสนอขำยให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในกรณทีีม่หีุน้เหลอืเนือ่งจำก 
ไม่มีกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
ต่อไป

 ในระหว่ำงวันที่ 17-21 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ได้เสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ�ำนวน 
160,000,000 ล้ำนหน่วย ในรำคำเสนอขำยหน่วยละ 2.50 บำท ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ครบ
ทั้งหมด 160,000,000 ล้ำนหน่วย และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ได้รับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) 
จ�ำนวน 160,000,000 ล้ำนหน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำกำรซื้อขำยได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎำคม 2560

 วันที่ 19 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสดปันผล และหุ้นปันผลตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

(2) จ่ำยเงินสดปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.0112 บำท 

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

 กำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) เป็นดังนี้

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

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
(หุ้น)

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วรวม
(หุ้น)

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

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

 วันที่ 22 สิงหำคม 2560 ออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภำพ และไม่มี 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จ�ำนวน 300,000 หน่วย มลูค่ำทีต่รำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คดิเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 300,000,000 บำท  
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตรำดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)  
ครั้งที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
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บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ำ 
ที่เป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
ที่มีข้อจ�ำกัดในกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน โดย
แบ่งบริกำรออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้

1. สนิเชือ่สญัญาเช่าทางการเงนิหรอืลสีซิง่	(Leasing)	:	 
ให้บริกำรสินเชื่อในรูปแบบสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
หรือสัญญำเช่ำทรัพย์ที่มีอำยุสัญญำต้ังแต่ 3 ปี 
ขึ้นไปแก่กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่มีสัญญำเช่ำกับ
หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน
ขนำดใหญ่

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

3. สินเชือ่การรบัโอนสทิธเิรยีกร้องหรอืแฟคตอริง่ 
(Factoring) :	 ให้บริกำรสินเชื่อกำรรับโอนสิทธ ิ
เรียกร้องแก่กลุม่ลกูค้ำผูป้ระกอบกำรทีม่ลีกูหนีก้ำรค้ำ
เป็นหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำน
เอกชนขนำดใหญ่เป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะรับซื้อ
ลูกหนี้กำรค้ำประมำณร้อยละ 70-95 ของมูลค่ำใน
เอกสำร

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

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

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

7. บริการสินเชื่อเพื่อเปิด	L/C	(Letter	of	Credit) : 
ให้บรกิำรสนิเชือ่เพือ่ออกเอกสำรเพือ่ยนืยนักำรช�ำระ
เงินในกำรซ้ือขำยที่ผู้ซ้ือขอให้ธนำคำรเป็นผู้ช�ำระ 
ให้แทน เพือ่แสดงเป็นหลกัประกนักำรช�ำระเงนิ ผูข้ำย
สินค้ำได้รับเงินเม่ือส่งมอบสินค้ำ และผู้ซื้อสินค้ำจะ
ได้รับสินค้ำเมื่อจ่ำยเงินค่ำสินค้ำ

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

โดยบริษัทฯ ให้บริกำรสินเช่ือแบบครบวงจรซึ่งจะช่วย 
ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตั้งแต่เริ่มประมูล
งำนจดัหำสนิค้ำ หรอืใหกู้เ้งนิเพือ่ไปจัดหำสนิค้ำ เพือ่ให้
ลูกค้ำสำมำรถส่งมอบงำนให้กบัคู่สัญญำได้ โดยหลังจำก 
ส่งมอบงำนและผ่ำนกำรตรวจรบัแล้ว กจ็ะมบีรกิำรสนิเชือ่
ในรปูแบบของสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน สญัญำเช่ำซือ้ 
หรือสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องรองรับ
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โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย       

 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 20.95 10.97 19.84 6.91 25.17 6.01

 ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 8.86 4.64 13.18 4.59 13.56 3.24

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 53.94 28.25 85.95 29.93 109.27 26.08

 กำรให้กู้ยืมเงิน 35.95 18.83 55.33 19.27 117.58 28.06

รวมรำยได้ดอกเบี้ย 119.69 62.69 174.30 60.70 265.57 63.39

รายได้จากค่าธรรมเนียม 
และบริการ1)

 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0.30 0.16 0.39 0.14 0.19 0.05

 ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 0.15 0.08 0.12 0.04 0.12 0.03

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 21.03 11.02 43.74 15.23 44.53 10.63

 กำรให้กู้ยืมเงิน 25.67 13.45 38.21 13.30 78.06 18.63

 กำรค�้ำประกันซอง 8.10 4.24 14.54 5.06 16.89 4.03

รวมรำยได้จำกค่ำธรรมเนียม 
และบริกำร 55.26 28.95 97.00 33.77 139.79 33.37

รายได้อื่น :

รำยได้จำกบริกำรจัดหำสินค้ำ 
(Trade Finance) 3.19 1.67 3.07 1.07 0.83 0.20

ดอกเบี้ยรับธนำคำร 0.05 0.03 0.33 0.11 0.55 0.13

รำยได้อื่น2) 12.72 6.66 12.49 4.35 12.22 2.92

รวมรำยได้อื่น 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

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

 2) รำยได้อื่น เช่น รำยได้ดอกเบี้ยจ่ำยช�ำระล่ำช้ำ รำยได้ค่ำขำยซำกทรัพย์สิน เป็นต้น

นโยบ
ายและภ

าพ
รวม

การป
ระกอบ

ธุรกิจ
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

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

(1) เป็นผู ้ประกอบกำรหลัก ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน 
ทีใ่ห้กำรสนบัสนุนด้ำนสนิเชือ่สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 
และสนิเชือ่สญัญำเช่ำซือ้ เพือ่จัดหำอปุกรณ์กำรเรยีน
กำรสอนด้ำนไอทีแก่ภำคกำรศึกษำของรัฐ

(2) เป็นผู้ประกอบกำรหลัก ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถำบัน
กำรเงิน ท่ีให้กำรสนับสนุนด้ำนสินเชื่อรับโอนสิทธิ
เรียกร้องที่เน้นกำรรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำภำครัฐ 

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

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

2.	 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ	 
(Hire	Purchase)

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

	 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

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

 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง	

รับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกค้ำโดยตรง โดยไม่มีกำรโอน 
สิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกหนี้ของ
ลูกค้ำ โดยลูกค้ำจะท�ำกำรมอบเช็คลงวนัทีล่่วงหน้ำไว้ให้  
ณ วันท�ำสัญญำ 

1.	 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่า 
ทางการเงินหรือลีสซิ่ง	(Leasing)

 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

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

	 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง

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

ลักษณะ สัญญาเช่าทางการเงิน สินเช่ือเช่าซื้อ

วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ ใช้ทรัพย์สินระยะยำวตลอด  
หรือเกือบหมดอำยุกำรใช้งำน

เพื่อเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นของผูใ้ห้เช่ำจนสิน้สดุสญัญำ 
เมือ่สิน้สดุสัญญำผู้เช่ำใช้สิทธิ 
ในกำรซื้อทรัพย์สิน

เป็นของผู้ให้เช่ำซื้อจนกระทั่งผู้เช่ำซื้อได้
ช�ำระค่ำงวดและปฏบิตัติำมเงือ่นไขครบถ้วน 
กรรมสิทธิจ์งึตกเป็นของผู้เช่ำซือ้

ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 3 ปี

3.	 ธุรกิจการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง	(Factoring)

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

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้ำท�ำไว้  

ณ วันท�ำสัญญำเช้ำบัญชีบริษัทฯ

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
ลูกหนี้จะช�ำระค่ำเช่ำแก่ลูกค้ำโดยตรง

กรณีโอนสิทธิ
ลูกหนี้ช�ำระค่ำเช่ำแก่บริษัทฯ

แจ้งกำรขอท�ำสัญญำ1
3แจ้งกำรโอน 

สิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้  
(กรณีมีกำรโอนสิทธิ)

ท�ำเอกสำรสัญญำเช่ำให้ลูกค้ำลงนำม 
และบริษัทฯ ให้สินเชื่อแก่ลกูค้ำโดยปกติ 

ในอตัรำร้อยละ 70 - 100 ของมูลค่ำสินค้ำ

2

ลูกค้ำ
ลูกหนี้

ของลูกค้ำ
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ทั้งนี้ อัตรำดอกเบี้ย สัดส่วนกำรรับซื้อหนี้ จะขึ้นอยู่กับขนำดของกิจกำร ฐำนะกำรเงินของลูกค้ำ รวมถึงคุณภำพ 
ของลูกหนี้กำรค้ำ   

4.	 การให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้าประกันซอง	(Bid	Bond)

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

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน  
และน�ำบัญชีลูกหนี้ 
แต่ละรำยมำเสนอ

1
บริษัทฯ แจ้งกำรโอนสิทธิ 

กำรรับเงินมำที่ลูกหนี้
2

ลูกหนี้ช�ำระเงินแก่บริษัทฯ  
โดยส่วนต่ำง หลังจำกหัก 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ แล้ว 
จะคืนให้แก่ลูกค้ำทั้งหมด

4บริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้  
ประมำณร้อยละ 70-95  

ของมูลค่ำในสัญญำ

3

ลูกค้ำ ลูกหนี้
ของลูกค้ำ

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน1

ลูกค้ำ

ธนำคำรเพิ่ม Approve list  
อนุมัติกำรออกหลักประกันซอง3

ลูกค้ำช�ำระค่ำธรรมเนียม และ
บริษัทฯ ส่งมอบหลักประกันซอง 4

ท�ำเรื่องขอเพิ่ม  
Approve list 2

ธนำคำร
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5.	 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ	(Project	Backup	Financing)

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

6.	 ธุรกิจให้บริการจัดหาสินค้า	(Trade	Finance)

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

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

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

ลูกค้ำน�ำใบตรวจรับมอบงำน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ 

กำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
เพื่อช�ำระหนี้

5

ลูกค้ำส่งมอบงำน และรับเอกสำร  
ตรวจรับมอบงำนจำกลูกหนี้4

ลูกค้ำส่งเอกสำร และเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำ 
ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ให้เงินกู้กับทำงลูกค้ำ

3

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน1

2แจ้งกำรโอนสิทธิ 
กำรรับเงินมำที่ลูกหนี้ 

ลูกค้ำ
ลูกหนี้

ของลูกค้ำ
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ลูกค้ำขอ 
อนุมัติวงเงิน

1

แจ้งกำรโอนสิทธิ 
กำรรับเงิน 
มำที่ลูกหนี้ 

2

4 ส่งมอบสินค้ำให้ลูกหนี้โดยตรง
ตำมวันและเวลำที่ก�ำหนด 
โดยบริษัทฯ ลูกค้ำและ 
ลูกหนี้ของลูกค้ำจะท�ำกำร
ตรวจรับสินค้ำพร้อมกัน

ลูกค้ำน�ำใบตรวจรับมอบงำน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ 

กำรรับโอนสิทธิเรียกร้องสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินหรือสัญญำเช่ำซื้อ 

เพื่อช�ำระค่ำสินค้ำ

6
จัดหำสินค้ำตำม 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ

3

ลูกค้ำรับเอกสำร 
ตรวจรับมอบงำนจำกลูกหนี้ 5

ลูกค้ำ

ลูกหนี้
ของลูกค้ำ

ผู้จ�ำหน่ำย
สินค้ำ

7.	 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด	L/C

ให้บริกำรสนิเชือ่เพือ่ออกเอกสำรเพือ่ยนืยันกำรช�ำระเงนิในกำรซือ้ขำยทีผู่ซ้ือ้ขอให้ธนำคำรเป็นผูช้�ำระให้แทน เพือ่แสดง 
เป็นหลักประกันกำรช�ำระเงิน ผู้ขำยสินค้ำได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้ำ และผู้ซื้อสินค้ำจะได้รับสินค้ำเมื่อจ่ำยเงินค่ำ
สินค้ำ

เปิด L/C ให้กับลูกค้ำไปยังธนำคำรตัวแทนของผู้ขำย3

แจ้ง L/C  
กับผู้ขำย

4

ตรวจสอบเอกสำรและจ่ำยค่ำสินค้ำ7

ผู้ขำยแสดงเอกสำรยืนยัน 
กำรส่งของให้ธนำคำรตัวแทน 

และธนำคำรตัวแทนส่งให้ 
ธนำคำรของผู้ซื้อ

6

ลูกค้ำขอใช้บริกำร L/C กับ2

สัญญำซื้อขำยสินค้ำ1

ธนาคาร 
ตัวแทนผู้ซื้อ

ธนาคาร 
ตัวแทนผู้ขาย

5 ส่งสินค้ำให้กับผู้ซื้อ

ลูกค้ำ 

(ผู้ซื้อ)
ผู้ขำย

ขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด	L/C	(Letter	of	Credit)
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8.	 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า

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

บริษัทที่ร่วมโครงกำร

คู่ค้ำ Supplier

SMEs

คู่ค้ำ Supplier

SMEs

คู่ค้ำ Supplier

SMEs

บริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรส่ง PO สั่งซื้อสินค้ำ 

Supplier ส่งสินค้ำให้กับบริษัท

Supplier ส่งเอกสำรวำงบิล (invoice) ให้กับบริษัท  

1

2

6

5

3

        
     S

upp
lier 

น�ำบ
ลิม

ำ เ

บกิ
เงิน

กบั
 L

IT

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

เมื่อครบก�ำหนด 
บริษัทที่ร่วมโครงกำรจะจ่ำย
เงินค่ำสินค้ำให้แก่ LIT
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1.	 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
เนื่องจำกลักษณะกำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นกำรให้
สนิเชือ่ทีไ่ม่มีหลกัประกนั ในกรณทีีเ่ป็นสนิเชือ่สัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ ควำมเสี่ยงด้ำนสินเช่ือ 
จะเกิดจำกทั้งคุณภำพของลูกหนี้กำรค้ำ คุณภำพของ
ลกูค้ำ รวมถงึคณุภำพของสนิค้ำและบรกิำรท่ีลกูค้ำส่งมอบ 
ให้กบัลกูหนีก้ำรค้ำ ส�ำหรบัสินเชือ่กำรรบัโอนสทิธเิรยีกร้อง 
ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อจะเกิดจำกคุณภำพของลูกหนี ้
เป็นส่วนส�ำคัญ ในขณะท่ีสินเชื่อเพ่ือกำรจัดหำหนังสือ
ค�ำ้ประกนัซอง สนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุโครงกำร และบรกิำร
จัดหำสินค้ำ ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อจะเกิดจำกคุณภำพ
ของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ โดยลักษณะกำรให้สินเช่ือของ 
บรษิทัฯ จะไม่เน้นควำมส�ำคญัของหลกัประกนั เนือ่งจำก
ทำงบริษัทฯ จะมีกำรท�ำธุรกรรมกับทำงลูกหนี้กำรค้ำ 
ในส่วนที่เป็นภำครำชกำร ภำครัฐวิสำหกิจ ซึ่งมีกำร 
จัดท�ำโอนสิทธิรับเงินเป็นส่วนใหญ่ จึงถือเป็นกำรช่วย
ลดควำมเสี่ยงลงในระดับเบื้องต้นแล้ว

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ 
ด้วยกำรตั้งเกณฑ์และก�ำหนดข้ันตอนในกำรตรวจสอบ
ทั้งลูกค้ำและลูกหนี้กำรค้ำอย่ำงรัดกุมก่อนกำรอนุมัติ
สนิเชือ่ในแต่ละประเภท ด้วยมำตรกำรดงักล่ำว บรษิทัฯ 
จึงเชื่อมั่นในคุณภำพของลูกค้ำ ลูกหนี้กำรค้ำ รวมทั้ง
คุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่จะส่งมอบให้กับลูกหนี้
กำรค้ำ โดยที่ผ่ำนมำในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 
บริษัทฯ มีค่ำเผื่อหนี้สูญจ�ำนวน 29.99 ล้ำนบำท 51.83 
ล้ำนบำท และ 110.29 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 2.68 ร้อยละ 2.81 และร้อยละ 5.17 ตำมล�ำดับ 
ของยอดลกูหนีค้งค้ำงของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 
และ ปี 2560 ตำมล�ำดับ

2.	 ความเสี่ยงด้านความผันผวน 
ของอัตราดอกเบี้ย

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

บริษทัฯ จงึมนีโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเส่ียง
จำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยเนื่องจำกต้นทุน 
ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรกู้ยืมระยะสั้น ดังนั้น 

ในส่วนท่ีเป็นสนิเชือ่ระยะสัน้ไม่ว่ำจะเป็นสนิเช่ือกำรรบัโอน 
สทิธเิรยีกร้อง สนิเชือ่เพือ่กำรจดัหำหนงัสือค�ำ้ประกนัซอง 
สินเช่ือเพื่อสนับสนุนโครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ 
บรษิทัฯ จะสำมำรถปรบัอตัรำดอกเบีย้หรอืค่ำธรรมเนยีม
ตำมต้นทุนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับ
สินเชื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ 
บรษิทัฯ คดิอตัรำดอกเบ้ียกบัลูกค้ำเป็นอตัรำดอกเบีย้คงที่ 
อย่ำงไรก็ตำม ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนทำงกำรเงินของ 
บรษิทัฯ กบัอตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิกบัลกูค้ำ จะมกีำรบวกเพิม่
เพื่อให้เพียงพอกับควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของ
อัตรำดอกเบี้ยที่อำจเกิดขึ้น  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้บริหำรจัดกำรในกำรหำแหล่ง
เงนิทนุทีม่รีะยะเวลำสอดคล้องกบัสนิเชือ่แต่ละประเภท 
(Matching Source) เพือ่ลดควำมเสีย่งในด้ำนควำมผนัผวน
ของอัตรำดอกเบี้ยอีกแนวทำงหนึ่งด้วย

3.	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ทางการเงิน

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มีสถำบนักำรเงนิ 
ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุในด้ำนกำรเงนิหลำยแห่ง โดยมวีงเงนิ
รวมทั้งสิ้น 1,240 ล้ำนบำท ทั้งนี้วงเงินส่วนใหญ่เป็น
วงเงนิระยะสัน้เป็นจ�ำนวน 690.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
วงเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N)  ซึ่งอำจ
มีควำมเสี่ยงในกำรถูกเรียกให้ช�ำระคืนเงินก่อนก�ำหนด
ระยะเวลำหรือกรณีสถำบันกำรเงินไม่ต่ออำยุสัญญำ
ตั๋วสัญญำใช้เงิน

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรสภำพคล่อง 
เพื่อป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำวโดยพยำยำมจัดสรร
แหล่งใช้ไป (Use of Fund) ของเงินทุนให้สอดคล้องกับ 
แหล่งได้มำของเงินทุน (Source of Fund) รวมถึง 
กำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น กำรขำยลดตั๋วแลกเงิน  
(Bill of Exchange) ให้แก่ผูล้งทนุ และกำรออกหุน้กู้เสนอ
ขำยแก่นกัลงทนุ ซึง่จะช่วยท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถบรหิำร
สภำพคล่องได้ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหำ
แหล่งเงินทุนในกำรปล่อยสินเชื่อในอนำคต ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สิน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1.85 เท่ำ และ 3.19 เท่ำ
ตำมล�ำดับ ส�ำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ 
มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1.30 เท่ำ     
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4.	 ความเสี่ยงด้านการตลาด 
และการแข่งขัน

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

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

5.	 ความเสีย่งในการพึง่พงิบคุลากร
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พนักงำนถือเป็น
บุคลำกรท่ีส�ำคัญ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยและ
กำรตลำดเพรำะจะเป็นผูท้ีเ่ข้ำถงึและตดิต่อกบัลกูค้ำ ซึง่

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

6.	 ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการ
บรหิารงานของผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2556 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด 
(มหำชน) (“เอสวีโอเอ”) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 86.21 
ของจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษทัฯ และ
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ให้กบัประชำชนในครัง้นี ้รวมท้ัง 
เอสวีโอเอจะเสนอขำยหุ้นที่ตนถืออยู่ต่อประชำชน 
จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น โดยขำยหุ้นดังกล่ำวพร้อมกับ 
กำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนและในรำคำเดียวกัน
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของเอสวโีอเอจะลดลงเหลอืร้อยละ 47  
และในปี 2559 ได้มีกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ ้นของ 
เอสวีโอเอลงเหลือร้อยละ 39.9 และในปี 2560 บริษัท 
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เอสวีโอเอได้มีนโยบำยกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
เอสวโีอเอลงเหลอืร้อยละ 35.0 และ 30.0 ตำมล�ำดับ 
ซึ่งผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดังกล่ำวยังคงสำมำรถควบคุมมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นได้ในเร่ืองที่กฎหมำยก�ำหนดหรือ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เนื่องจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
สำมำรถใช้เสยีงซึง่เกนิกว่ำร้อยละ 25 ส�ำหรบักำรใช้สทิธิ
ในกำรคดัค้ำนในมตต่ิำงๆ ได้ส่งผลให้ผูถ้อืหุน้รำยอืน่ไม่
อำจถ่วงดุลกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ได้

อย่ำงไรกต็ำม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่มคีวำมต้องกำรให้อสิระ
แก่บริษัทฯ ในกำรด�ำเนนิธรุกิจ เน่ืองจำกธรุกจิของบรษิทัฯ 
เป็นธรุกจิกำรเงนิอย่ำงชดัเจน ซึง่แตกต่ำงจำกธรุกิจของ 
เอสวีโอเอ ถงึแม้ว่ำเอสวโีอเอจะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่  
แต่กต็ระหนกัดีว่ำธรุกจิลกัษณะนีต้้องกำรควำมเชีย่วชำญ
ในกำรบรหิำรงำน โดยจะเห็นได้ว่ำ ผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ 
ส่วนใหญ่เป็นผู ้มีประสบกำรณ์ในธุรกิจด้ำนกำรเงิน  
ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ได้มกีำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ
เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 5 ท่ำน จำก
จ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 8 ท่ำน ซึง่มปีระสบกำรณ์ธรุกจิ
ด้ำนกำรเงินหรือมีควำมรู้เฉพำะด้ำนที่เอื้อประโยชน์ 
ต่อกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่ห้
ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนนิธรุกจิ รวมทัง้ตรวจสอบ พจิำรณำ 
และกลั่นกรองมิให้เกิดรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำม 
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต และเพือ่ให้เกดิควำม
โปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยภำยหลังจำก
กำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ทนุแล้วโครงสร้ำงกำรบรหิำรทัง้ใน
ระดับกรรมกำรและผูบ้รหิำรจะยงัคงเป็นเช่นเดมิ ต่อมำ
เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มี 
มติเห็นชอบอนุมัติโครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำน
บริษัทจดทะเบียน EMPLOYEE  JOINT INVESTMENT 
PROGRAM (EJIP) โดยท�ำสัญญำ บริษัทหลักทรัพย์  
ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) ในกำรเป็นตวัแทน
จัดกำรโครงกำร โดยโครงกำรมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่เดือน
เมษำยน 2558 - เมษำยน 2561 ในระหว่ำงที่โครงกำร 
ยังไม่หมดอำยุ หำกมีพนักงำนที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่
สำมำรถเข้ำร่วม ณ ขณะนี ้ แต่จะมคีุณสมบัติครบก่อน
สิ้นอำยุโครงกำร ก็สำมำรถแสดงเจตจ�ำนงเข้ำร่วมได้ใน
ทุกวันที่ 1 เมษำยนของแต่ละปี ในส่วนของเงินน�ำส่ง 
โครงกำรนี ้มรีำยละเอยีดดงัน้ี คือพนกังำนหรอืผูบ้รหิำร 
(ส่วนงำน Back Office) ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 
5 จำกฐำนเงินเดือน (Base Salary) และพนักงำนหรือผู้
บริหำร (ส่วนงำน Front Office) ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรในอตัรำ 
ร้อยละ 5 จำกฐำนเงนิเดอืน (Base Salary) และเงนิจงูใจ  
(Incentive) รวมกนัสงูสดุไม่เกนิ 100,000 บำท (หมำยเหต ุ:  
ฐำนเงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่ำครองชีพ 
ค่ำต�ำแหน่ง ค่ำน�้ำมันและยำนพำหนะ ตลอดจนรำยได้
อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน) โดยบริษัทจะสบทบกำรจ่ำย
ในอัตรำเท่ำกับเงินน�ำส่งของพนักงำนตลอดโครงกำร

7.	 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา 
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	

เนื่องจำกเอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2556 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 
86.21 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ 
บริษัทฯ และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชน
ในครั้งนี้ รวมทั้งเอสวีโอเอจะเสนอขำยหุ้นที่ตนถืออยู่ 
ต่อประชำชน จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น โดยขำยหุ้น 
ดงักล่ำวพร้อมกบักำรเสนอขำยหุ้นให้กบัประชำชนและ
ในรำคำเดียวกนั สดัส่วนกำรถอืหุน้ของเอสวโีอเอจะลด
ลงเหลอืร้อยละ 47 ซึง่สถำบนักำรเงนิทีบ่รษิทัฯ กูย้มืเงนิ
จ�ำนวน 3 แห่ง ได้ก�ำหนดเงื่อนไขในสัญญำกู้ยืมเงินว่ำ
เอสวีโอเอ จะต้องด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 47 ถึงแม้ว่ำหุ้นที่เอสวีโอเอถือทั้งหมดจะอยู ่
ในก�ำหนดระยะเวลำห้ำมซื้อขำยหุ ้นเป็นระยะเวลำ  
12 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท�ำกำรซื้อขำย
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ  โดยภำยหลังจำกวันที่หุ้นของ 
บรษิทัฯ เริม่ท�ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ครบก�ำหนด 
ระยะเวลำ 6 เดือน เอสวีโอเอจะสำมำรถทยอยขำย
หุ้นได้ในจ�ำนวนร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุ้นท้ังหมดที่
ถูกสั่งห้ำมขำย และอีกร้อยละ 75 เมื่อครบ 12 เดือน  
ต่อมำในเดือนมีนำคม 2558 ทำงสถำบันกำรเงินทั้ง  
3 แห่ง ได้พิจำรณำปรับลดเงื่อนไขกำรด�ำรงสัดส่วนกำร 
ถือหุ ้นของเอสวีโอเอลงไปถึงร้อยละ 39.5 และใน 
ปี 2560 สถำบันกำรเงินทั้ง 3 แห่งได้พิจำรณำปรับลด
เง่ือนไขกำรด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของเอสวีโอเอลง
ไปที่ 35.0 แล้ว ขณะที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำปรับ
ลดลงเหลือ 30.0 ตำมนโยบำยของเอสวีโอเอ บริษัทฯ 
จึงมีควำมเส่ียงกำรผิดเงื่อนไขตำมสัญญำกู้ยืมเงินของ
สถำบันกำรเงิน 3 แห่ง หำกเอสวีโอเอจ�ำหน่ำยหุ้นที่
ตนถืออยู่ จนมีสัดส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 35.0

8. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษัทฯ มีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอัน
เกีย่วเนือ่งกบักำรเข้ำท�ำธุรกรรมค�ำ้ประกนักำรซือ้สินค้ำ 
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ในสัญญำ 
ค�้ำประกันกำรซ้ือสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีกับ
ลูกค้ำ บริษัทฯ ก�ำหนดให้ลูกค้ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงจำก 
อัตรำแลกเปลี่ยนเอง และหำกลูกค้ำมีควำมประสงค์จะ
ท�ำสญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ บรษิทัฯ กจ็ะ
ด�ำเนนิกำรเข้ำท�ำสญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
กับธนำคำรต่อในอัตรำเดียวกับที่ลูกค้ำต้องกำร เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีสัญญำซื้อ 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำล่วงหน้ำ
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บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูระบบ
สำรสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดจ้ำงบุคคลภำยนอก
ด�ำเนินกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ส�ำหรับระบบกำรจัดกำร
สำรสนเทศขึ้น และให้บริกำรดูแลระบบฐำนข้อมูล
ด้วย โดยไม่มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทที่จะท�ำหน้ำที ่
รบัผดิชอบกำรดูแลโครงสร้ำงฐำนข้อมลู และกำรบรหิำร
จัดกำรฐำนข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงกำรใช้ข้อมูลเพื่อ
กำรบริหำร อย่ำงไรก็ตำม ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันของบริษัทฯ มีคุณภำพและเพียงพอต่อกำร
ตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลอ่ืนๆ และ 
ระบบกำรสื่อสำรข ้อมูลไปยังผู ้ที่ เกี่ยวข ้องอย ่ำง 
เหมำะสม ตลอดจนมีกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเหมำะสมกับธุรกิจ ซ่ึงมีกำรรับรองไว้ในรำยงำน 
ผู ้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทฯ มีระบบกำร
ควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ และข้อมูล กำร
ป้องกันกำรสูญหำย กำรเรียกคืนข้อมูล และมีกำร
ควบคมุกำรล่วงละเมดิลขิสทิธิ ์ กำรท�ำซ�ำ้ ดดัแปลงแก้ไข
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
รกัษำข้อมูลที่เป็นควำมลับทั้งของบริษัทและลูกค้ำ เพื่อ

ให้บริษัทสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศ และข้อมูล
ภำยในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ให้มีควำมทันสมัยต่อกำรเติบโตในยุคเทคโนโลยี
สำรสนเทศในปัจจบุนั และเพือ่ให้เป็นกำรเน้นย�ำ้ในด้ำน
ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญในด้ำนเทคโนโลยขีอง
กลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยังคง 
ด�ำเนินกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ส�ำหรับระบบกำรจัดกำร 
สำรสนเทศให้สำมำรถบริกำรลูกค้ำได้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อกำรพัฒนำสำรสนเทศ
เพื่อกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร และสำมำรถรองรับ
กำรเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดหำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศเข้ำมำรับผิดชอบ
ดูแลด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบสำรสนเทศ และ
โครงสร้ำงฐำนข้อมูล เพือ่ดูแลรบัผดิชอบสำรสนเทศของ
บริษัทให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อท�ำหน้ำที่
จัดท�ำข้อมูลที่เช่ือถือได้ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ
กำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร

9. ความเสีย่งด้านระบบสารสนเทศ	และการสื่อสารข้อมูล	
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หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 220,076,056 บำท
หุ้นสำมัญ : 220,076,056 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ : 1 บำท
โดยบริษัทได้น�ำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มีนำคม 2557

ผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	

ณ วันที่ 30 มีนำคม 2560 รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้ 

ล�ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น  ร้อยละ 

1, 6 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) 72,982,365 36.49

2 นำยชัชวำล เตชะมีเกียรติชัย 4,970,000 2.49

3 นำยชูเกษ อุ่นจิตติ 4,890,000 2.45

4 นำยมินทร์  อิงค์ธเนศ 4,420,237 2.21

5 นำยสมพล เอกธีรจิตต์ 3,020,341 1.51

7 นำยภัทนะ จันทร์เจริญสุข 2,872,900 1.44

8 นำงสำวภำวนำ อัจฉรำวรรณ 2,064,700 1.03

9 นำงสุณี เอกธีรจิตต์ 2,030,300 1.02

10 นำยมำนพ จันทร์เจริญสุข 2,003,200 1.00

 รำยย่อยอื่นๆ 120,745,489 50.36

รวม 219,999,532 100.00 

หมายเหตุ :  ล�ำดับที่ 5 และล�ำดับที่ 9 คุณสมพล เอกธีรจิตต์ และคู่สมรส มีหุ้นทั้งหมด 5,050,641 คิดเป็น 2.53%

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

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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ูลห

ลักท
รัพ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน
นายสมพล	เอกธีรจิตต์

นายพิชชากร	ส่งศรี

นางสาวประภาพรรณ	รักธรรม

นายทศพล	จันทรสุวรรณ นายบรรจง	โฮกเส็ง นางสาวสุนทรี	หวังด�ารงเวศ

นางสาวปิยนันท์	มงคล นางชลธิชา	ศุภลักษณ์เมธา

นางรุ่งนภา	โอกาศ นางสาวสิตาพัชร์	นิโรจน์ธนรัฐ

โครงสร้างการจัดการ
(ข้อมูล	ณ	วันที่	1	มกราคม	2561)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขายและการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุน
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กรรมการผู้จัดการ

รองผู้จัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป

ผู้จัดการ 
แผนกการขายและการตลาด

ผู้จัดการ 
แผนกปฎิบัติการ	1

ผู้จัดการ 
แผนกปฎิบัติการ	2

รองผู้จัดการทั่วไป 
แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน



คณะกรรมการบริษัทฯ	

โครงสร ้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย  
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
ดงันี ้คอื คณะกรรมกำรตรวจสอบ (โดยทีค่ณะกรรมกำร 
ตรวจสอบยังได้ปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรสรรหำ 
คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำกบั
ดูแล อีกด้วย เนือ่งจำกบรษิทัฯ ยงัเป็นองค์กรขนำดเลก็ 
จึงยังอำจไม่เหมำะสมในกำรมีคณะกรรมกำรย่อย 
หลำยชดุ) และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มคีณุสมบัตคิรบถ้วน 

ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั  
พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รำยละเอียดโครงสร้ำงกำรจัดกำรของ 
บริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 8 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

2. นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร รองประธำนกรรมกำร

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

4. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

5. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรอิสระ

6. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรอิสระ

7. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

8. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร, นำยสมพล เอกธีรจิตต์ และนำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำรสองในสำมคน 
ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท 
 

คณะกรรมการและผู้บริหาร

 Creating opportunities for all / 31

คณ
ะกรรม

การและผู้บ
ริห

าร



คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 
คณะกรรมการก�ากับดูแล	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เนือ่งจำกบริษทัฯ ยังเป็นองค์กรขนำดเลก็ คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึได้รบัมอบหมำยให้ปฏิบตัหิน้ำทีค่ณะกรรมกำร
สรรหำ คณะกรรมกำรค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วย โดยมี 
รำยละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรสรรหำ ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแล และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต

กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรก�ำกับดูแล และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
วันที่

ด�ารงต�าแหน่ง
จ�านวนปีที่

ด�ารงต�าแหน่ง

1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 16 พ.ค. 2556 4 ปี  7 เดือน

2. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต** กรรมกำรตรวจสอบ 16 พ.ค. 2556 4 ปี  7 เดือน

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ 16 พ.ค. 2556 4 ปี  7 เดือน

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ 16 พ.ค. 2556 4 ปี  7 เดือน

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ 14 ต.ค. 2559 1 ปี  2 เดือน

หมายเหตุ	: * นำยประกอบ วิศษิฐ์กจิกำร ได้รบักำรแต่งต้ังให้เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครัง้
ที่ 3/2558   วันที่ 6 มีนำคม 2558 เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ใน
กำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำกำรเงินและกำรคลัง รวมทั้ง 
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินจำกธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) (รำยละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสำรแนบ 1 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัผู้บรหิำรและผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ) โดยมนีำงสำวพรีภำ เป่ียมอดุมสขุ เป็นเลขำนกุำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ** นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรตรวจสอบ เป็นกรรมกำรที่มี 
ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ โดย 
นำงดวงพร สจุรติำนวุตั เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตรวมท้ังมปีระสบกำรณ์ด้ำนกำรเงนิจำกสถำบนักำรเงนิหลำยแห่ง 
ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีที จ�ำกัด และธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหำชน)
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เลขานุการบริษัทฯ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2555 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติ 
แต่งตั้ง นางรุ่งนภา	โอกาศ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 โดยนำงรุ่งนภำ จะผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรส�ำหรับเลขำนุกำรบริษัท (CSP) แล้ว 
เมื่อวันที่ 3-4 กุมภำพันธ์ 2557 

คณะผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 ท่ำน ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561)

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.  นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำรผู้จัดกำร

2.  นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร – ฝ่ำยสนับสนุน

3. นำงรุ่งนภำ โอกำศ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร – ฝ่ำยปฏิบัติกำร

4. นำยพิชชำกร ส่งศรี ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร – ฝ่ำยขำยและกำรตลำด

5. นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

6. นำงสำวปิยนันท์ มงคล ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไปแผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญำ

7. นำงสำวประภำพรรณ รักธรรม ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไปแผนกบริหำรจัดกำรทั่วไป

8. นำยบรรจง โฮกเส็ง ผู้จัดกำรแผนกปฏิบัติกำร 1

9. นำงสำวสุนทรี หวังด�ำรงเวศ ผู้จัดกำรแผนกปฏิบัติกำร 2

10. นำยทศพล จันทรสุวรรณ ผู้จัดกำรแผนกขำยและกำรตลำด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 2560 (ไม่รวมโบนัสกรรมกำร)

(หน่วย : บำท)

ชื่อ-นามสกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 
จ�านวนการประชุมรวม	

ปี	2560

ค่าตอบแทน
กรรมการ

คณะกรรมการ
ชุดย่อย

ค่าพาหนะ
กรรมการ

รวม

1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต 13/13 1,680,000.00 120,000.00 75,000.00 1,875,000.00

2. นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร 13/13 480,000.00 - 65,000.00 545,000.00

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี 12/13 480,000.00 120,000.00 70,000.00 670,000.00

4. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร 13/13 480,000.00 420,000.00 75,000.00 975,000.00

5. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข 13/13 480,000.00 120,000.00 75,000.00 675,000.00

6. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ 11/13 480,000.00 120,000.00 65,000.00 665,000.00

7. นำยสมพล เอกธีรจิตต์* 13/13 - - - -

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

รวม 5,405,000.00

หมายเหตุ	: * นำยสมพล เอกธีรจิตต์ และนำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ได้แสดงควำมประสงค์ไม่รับค่ำตอบแทนรำยเดือน 
ในฐำนะกรรมกำร เน่ืองจำกได้รับเงินเดือนประจ�ำในฐำนะกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรของ
บริษัท ตำมล�ำดับ

 ** ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอจ่ำย
โบนัสกรรมกำร (ยกเว้นกรรมกำรผู้จัดกำร) เป็นจ�ำนวนเงิน 875,000 บำท จำกผลกำรด�ำเนินงำนปี 2560 ซึ่งจะ 
เสนอขออนุมัติ ต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2561 ในวันท่ี 29 มีนำคม 2561 โดยเงินโบนัสกรรมกำร 
ดังกล่ำวไม่ได้รวมอยู่ในค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2560  

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรจ�ำนวน 17.45 ล้ำนบำท ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง เงินเดือน 
โบนัส และเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปี
จ�านวนผู้บริหาร

(ราย)
จ�านวนเงินค่าตอบแทน

(บาท)

2560 10 17,445,726
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การก�ากับดูแลกิจการ

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

หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

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

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 21 วัน โดยจะระบุวัน เวลำ 
สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบ
ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่ำง 
ครบถ้วน 

2. ในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 
บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอสิระหรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชมุแทนตนได้ 
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

4. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่และอิสระ 

5. เมื่อกำรประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรำยงำน 
กำรประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน เพือ่ให้ 
ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 
2560 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 34 อำคำรไอทีโปรเฟสชั่นแนล กรุงเทพมหำนคร 
ประเทศไทย โดยมีกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูเข้ำร่วม
กำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 11 ท่ำน

บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัท 
เป็นผู ้ด�ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น 
และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นเป็น 
เวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุม และ
ได้จัดให้มีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษัทที ่
www.leaseit.co.th เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
ก่อนกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมที่เกี่ยวข้อง 
กับวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ในระหว่ำงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 
– 31 ธันวำคม 2560 อย่ำงไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำม 
ที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมแต่อย่ำงใด

บริษัทฯ ระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไว้ใน 
หนงัสอืเชิญประชมุผูถ้อืหุน้ และจัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
ผูถ้อืหุ้น ล่วงหน้ำให้แก่ผูถ้อืหุน้ภำยในระยะเวลำที ่ก.ล.ต. 
หรือตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นมีเวลำ
ศกึษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ นอกจำกนี ้ ผูถ้อืหุ้น
จะได้รับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลกัทรพัย์ เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และกำรลงข่ำวสำร
ในหนังสือพิมพ์ตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ�ำกัด ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เข้ำ
ร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพำะ
ประธำนอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เช่น ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถำม
ของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
(The	Equitable	Treatment	of	Shareholders)

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

บรษิทัฯ ได้ท�ำกำรแจ้งมติทีป่ระชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 
2560 โดยระบผุลกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระ 
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ ไม่เห็นด้วย” 
และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมำยข่ำว 
ไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวันถัดไป
ภำยหลงัจำกกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ พร้อมทัง้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัคิดเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 4.4 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท (ข้อมูล ณ  
วันที่ 31 ธันวำคม 2560)  

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

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

บรษิทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีเ่หน็สมควร
บรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ�ำปี 2561 
และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่ำงวันที่ 23  
พฤศจิกำยน - 31 ธันวำคม 2560 โดยบริษัทได้ 
เผยแพร่รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรใน
กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำว โดยจดัส่งในรปูแบบจดหมำยข่ำว
ไปยงัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทำงเวบ็ไซต์
ของบรษิทัที ่www.leaseit.co.th อย่ำงไรก็ด ีไม่มผีูถ้อืหุน้
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรแต่
อย่ำงใด
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บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัท 
เป็นผู ้ด�ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น 
และเอกสำรประกอบกำรประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลำ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุม และได้ 
จัดให้มีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมทำงเว็บไซด์ของบริษัทที ่
www.leaseit.co.th เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
ก่อนกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเพิ่มทำงเลือกในกำรประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นเข้ำ
ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ได้ โดยบรษิทัฯ ได้ 
จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตำมแบบทีก่ระทรวงพำณชิย์ 
ประกำศก�ำหนด ซึง่ระบถุงึเอกสำร/หลกัฐำนทัง้ค�ำแนะน�ำ
ขั้นตอนในกำรมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนด
ทิศทำงกำรออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือ
มอบฉนัทะให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสือเชญิประชมุผูถ้อื
หุน้ นอกจำกนี ้ผูถ้อืหุน้สำมำรถดำวน์โหลดหนงัสอืมอบ
ฉันทะได้ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leaseit.co.th

กำรด�ำเนนิกำรประชมุจะเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 
ตำมล�ำดบัวำระกำรประชมุ โดยจะมกีำรเสนอรำยละเอียด
ในแต่ละวำระอย่ำงครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมลูประกอบ 
กำรพิจำรณำอย่ำงชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่วำระกำรประชมุ
ที่ไม่มีกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ�ำเป็น  
โดยเฉพำะวำระที่มีควำมส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำ 
ในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบำยกำรรำยงำน
กำรซื้อ-ขำยหุ ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรทรำบ โดยครอบคลุมมำตรกำร
ป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร 

พนักงำนและลูกจ้ำง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล รวมถึงได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิดเผย 
ข้อมูลของบริษัทฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช ้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรน�ำ
ข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ควำมรู้แก่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เกีย่วกบัภำระหน้ำที่
ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของ
ตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะ ตลอดจน 
กำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ต ่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษ
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมกำร และผู้บริหำรได้มีกำร
รำยงำนกำรซื้อ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัทรำบเป็นรำยไตรมำส
มำโดยตลอด

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

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนัท่ีเข้ำข่ำยจะต้องขออนมุตัจิำกผูถ้อืหุ้นตำมข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรพัย์ฯ ก่อนท�ำรำยกำร บรษิทัฯ จะเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่วกับช่ือและควำมสัมพนัธ์ของบคุคลทีเ่กีย่วโยง 
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ และมลูค่ำของรำยกำร รวมทัง้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำว 
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงชัดเจนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบำยไม่อนุญำตให้มีรำยกำรระหว่ำงกัน
ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน เช่น 
กำรให้กู้ยืมเงิน กำรค�้ำประกันสินเชื่อ

บริษัทฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ  
ซึ่งได้กระท�ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำตลำด และเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at arms’s length) 
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ก)	 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

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

1. พนักงาน: 

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรคัดเลือกบุคลำกรที่
เหมำะสมกับต�ำแหน่ง และเน้นบุคลำกรมีประสบกำรณ์
ในกำรท�ำงำนตรงกับลักษณะงำนของบริษัทฯ เพื่อ
ควำมเช่ียวชำญในงำนน้ัน ซ่ึงบริษัทฯ ตระหนักเสมอ
ว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และเป็นรำกฐำน
ของควำมส�ำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ
ศักยภำพของพนักงำนตลอดเส้นทำงกำรท�ำงำน โดย
พัฒนำทักษะ เพ่ิมพูนควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และควำม
สำมำรถของพนักงำน รวมทั้งมอบโอกำสในกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนให้แก่พนักงำนทุกคนโดย
เท่ำเทียมกัน ตลอดจนกำรสร้ำงแรงจูงใจในเรื่องผล
ตอบแทนที่เหมำะสมและสำมำรถเทียบเคียงกับบริษัท
ชั้นน�ำโดยทั่วไป ตลอดจนกำรดูแลคุณภำพชีวิตของ
พนกังำนทกุคนโดยเท่ำเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ ได้ก�ำหนด
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนที่สอดคล้องกับ
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัททั้งในระยะสั้น อำทิเช่น 
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในแต่ละปี ในรูปแบบของ
เงนิจูงใจ (Incentive) และเงนิโบนสั (Bonus) และในระยะ
ยำวโดยกำรน�ำเอำรปูแบบกำรวดัผลกำรปฏบิตังิำนตำม 
Balanced Scorecard โดยอำศยักำรก�ำหนดตวัชีว้ดั (KPI) 
มำใช้เป็นเครื่องมือทำงด้ำนกำรจัดกำรท่ีช่วยในกำรน�ำ
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดย
อำศัยกำรวัดหรือกำรประเมิน ที่จะช่วยให้องค์กรเกิด
ควำมสอดคล้องเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และมุง่เน้นในส่ิง
ที่มีควำมส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จขององค์กร โดยบริษัทฯ 
ศกึษำและทบทวนโครงสร้ำงองค์กร บทบำท หน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบของแต่ละต�ำแหน่งงำน ประเมนิผลกำร
ท�ำงำนและควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนของพนักงำน
อย่ำงสม�ำ่เสมอ ทัง้นีเ้พือ่พฒันำองค์กรสูก่ำรเป็นองค์กร
ที่ดี นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงกำร Employee 
Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให้พนักงำนได้
ออมและสร้ำงผลตอบแทนกำรลงทนุในระยะยำวและมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้ำของบริษัทมำตัง้แต่ปี 2558 และจะครบ
ก�ำหนดโครงกำรในเดือนมีนำคม 2561

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องสวัสดิกำรและควำม
ปลอดภัยของพนักงำน โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐำนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
อำทิ วันเวลำท�ำงำน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี 
และวันลำหยุดประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยมีกำร
ประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้กับพนักงำน
ทรำบ และนอกจำกนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิกำร
อืน่ๆ นอกเหนอืจำกทีก่ฎหมำยก�ำหนด อำท ิกำรประกนั
สขุภำพ ซึง่ครอบคลมุกำรรกัษำพยำบำลผูป่้วยนอก และ
ผู้ป่วยใน กำรประกันชีวิต กำรประกันอุบัติเหตุ และ
กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี รวมถึงจัดให้มีมำตรกำรกำร
ดูแลสุขภำพอนำมัยของพนักงำน อำทิ กำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคระบำด และกำรจัดหำหน้ำกำกอนำมัยและ
แอลกอฮอล์เจลส�ำหรบัล้ำงมอืให้แก่พนกังำนและบคุคล
ภำยนอก นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือ
พนักงำนในกรณีต่ำงๆ เช่น กำรสมรส กำรคลอดบุตร 
กำรอุปสมบท กำรเสียชีวิตของญำติใกล้ชิด กำรประสบ
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ เป็นต้น 

จำกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรหยุดงำน ในปี 2560  
พบว่ำสถติกิำรเกดิอบุตัเิหต ุหรอือตัรำกำรหยดุงำนจำก
กำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนเท่ำกับ ศูนย์

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยำกรบุคคลถือว่ำเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ำสูงสุดในกำร
ด�ำเนนิธุรกจิ ดงันัน้ แนวคิดเกีย่วกบักำรพฒันำบคุลำกร
ควรเป็นกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องระยะยำว บริษัทฯ  
ได้ด�ำเนินกำรในกำรพัฒนำบคุลำกร ด้วยกำรพัฒนำควำมรู้  
ทกัษะ และคณุลกัษณะของบคุลำกร โดยใช้เครือ่งมอืใน
กำรพัฒนำบุคลำกร 2 รูปแบบ ได้แก่ กำรสอนงำนและ 
แบ่งปันควำมรู้ (Coaching & Knowledge Sharing) และ 
กำรมอบหมำยโครงกำร (Project Assignment) เพื่อให้ 
บคุลำกรสำมำรถน�ำควำมรูม้ำประยุกต์ใช้ในกำรปฏบิตังิำน  
ซึ่งจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับกำร
เติบโตของธุรกิจอย่ำงย่ังยืน ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดท�ำ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ครอบคลุมในทุกระดับ ตำม
รำยละเอียดในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 56-1

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกำรอบรมโดยแยกเป็นกำร
อบรมภำยในองค์กร (In-house Training) จ�ำนวน  
1 หลักสูตร และภำยนอกองค์กร (Public Training) 
จ�ำนวน 17 หลกัสูตร มบีคุลำกรทีไ่ด้รบักำรอบรม จ�ำนวน 
34 คน  แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้ดังนี้ 

 กรรมกำร 2 คน (คิดเป็น 25%)
 ผู้บริหำร 10 คน (คิดเป็น 100%)
 พนักงำน 26 คน (คิดเป็น 40%)

หมวดท่ี	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(The	Role	of	Stakeholders)
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สรุปจ�ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมของพนกังำนและผูบ้รหิำร 
ปี 2560 ดังนี้

ระดับ
พนักงาน

จ�านวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉล่ีย		
(ชม./คน)

กรรมกำร 3.0

ผู้บริหำร 13.30

พนักงำน 6.30

2. คู่ค้า: 

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

2.1 ลูกค้า : บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ปฎบิตัต่ิอลกูค้ำทกุรำยโดยมกีำรแจ้งเงือ่นไขให้รบัทรำบ
อย่ำงชดัเจน โดยเง่ือนไขดงักล่ำวเป็นเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในกำรให้กำรบริกำรลูกค้ำ 
และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ 
อ่อนโยน พร้อมรบัฟังปัญหำและวธิแีก้ไขปัญหำให้ลูกค้ำ 
โดยไม่เปิดเผยควำมลับของลูกค้ำ และบริษัทฯ ได้มีกำร
ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกลกูค้ำไว้อย่ำงชดัเจน โดย
ยึดหลักเกณฑ์ดังนี้คือ

 กำรมีตัวตนอยู่จริงของลูกค้ำ
 ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของลูกค้ำ  

และลูกหนี้
 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบ้ติงำนตำมโครงกำร 

ให้ส�ำเร็จ
โดยคณะกรรมกำรสินเชื่อมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำหลัก
เกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น

2.2 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีควำมมุ ่งมั่นที่จะรักษำ
สัมพันธภำพที่ยั่งยืนระหว่ำงบริษัท และเจ้ำหนี้อยู่เสมอ 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเสมอ
ภำคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้แก่เจ้ำหน้ี และยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำที่มีต่อเจ้ำหน้ีอย่ำง
เคร่งครัด ทั้งในเรื่องกำรช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ 
ค่ำธรรมเนยีม กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงนิ และเงือ่นไข
อื่นๆ เป็นต้น และหำกเกิดกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้
เจ้ำหนี้ทรำบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำง
แก้ไข ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดช�ำระหนี้  

3. คู่แข่ง: 

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

4. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม: 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯ 
เน้นกำรประพฤติปฎิบัติอย่ำงเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึง
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้จัดท�ำกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบเพื่อ 
ช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อำทิ บริษัทฯ 
ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ คู่ค้ำ ลูกค้ำ และเจ้ำหนี้ 
ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งปลูกสร้ำง สิ่งของบริจำค และทุน
กำรศึกษำ ให้แก่เยำวชนที่ห่ำงไกล และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำงต่อเนือ่ง โดยได้รบัควำมร่วมมอื 
จำกองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน

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

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิให้มีกำรให้
ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดย
บรษิทัมนีโยบำยในกำรคุม้ครองและปกป้องสิง่แวดล้อม 
โดยจะด�ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม พัฒนำและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรเพื่อ 
ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่
อำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ  
กำรจดักำรของเสียที่เกิดขึ้นภำยในบริษัท

ทัง้นี ้ รำยละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมด้ำนควำมรบัผดิชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภำยใต้หัวข้อ 
“ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
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ข)	 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

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

ค)	 การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิเสธกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรติดสินบนทุกรูปแบบและทุก
ระดับ ไม่ว่ำจะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับภำครัฐหรือ
ภำคเอกชน โดยบรษิทัฯ ได้ออกนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2558 โดยจัดท�ำเป็นเอกสำรแนว
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน
โดยห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และบคุคลอืน่ใด 
ที่กระท�ำกำรในนำมของบริษัท กระท�ำกำรซึ่งเป็นกำร
ให้หรือรับของก�ำนัลที่เป็นเงิน หรือสิ่งตอบแทนอื่นใด  
อันมิชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่เหมำะสม เพื่อให้ได้มำ 
ซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ หรือควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำ 
ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้สมคัรเข้ำร่วมเป็นสมำชกิเครอืข่ำย 
หุ้นส่วนต้ำนทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) 
เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

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

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

 กำรประเมินควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกำรทุจริต
ภำยในบริษัท รวมถึงกำรน�ำนโยบำยกำรต่อต้ำน 
กำรทจุรติและแผนกำรก�ำกบักำรปฏบิตังิำนไปปฏิบตัิ  
และจัดให้มีคู ่มือ/แนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจแก่ 
ผู้บริหำรและพนักงำน

 จะเป ิด เผยและแลกเป ล่ียนนโยบำยภำยใน 
ประสบกำรณ์แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทำงควำม
ส�ำเร็จในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรท�ำรำยกำรทำง
ธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสใน
ประเทศไทย

 จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกัน  
คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยกำรสร้ำง
แนวร่วมปฏิบัติ และกำรเข้ำร่วมในกิจกรรม 
ต่อต้ำนกำรทุจริต

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และ
กระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ 
คอร์รัปชั่น

ผู้บริหำรของบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมขึ้นเพื่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ
ลดควำมเสี่ยงจำกลักษณะธุรกิจ ซึ่งกำรควบคุมภำยใน 
ดงักล่ำว จะท�ำกำรควบคมุทัง้ในด้ำนกำรป้องกนั (Preventive 
Control) และกำรตรวจสอบ (Detective Control) ซึง่เป็น
เครือ่งมอืทีช่่วยในกำรลดโอกำส และแรงจงูใจในกำรกระท�ำ 
มิชอบและกำรทุจริตให้น้อยลง โดยใช้หลักเกณฑ์กำร
แบ่งแยกหน้ำที่ กำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรท�ำงำนระหว่ำง
พนักงำน รวมถึงจัดท�ำกระบวนกำรติดตำมประเมินผล
กำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ 
ให้ผูบ้รหิำรสำมำรถได้รบัรำยงำนและรบัทรำบถงึสำเหตุ
ของข้อบกพร่องหรือสถำนกำรณ์ที่ไม่ชอบมำพำกลได้
ทันท่วงที รวมทั้งสำมำรถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกัน
ได้อย่ำงเหมำะสมในกำรประเมินผลระบบกำรควบคุม
ภำยในดังกล่ำว และให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นส่วน
หนึง่ของกระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นโดยรวม 
ทกุสิน้ปี  และก�ำหนดให้มกีำรประเมนิควำมเสีย่งเก่ียวกบั 
กำรทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นประจ�ำทุกปี และรำยงำนผล
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี ้
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนมหีน้ำทีร่ำยงำน
กำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปช่ันดังกล่ำว  โดยบริษัทฯ มีมำตรกำรให้ควำม
คุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบำะแสอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมเพือ่สร้ำงควำมตระหนกัถงึควำม
ส�ำคัญและเข้ำใจนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำร 
ทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งวิธีกำรประเมินควำมเส่ียงจำก
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย  
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ง)	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บรษิทัฯ มกีำรก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกับกำรไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำหรอืลขิสทิธิ ์ดงัต่อไปน้ี

 พนักงำนของบรษิทัทกุคนต้องให้ควำมเคำรพ และไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ่ื้น หำกพบกำรกระท�ำ 
ที่เป็นหรืออำจเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำให้แจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ

 ตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกที่ได้รับมำหรือจะน�ำมำใช้ภำยในบริษัทเพื่อลดโอกำสที่จะเกิด
กรณีละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น

 พนักงำนมีหน้ำที่รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเม่ือพบกำรกระท�ำผิดที่เห็นว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิอำจน�ำไปสู่ 
กำรละเมิดสิทธิ หรือกำรกระท�ำที่อำจก่อให้เกิดข้อพิพำทเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ

 ในกำรท�ำงำน พนกังำนต้องดแูลรักษำงำน ข้อมลู สตูร สถติ ิโปรแกรม วธิกีำร กระบวนกำร และข้อเทจ็จรงิต่ำงๆ 
ทีเ่ป็นทรพัย์สนิทำงปัญญำของบรษิทัไม่ให้ถกูล่วงละเมดิ และไม่เปิดเผยให้กบัผูใ้ด เว้นแต่ได้รบัอนญุำตจำกทำง
บริษัท

ข้อพึงระวัง

1) กำรท�ำซ�้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ โดย
ไม่มีเหตุอันควร

2) กำรใช้ข้อมลูท่ีเป็นควำมลบั หรอืเป็นสทิธิข์องผูอ้ืน่โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจำ้ของ

3) กำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำซ่ึงทรัพย์สินทำงปัญญำ  ใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ 
รักษำสิทธิ์ และคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท โดยไม่มีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนและถูกต้อง

จ)	 การด�าเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

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

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

 2 จดหมำยทำงไปรษณีย์ :

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

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

กระบวนการด�าเนนิการเมือ่ได้รบัข้อร้องเรยีน : ควำมคดิเหน็และข้อร้องเรยีนทัง้ทีม่ำจำกผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และ
พนกังำน จะมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยจะตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ สรปุรำยละเอยีดของเหตดุงักล่ำว 
เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่พจิำรณำให้ข้อเสนอแนะ และด�ำเนนิกำรแก้ไขเยยีวยำ หรอืด�ำเนินกำร
ทำงกฎหมำยส�ำหรับกำรกระท�ำควำมผิดดังกล่ำวต่อไป และแจ้งผลกำรด�ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งน้ี 
ข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส (Whistle blower) และรำยละเอียดอ่ืนๆ ที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับจะถูกเก็บ 
เป็นควำมลับ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบำะแส หรือพนักงำน
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หมวดท่ี	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 
(Disclosure of Information and Transparency)

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รำยงำนข้อมูลทำง 
กำรเงนิและข้อมลูทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์ ตลอดจนข้อมลูทีส่�ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อ
รำคำหลกัทรัพย์ของบรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ เพือ่ให้
ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ ทัง้หมดได้รบัทรำบข้อมลูอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ จะท�ำกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ 
ของบรษิทัฯ รวมถงึเอกสำรข่ำวของบรษิทัทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษต่อผูถ้อืหุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำง
และสือ่กำรเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.leaseit.co.th โดยบรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิ
กำรปรบัปรุงข้อมลูดงักล่ำวให้เป็นปัจจบุนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้จดัประชุมแถลงข้อมูลผลกำรด�ำเนนิ
งำนให้แก่ผู้ถอืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิครำะห์ ผูจั้ดกำรกองทนุ และผูท้ีส่นใจ รวมถงึกำรแถลงข่ำวต่อสือ่มวลชน โดยมี 
ผูบ้ริหำรของบรษิทัเข้ำร่วมประชมุชีแ้จงและตอบข้อซกัถำม

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้อนมุตันิโยบำยกำรรำยงำนกำรซือ้-ขำยหุน้/ถอืครองหลักทรพัย์ของบรษิทัให้ทีป่ระชุมคณะ
กรรมกำรทรำบ โดยครอบคลมุมำตรกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
ซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคล 
ดงักล่ำวทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู รวมถงึได้ก�ำหนดบทลงโทษเกีย่วกบักำรเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ หรอืน�ำข้อมลูของ 
บรษิทัฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ได้ให้ควำมรูแ้ก่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เกีย่วกบัภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืครองหลักทรพัย์ในบรษิทัฯ ของตนเอง  
คูส่มรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิำวะ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถอืครองหลักทรพัย์ต่อส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติ 
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรได้มกีำรรำยงำนกำรซือ้-ขำยหุน้/ถอืครอง
หลกัทรพัย์ของบรษัิทต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัทรำบเป็นรำยไตรมำสมำโดยตลอด

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ 
สมเหตุสมผล งบกำรเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่
เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรด�ำรงรักษำไว้ซ่ึงระบบควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 
ทีจ่ะด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ทรพัย์สนิ และเพือ่ให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทุจรติหรอืกำรด�ำเนนิกำรท่ีผดิปกติ
อย่ำงมีสำระส�ำคัญ รวมถึงมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเพื่อท�ำ
หน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงนิ รำยกำรระหว่ำงกนั และระบบควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
จะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบรษิทัยงัได้จดัท�ำรำยงำนคณะกรรมกำรบรษิทั
เพือ่ให้กำรรับรอง

บริษทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัเรือ่งควำมพงึพอใจของลกูค้ำ จงึได้มกีำรมอบหมำยให้หน่วยงำนเฉพำะกจิของบรษิทัฯ ซึง่
ประกอบด้วยพนกังำนของบรษิทัฯ ทีไ่ม่ได้มปีฏสิมัพนัธ์กับลกูค้ำ ท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบถำมควำมพงึพอใจของลกูค้ำและ
กำรตรวจสอบกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ผลจำกกำรด�ำเนินกำรแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

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

2. ประเดน็ค�ำถำมเกีย่วกบักำรทจุรติคอร์รปัชัน่ สรปุผลกำรด�ำเนนิกจิกรรมดงักล่ำว ไม่พบกำรทจุรติกำรเรียกรบั หรอืจ่ำย
สินบนกับลูกค้ำ

นโยบายการแจ้งเบาะแส : คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กร  
แจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นกำรท�ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ รำยงำน
ทำงกำรเงนิทีไ่ม่ถกูต้อง หรอืระบบกำรควบคมุภำยในทีบ่กพร่อง ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่พจิำรณำตรวจสอบ 
หำข้อเท็จจริง รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบำะแส
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ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรติดต่อ
และให้ข้อมูลต่ำงๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  
ครบถ้วนตรงต่อควำมเป็นจรงิ และทัว่ถงึ ทัง้นี ้ผูส้นใจสำมำรถตดิต่อขอข้อมลูบรษิทัจำกหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์
ได้ทีห่มำยเลขโทรศพัท์ +66 2686 3229 หรอืทำงอเีมล์ IR@leaseit.co.th บรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้กรรมกำรผูจ้ดักำร 
และ/หรือ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(Responsibilities of the Board of Directors)

1.	โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมกำรอสิระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ ปัจจบุนั
บรษิทัฯ มกีรรมกำรทัง้สิน้จ�ำนวน 8 ท่ำน แบ่งเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ�ำนวน 3 ท่ำน และกรรมกำรอสิระทีไ่ม่เป็น
ผู้บรหิำรจ�ำนวน 5 ท่ำน และยงัด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบอีกดว้ย โดยเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้หญิงจ�ำนวน 
3 ท่ำน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ของบริษัทฯ พิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน จะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชี
เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ และวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่ควรเกิน 6 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ แปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2556 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีกรรมกำรอิสระท่ำนใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
เกิน 6 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ แปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด และ  บริษัทฯ ไม่มีกรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท (ไม่นับรวมต�ำแหน่งที่ปรึกษำในบริษัทจดทะเบียน)

บรษิทัมนีโยบำยไม่ให้กรรมกำรผูจั้ดกำรของบรษิทั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัอ่ืน และบรษิทัจดทะเบยีนอ่ืน
มำกกว่ำ 2 บรษิทั (ไม่นับรวมบรษัิทในเครอื) และต้องไม่เป็นกรรมกำรในบรษิทัท่ีท�ำธรุกจิประเภทเดียวกนั หรอืธรุกจิ
ทีอ่ำจก่อให้เกดิกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์  เว้นแต่จะได้รบักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ

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

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์หลำกหลำย  
ทัง้ด้ำนกำรเงนิ กำรบญัช ีกำรบรหิำรจดักำร เศรษฐศำสตร์ กฎหมำย และกจิกำรธนำคำร โดยกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ  
มคีณุสมบตัสิงูกว่ำข้อก�ำหนดขัน้ต�ำ่ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตำมรำยละเอียดซึง่แสดงอยูภ่ำยใต้หวัข้อ “รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บรหิำร 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท”

อนึง่ กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัไม่เคยเป็นพนกังำนหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีำยนอกทีบ่รษัิท 
ใช้บริกำรอยู่ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบรษิทัฯ เพือ่ให้มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมพระรำชบญัญตัหิลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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2.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code 
of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ให้
ควำมเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ ทิศทำงและ
นโยบำยในกำรด�ำเนนิงำน แผนกำรประกอบธรุกจิ และ
งบประมำณประจ�ำปีของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ำย
บริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำร
ประกอบธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติของ 
คณะกรรมกำรบรษิทัและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยค�ำนึงถงึ 
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นส�ำคัญ 
ทัง้นี ้ เพือ่สร้ำงควำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยนืให้แก่บรษิทั และ
เพิม่มูลค่ำให้แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว โดยคณะกรรมกำร
บริษัทก�ำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวนและให้ควำม 
เหน็ชอบในวสิยัทศัน์ ภำรกจิ กลยุทธ์ ทศิทำงและนโยบำย 
ในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัเป็นประจ�ำทกุปี เพือ่ให้เข้ำ 
กับสถำนกำรณ์และสภำพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
คณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถงึบทบำทหน้ำทีแ่ละ
ควำมรับผดิชอบของตน และต้องปฏบิตัหิน้ำทีใ่ห้เป็นไป
ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ถอืหุ้นด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุรติ และ
ค�ำนึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุ้นเป็นส�ำคญั 

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบำย และ
แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร 
และผู้บริหำรระดับสูง ประกอบด้วย ผู้ช่วยกรรมกำร 
ผู้จัดกำร และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน โดยมี
กำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรไว้อย่ำงชัดเจน โดย
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือก 
ติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง 
และกำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรผู ้จัดกำร และ
กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือก ติดตำม
กำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง และกำร 
พจิำรณำคดัเลอืกผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร และผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ ตำมรำยละเอยีดทีป่รำกฎในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 56-1

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บรษิทัฯ มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั
ของบรษิทัฯ และบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง ว่ำผูม้ส่ีวน
ได้เสยีในเรือ่งใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมส่ีวนในกำรอนมุตัิ
รำยกำรดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะต้องดแูลให้
บรษิทัฯ ปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง 

หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง รวมถึง
กำรปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผย 
ข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้ง
ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีีก่�ำหนดโดยสมำคมนกับญัชี
โดยเคร่งครัด 

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

ระบบการควบคุมภายใน

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

บรษิทัฯ มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิธุรกจิทีชั่ดเจน
และสำมำรถวัดผลกำรด�ำเนินงำนได้ โดยฝ่ำยบริหำร
จัดกำรจะมีกำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนจริงกับ
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยจะม ี
กำรประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงทั้งที่มำจำกภำยนอกและ
ภำยในที่พบในกำรด�ำเนินงำน วิเครำะห์ถึงปัจจัยที่
เป็นสำเหตุและมีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำม
เหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเส่ียง รวมทั้ง
มำตรกำรในกำรลดควำมเส่ียง รวมถึงมอบหมำยให้
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องตดิตำมควำมเสีย่งนัน้ๆ อย่ำงต่อเนือ่ง 
และรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ
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คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้จดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ (Evaluation on the 
Performance of the Board of Directors) และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรเป็นรำยบคุคล (Director 
Self-Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดเห็นต่อผลกำรปฏิบัติงำน
ของคณะกรรมกำรทั้งคณะโดยรวม และเพือ่ช่วยให้ได้มกีำรพจิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ และอปุสรรคต่ำงๆ ใน
กำรปฏบิตังิำนในระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำผลกำรประเมินแสดงในแบบแสดงรำยกำรประจ�ำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและฝ่ำยบริหำร 
เข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมกำรได้พิจำรณำและทบทวนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
และฝ่ำยบริหำรของบริษัท รวมถึงพิจำรณำและอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร หรืออยู่ใน 
ควำมสนใจของคณะกรรมกำร โดยมกีำรแจ้งผลกำรประชมุให้กรรมกำรผูจ้ดักำรรบัทรำบ เพือ่พิจำรณำและปรบัปรงุ
ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
และฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำร
ผู้จัดกำร (CEO) เป็นประจ�ำทุกปีโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยได้มีกำรพิจำรณำและอนุมัติเกณฑ์กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของกรรมกำรผู้จัดกำร (CEO) เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 โดยได้ท�ำกำรชี้แจงเกณฑ์กำร
ประเมนิดงักล่ำวให้กรรมกำรผูจ้ดักำร (CEO) รบัทรำบ และก�ำหนดให้ท�ำกำรประเมินผลกำรปฏบิตังิำนตัง้แต่ปี 2561 
เป็นต้นไป  เนื่องจำกเห็นสมควรให้มีกำรแจ้งเกณฑ์กำรประเมินให้ทรำบก่อนกำรประเมิน

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอำจมีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น โดยบริษัทจะแจ้งก�ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำทุกปี 
เพือ่ให้กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเข้ำร่วมประชมุได้อย่ำงพร้อมเพรยีงกนั โดยกำรประชมุแต่ละครัง้ได้มกีำรก�ำหนด
วำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและมีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำร 
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท�ำกำร เพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มีเวลำศึกษำข้อมลูอย่ำงเพยีงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ  
โดยมีผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อชี้แจงรำยละเอียด และตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ 
ประธำนกรรมกำรเปิดโอกำสให้กรรมกำรทกุท่ำนได้แสดงควำมคิดเหน็อย่ำงเปิดเผยก่อนกำรลงคะแนน และสรปุมติ
ของที่ประชุมในแต่ละวำระกำรประชุม นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร ให้ต้อง
มีจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด รวมทัง้ได้มกีำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุม
ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2560 บรษิทัฯ มกีำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำนวนปีละ 13 ครัง้ (ไม่นบัรวมกำรประชุมคณะกรรมกำร
ที่ไม่มีคณะกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 1 ครั้ง) โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุม
ของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/

จ�านวนการประชุมรวม	ปี	2560

1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 13/13

2. นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร รองประธำนกรรมกำร 13/13

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรอิสระ 12/13

4. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรอิสระ 13/13

5. นำยสุทัศน์  ขันเจริญสุข กรรมกำรอิสระ 13/13

6. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรอิสระ 11/13

7. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 13/13

8. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 13/13
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คณะกรรมการตรวจสอบ

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

อนึ่ง ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีตำมเกณฑ์กำรประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ประสบกำรณ์ ผลกำรด�ำเนินงำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจกำรให้สินเชื่อ ธุรกิจกำรเงิน และควำมเชี่ยวชำญในกำร
สอบบัญชี รวมถึงควำมเป็นอิสระในกำรด�ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่ำนมำ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 ได้แต่งตั้งให้ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4499  
หรือนำงสำวรัตนำ จำละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3734 หรือนำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์ ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญำตเลขที ่ 4951 ซึง่ทกุคนเป็นผูส้อบบญัชจีำก ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั นอกจำกนัน้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้ง โยกย้ำย และเลิกจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในอีกด้วย

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมำส หรืออย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2560 บริษัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/

จ�านวนการประชุมรวม	ปี	2560

1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4

2. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ 3/4

3. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต กรรมกำรตรวจสอบ 4/4

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ 4/4

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำที่เพียงพอส�ำหรับ 
กำรรกัษำกรรมกำรและผูบ้รหิำรท่ีมคีณุภำพไว้โดยไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีมำกเกนิควร และอยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถ
เทยีบเคยีงได้กบับรษิทัในกลุม่อตุสำหกรรมเดยีวกนั โดยปัจจยัทีจ่ะน�ำมำพิจำรณำ ประกอบด้วยประสบกำรณ์ ภำระ
หน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
อนมุตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในส่วนของค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร และจะเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำย
ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซ่ึงจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดือน และเบี้ยประชุม มีรำยละเอียดดังนี้
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ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ	 
(บาทต่อเดือน)

ค่าพาหนะมาประชุม*	
(บาท/ครั้ง)

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 140,000 5,000

กรรมกำรและกรรมกำรอิสระ   40,000 5,000
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรสรรหำ  
ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

35,000 5,000

กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรสรรหำ  
กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

10,000 5,000

หมำยเหต:ุ *ในวนัเดียวกนัถ้ำมกีำรประชมุหลำยคณะ ให้จ่ำยค่ำพำหนะได้เพยีงครัง้เดยีว

ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลกำร 
ด�ำเนนิงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรในปีทีผ่่ำนมำ โดยประเมนิตำมดชันชีีวั้ด (Key Performance Indications) ท่ีก�ำหนดไว้ 
ซึง่ในแต่ละหมวดจะมกีำรให้น�ำ้หนกัทีแ่ตกต่ำงกนั และนอกจำกนัน้ ในปี 2558 บรษิทัได้จดัท�ำโครงกำรให้สทิธแิก่ 
ผู้บริหำรในกำรซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นค่ำตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยำว (Long-term Incentive) ที่ม ี
ควำมสอดคล้องกบัผลงำนของบริษทั และผลประโยชน์ทีส่ร้ำงให้กบัผูถื้อหุน้

คณะกรรมการสรรหา

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

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในระบบกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร และเลขำนกุำรบรษิทัฯ 
เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลักสูตรท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำบริษัทที่จัดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสภำวิชำชีพ
กำรบัญชี
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ส�ำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่กรรมกำรและผู้บริหำร ดังนี้คือ

1. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร Strategic Planning & Balance Scorecard

2. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร Strategic Planning & Balance Scorecard

3. นำงรุ่งนภำ โอกำศ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสุตร Strategic Planning & Balance Scorecard

4. นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร Strategic Planning & Balance Scorecard 

5.	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ น�ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของ 
บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
ของบุคคลดังกล่ำว ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของ 
หลกัทรพัย์ของบริษทัฯ ซึง่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพือ่ท�ำกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอขำย หรอืชกัชวนให้
บคุคลอืน่ซือ้ ขำย เสนอซือ้หรอืเสนอขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม ก่อนทีข้่อมลูนัน้ 
จะได้มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท�ำดงักล่ำวจะกระท�ำเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอื
เพื่อให้ผู้อ่ืนกระท�ำดังกล่ำวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมมำตรกำรทำงวินัย
ของบริษัทฯ

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ทรำบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้ำงต้น 

6. บุคลากร

 จ�ำนวนบุคลำกร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงำน ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ (ไม่รวมผู้บริหำร 10 ท่ำน)

ฝ่าย จ�านวนพนักงาน	(คน)

1. ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 20

2. ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 6

3. ฝ่ำยเครดิตและนิติกรรมสัญญำ 8

4. ฝ่ำยปฏิบัติกำร 19

5. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1

6. ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 1

7. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2

รวม 57

 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
ไม่มี

48		/	รายงานประจ�าปี	2560



คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำตรี สำขำบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

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

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

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

(TEPCoT3)

นายเธียรชัย	ศรีวิจิตร
รองประธำนกรรมกำร   
(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม  
ผูกพันบริษัทฯ)                  อำยุ 86 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 FCA, Fellow of The Institute of Chartered Accountants  

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

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร บมจ. ลีซ อิท
2540-ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. ไอที ซิตี้
2536-ปัจจุบัน ประธำนกิตติมศักดิ์ บมจ. เอสวีโอเอ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน 300,000 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ - หุ้น 
  ขำย 300,000 หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน  0 หุ้น

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นางดวงพร	สุจริตานุวัต
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ               อำยุ 66 ปี

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร

ตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2555-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
2557-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. เสนำดีเวลลอปเม้นท์
2558-ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท บจก. แอสไพเรชั่น วัน
2556-ปัจจุบัน กรรมกำรศรัทธำสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยำบำล  

50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ์
2540-2557 กรรมกำรอ�ำนวยกำร สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจ 

แห่งประเทศไทย
2545-2555 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย 

จ�ำกัด (มหำชน)
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

พลต�ารวจเอก	เจตน์	มงคลหตัถี
กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ   อำยุ 66 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 นิติศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2006
 หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ที ่30/2006
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ลซี อทิ
2542-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น
2542-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. เอสทีพี แอนด์ไอ
2556-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. อำคเนย์ประกันภัย
2556-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. อำคเนย์ประกันชีวิต
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำ บมจ. เอสวีโอเอ
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำ บจก. ดำต้ำวัน เอเชีย
2542-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน  150,000 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 15,000 หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 165,000 หุ้น
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นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ
กรรมกำรอิสระ  
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   อำยุ 78 ปี 

นายสุทัศน์	ขันเจริญสุข
กรรมกำรอิสระ 
และกรรมกำรตรวจสอบ   อำยุ 59 ปี

รศ.ดร.สุดา	สุวรรณาภิรมย์
กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ   อำยุ 59 ปี

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

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ลีซ อิท
2552-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. เออำร์ไอพี
2540-ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี
2542-2554 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน  15,000 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 1,500 หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน  16,500 หุ้น

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2556-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน  1,850,000 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 185,000 หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 2,035,000 หุ้น

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 ปริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยบูรพำ
 ปริญญำโท สำขำบุคลำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ปริญญำโท Master of Business Practice  

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

Asian Productivity Organization 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. ลีซ อิท
2559-ปัจจุบัน รองศำสตรำจำรย์ และรองอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยนครพนม
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

นายสมพล	เอกธีรจิตต์
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 
(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ 
ลงนำมผูกพันบริษัทฯ) อำยุ 56 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 ปริญญำโท สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ประกำศนียบัตรผู้สอบบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปรญิญำตรบีญัชีบณัฑติ (สำขำบญัชีต้นทนุ) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
 หลักสูตร สัมมนำพิจำรณ์ IFRS 9, IFRS 7และ IAS 32 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ลีซ อิท
2550-2555 กรรมกำร บมจ. เอสวีโอเอ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน 2,931,932 หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน  1,980,000 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 302,033 หุ้น
    88,409* หุ้น
   คู่สมรส จ�ำนวน 1,762,430 หุ้น 
  ขำย - หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน 1,300,000 หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 3,322,374 หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน 2,442,430 หุ้น
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน  5 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 22,651* หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน  22,656 หุ้น

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรทำงกำรตลำด คณะบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลัย Aston ประเทศอังกฤษ
 ปริญญำตรี อักษรศำสตร์บัณฑิต (สำขำภำษำอังกฤษ) 

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

Financial Institution  รุน่ท่ี 7 สมำคมสถำบนักำรศกึษำกำรธนำคำร 
และกำรเงินไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558-ปัจจุบัน กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  

บมจ. ลีซ อิท
2549 -2558 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน  80,000 หุ้น
  คู่สมรส  จ�ำนวน 1,500,000 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 31,649 หุ้น
   16,493* หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน 150,000 หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 128,142 หุ้น
  คู่สมรส จ�ำนวน  1,650,000 หุ้น

นางสาวสติาพัชร์	นโิรจน์ธนรัฐ
กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
ฝ่ำยสนับสนุน 
(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ 
ลงนำมผูกพันบริษัทฯ)    อำยุ 35 ปี 

นายพชิชากร	ส่งศรี
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด     อำยุ 49 ปี

นางรุง่นภา	โอกาศ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำร              อำยุ 55 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 ปริญญำโท มหำวิทยำลัยขอนแก่น (กรุงเทพฯ) 

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (MBA.)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด  

บมจ. ลีซ อิท
2548-2557 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรจัดกำรงำนสินเชื่อ 

ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์  
(Vice President  : Head  Department) LH Bank

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

นางชลธิชา	ศุภลักษณ์เมธา
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน    อำยุ 45 ปี

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

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 2/2559  

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บมจ. ลีซ อิท
2543-2557 ISO Consultant & Trainer บจก. ควอลิตี้ซิสเท็ม 

ดีเวลล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2554-2557 ผู้ท�ำบัญชีอิสระ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน  0 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 15,764* หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน  15,764 หุ้น
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ระวัติกรรม
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ริห
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยศรีปทุม

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน รองผู้จัดกำรทั่วไป แผนกบริหำรจัดกำรทั่วไป

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน  5 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 13,823* หุ้น 
  ขำย 5,606** หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน  8,222 หุ้น

นางสาวประภาพรรณ	รักธรรม
รองผู้จัดกำรทั่วไป 
แผนกบริหำรจัดกำรทั่วไป   อำยุ 50 ปี

รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหาร
และผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

รายชื่อ บริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1 2 3 4
นำงดวงพร สุจริตำนุวัต X,AC,//

นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร V XX /

พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี V,AC,/,//

นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร AAC,// AAC,//

นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข                AC,//

รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ AC,//

นำยสมพล เอกธีรจิตต์ /,*

นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ /,** / (คู่สมรส)

นำงรุ่งนภำ โอกำศ **

นำยพิชชำกร ส่งศรี **

นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ **

นำงสำวปิยนันท์ มงคล ***

นำงสำวประภำพรรณ รักธรรม ***

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

นางสาวปิยนันท์	มงคล
รองผู้จัดกำรทั่วไป 
แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญำ   อำยุ 45 ปี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม  

คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน รองผู้จัดกำรทั่วไป แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญำ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน  58,905 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 5,890 หุ้น
   12,199* หุ้น 
  ขำย 64,000 หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน  795 หุ้น

หมำยเหตุ :  จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น รวมจ�ำนวนหุ้นที่ได้รับจำกหุ้นปันผลที่จ่ำยในปี 2560 
    * จ�ำนวนหุ้นที่ได้รับโอนให้สำมำรถขำยได้จำกโครงกำร EJIP
 ** จ�ำนวนหุ้นที่ขำยไปจำกโครงกำร EJIP
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บริษทั ลซี อทิ จ�ำกดั (มหำชน) ยดึมัน่ในกระบวนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมีควำมรบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 
โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิติัทีช่ดัเจนให้ผูบ้รหิำรและพนกังำนยดึถอืปฏบิตั ิเพือ่ให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภบิำล 
โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินงำน โดยยึดหลักปรัชญำในกำรบริหำรตำมพันธกิจและวิสัยทัศน์คือ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ร่วมสร้ำงโอกำสกำรเติบโตให้กับทุกคน  (Creating opportunities for all)

พันธกิจ (Mission)

เป็นแหล่งเงินทุนทำงเลือกนอกภำคสถำบันกำรเงิน (Non Bank) ที่สำมำรถสร้ำงโอกำสให้แก่ผู้ประกอบกำรขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรประกอบธุรกิจ จนน�ำไปสู่กำรยกระดับควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงกันในระดับคู่ค้ำ (True Financial Partner)

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดทิศทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืน ภำยใต้ 3 มิติหลัก ดังต่อไปนี้

1 Economy

3 Environment

2 Society

ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย 
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ	SMEs

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

บริหาร
จัดการทรัพยากร

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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1.	 มิติเศรษฐกิจ	:
 ส่งเสรมิการขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทย	ด้วยการสนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของ	SMEs

บรษิทัฯ ด�ำเนนิธรุกจิบนพืน้ฐำนในกำรส่งเสรมิกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุให้ธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  โดย
เป็นแหล่งเงินทุนทำงเลือกที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน ส�ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมท่ีมีศักยภำพใน
กำรเติบโตทำงธุรกิจ แต่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ่งบำงรำยอำจจ�ำเป็นต้องพึ่งพำเงินกู้นอกระบบ
ซึ่งอำจเป็นอุปสรรคในกำรขยำยกิจกำรตำมเป้ำหมำยที่คำดหวังไว้

นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	

บรษิทัฯ มนีวตักรรมทำงกำรเงนิหลำกหลำยทีอ่อกแบบมำเพื่อให้ SMEs โดยเฉพำะ เพื่อให้ลูกค้ำ SMEs สำมำรถ
เข้ำถงึแหล่งเงินทนุทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบัศกัยภำพที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเติบโตตำมศักยภำพและ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่ำงสมบูรณ์  

True	Financial	Partner	

บริษัทฯ สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินให้กับ SMEs ให้มีควำมรู้ในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน บนปรัชญำ 
กำรเตบิโตไปพร้อมๆ กนัระหว่ำงลกูค้ำกบับรษัิท เสมอืนหุน้ส่วนทำงกำรเงนิตำมปรชัญำทีว่่ำ “True Financial Partner”

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

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

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

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

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบ้ติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2560

2.	 มิติสังคม	: 
พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

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

54		/	รายงานประจ�าปี	2560



การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพด้วยกำรไม่เลือก
ปฏิบตั ิส่งเสรมิควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ศำสนำ ควำมเชือ่ทำงกำรเมอืง หรอืควำมเช่ือในทำงอืน่ใด 
โดยไม่เน้นเฉพำะกำรส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนเพยีงล�ำพงั แต่เน้นควำมรบัผดิชอบและจรยิธรรมควบคูไ่ป
ด้วย นอกจำกนี ้ยังเน้นกำรมส่ีวนร่วมของพนกังำนทกุคน กำรมสีทิธแิละเสรภีำพในกำรแสดงออกทำงด้ำนควำมคดิ 
ซึ่งอยู่ภำยใต้นโยบำยของบริษัทฯ รวมไปถึงให้ควำมส�ำคัญและเคำรพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำ
เทยีมกัน โดยได้ก�ำหนดปรชัญำในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และบทบำทของบรษิทัฯ ต่อผู้มส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่ำงๆ เช่น ผูล้งทนุ 
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนกังำน คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำร เป็นต้น ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้
ในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิสร้ำงเสริมไทย ในกำรด�ำเนินโครงกำร “กำร์ดนี้เพื่อน้อง” เพื่อร่วมสร้ำงรอยยิ้ม
และควำมสขุ รวมถงึเปิดโอกำสให้กบัน้องๆ เด็กพกิำรและเดก็ด้อยโอกำสได้แสดงควำมสำมำรถกำรวำดภำพระบำยสี 
เพื่อน�ำไปจัดท�ำเป็นกำร์ดอวยพรในช่วงเทศกำลปีใหม่

และบรษิทัฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่กบัโครงกำร “สำนพลงั.... พลกิชวีติผูป่้วยมะเรง็ 13,000 รำย” ร่วมกบัสมำคมบรษิทั
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับบริษัท อำร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสำหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด เพื่อช่วยให้ 
ผู้ป่วยมะเร็ง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรับมือกับโรคมะเร็งอย่ำงถูกต้อง เพ่ือเป็นกำรเพิ่มอัตรำกำรรอดชีวิตและ
คุณภำพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
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รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม



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

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

 ต้องท�ำอย่ำงต่อเนื่อง

 ต้องเชื่อมโยงโครงกำรหรือกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ 
ให้สอดประสำนกัน

 ต้องให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกร่วม

 ต้องสร้ำงเครือข่ำยพนัธมติร เช่น กำรมส่ีวนร่วม
ของบรษิทัคูค้่ำ

ส�ำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำร
รักษำส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมกำรด�ำเนินกิจกรรม 
ลดภำวะโลกร้อน  โดยมุง่เน้นทีก่ำรด�ำเนนิกำรอย่ำงง่ำยๆ  
เริ่มต้นภำยในองค์กร จึงได้ท�ำกำรปลูกจิตส�ำนึกให้กับ
พนกังำนของบรษิทัฯ เกดิควำมตระหนกัถงึสถำนกำรณ์
ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึกำรฝึกอบรมท�ำควำมเข้ำใจแนวทำงกำร
รักษำส่ิงแวดล้อมจำกกำรเริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ ภำยใน 
บรษิทัฯ และมุง่ส่งเสรมิให้เกดิกำรปฏบิตัอิย่ำงจรงิจงั และ
ร่วมพัฒนำส่ิงแวดล้อมในบริเวณของตนอย่ำงต่อเนื่อง 
และยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 

1) กำรรกัษำทรพัยำกรป่ำไม้ :  ด้วยกำรประหยดักระดำษ 
สนับสนุนกำรใช้กระดำษ Recycle

2) กำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำ : ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ กำรใช้อปุกรณ์ไฟฟ้ำทีเ่ป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม

3) กำรอนุรักษ์น�้ำ : ส่งเสริมกำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัด 

4) กำรลดขยะ : ส่งเสรมิให้มรีะบบกำรจัดกำรขยะอย่ำง
ครบวงจร โดยส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะ 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ  มีกำรก�ำกบัดแูลให้ค่ำจ้ำงอยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม 
เปิดโอกำสให้พนกังำนเตบิโตภำยใต้ระบบกำรพจิำรณำ
อย่ำงเป็นธรรม ในกำรปรบัปรงุเปลีย่นแปลงโครงสร้ำง และ
กำรจัดระเบยีบองค์กรน้ัน จะด�ำเนนิกำรอย่ำงรบัผิดชอบ 
ภำยใต้กรอบนโยบำย รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยและ 
ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงำนอย่ำงเคร่งครดั สร้ำงสภำพ
แวดล้อมกำรท�ำงำนท่ีด ีรวมไปถงึมสีวัสดกิำรทีเ่หมำะสม  

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อคู่ค้า

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

3.	 มิติสิ่งแวดล้อม	: 
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	 
(Organizational	Control	and	 
Environmental	Measures)

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

2.	 การบริหารความเสี่ยง 
(Risk	Management	Measures)

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

3.	 การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร	
(Management	Control	Activities)

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

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	
(Information	and	Communication	
Measures)

บรษิทัฯ จดัให้มรีะบบสำรสนเทศท่ีมคีณุภำพและเพยีงพอ 
ต่อกำรตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลอ่ืนๆ 
และระบบกำรสื่อสำรข้อมูลไปยังผู ้ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนมีกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเหมำะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีกำรรับรองไว้ในรำยงำน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  

บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ 
และข้อมูล กำรป้องกันกำรสูญหำย กำรเรียกคืนข้อมูล  
มีกำรควบคุมกำรล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิ  กำรท�ำซ�ำ้ ดดัแปลง 
แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับทั้งของบริษัทและลูกค้ำ 
เพือ่ให้บรษิทัสำมำรถจดักำรระบบสำรสนเทศและข้อมูล
ภำยในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทฯ มีกำรติดตำมและประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อ
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2560  โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ  
ซึง่ปฏบิตัหิน้ำท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งร่วมด้วย จ�ำนวน 5 ท่ำน เข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ได้ประเมินควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ โดยท�ำกำรซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบรหิำร แล้วสรปุได้ว่ำ 
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
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5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring)

บรษิทัฯ มีกำรตดิตำมผลโดยมีกำรจัดประชมุทกุ 3 เดอืน เพือ่รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้
เหตผุล และแนวทำงปรบัปรงุแก้ไข ขณะเดยีวกนัฝ่ำยบรหิำรมกีำรจดัประชมุทกุสปัดำห์เพือ่ประมวลผลสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขทันเวลำ

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร  
ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องของบคุคลดงักล่ำว อย่ำงเพยีงพอแล้ว ส�ำหรบักำรควบคุมภำยในห้วข้ออืน่ คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ เห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมแล้วเช่นกัน

ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
แผนกตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบและติดตำมระบบกำรบริหำรงำนหลักด้ำนต่ำงๆ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ 
เพือ่ให้บรษิทัฯ แก้ไขปรบัปรงุเพือ่เพิม่กำรตรวจสอบและถ่วงดลุ (Check and Balance) ในกำรปฏบิตังิำนทกุๆ ระบบงำน 
ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง และจะส่งผลท�ำให้บริษัทฯ มีระบบกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยแผนกตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบในปี 2560 และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบและผล 
กำรติดตำมให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผลจำกกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
มีแนวทำงและกำรปฏิบัติที่เหมำะสม

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัท ส�ำนักงำน อี วำย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผู้สอบบัญชี
ได้สอบทำนประสทิธภิำพระบบกำรควบคมุทำงบญัชีของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรก�ำหนดขอบเขตกำรปฏิบตังิำน 
ตรวจสอบให้รดักมุและเหมำะสม ซึง่ผลกำรตรวจสอบพบว่ำกำรปฏิบตังิำนของบรษิทัเป็นไปโดยถกูต้องตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี
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กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจำรณำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับรำยกำรระหว่ำงกันและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันมีควำมสมเหตุสมผล และเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมและไม่มีควำมแตกต่ำง
จำกกำรขำยหรือซื้อกับบุคคลภำยนอกอื่น

 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

	 ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

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

	 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษัิทฯ คำดว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวจะยงัคงเกิดขึน้อย่ำงต่อเนือ่งในอนำคต เนือ่งจำกรำยกำรระหว่ำงกันของ 
บริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็นผู้ด�ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรระหว่ำงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน 
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย

	 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของบริษัทและบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้งว่ำ ผู้บริหำรและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ และข้อบังคบั ประกำศ ค�ำส่ัง หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึกำรปฏบิตัิ 
ตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน 
ที่ส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพโดยเคร่งครัด

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

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

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

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

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

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

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

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

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

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

(จ) งบกำรเงินปี 2560 ตรวจสอบโดย นำงสำวสมใจ 
คณุปสุต  ผูส้อบบัญชรีบัอนญุำตเลขที ่4499 จำกบรษิทั 
ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และได้ให้
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
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ตารางสรุปข้อมูลทางการเงิน
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้ำนบำท)

 

ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 71.47 6.10 78.72 3.95 63.56 2.71

เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 59.99 2.56

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 24.09 2.06 25.56 1.28 14.67 0.63

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของ

 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 112.98 9.64 111.19 5.58 106.66 4.55

 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 72.54 6.19 80.60 4.05 52.20 2.22

 ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 518.31 44.23 846.53 42.51 840.49 35.82

 ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 202.11 17.25 640.76 32.17 989.75 42.18

ภำษีซื้อรอเรียกคืน - - 2.90 0.15 - -

ทรัพย์สินรอกำรขำย - - 2.14 0.11 2.14 0.09
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8.26 0.70 7.45 0.37 11.39 0.49

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,009.78 86.17 1,795.85 90.17 2,140.85 91.24

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 43.35 3.70 29.94 1.50 41.26 1.76

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน - สุทธิ - - - - 14.19 0.60

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 0.11 0.01 0.91 0.05 - -

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 56.69 4.84 111.73 5.61 83.98 3.58

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ 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

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.33 0.11 3.63 0.18 4.08 0.17

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 6.31 0.54 10.67 0.54 21.04 0.90

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 162.06 13.83 195.71 9.83 205.42 8.76

รวมสินทรัพย์ 1,171.84 100.00 1,991.56 100.00 2,346.28 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

หนี้สินหมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 313.18 26.73 843.84 42.37 382.60 16.31

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของ

 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 9.19 0.78 20.26 1.02 22.20 0.95

 ภำษีขำยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ - - - - - -

 หุ้นกู้ - - 199.78 10.03 149.95 6.39

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 0.66 0.06 2.43 0.12 0.53 0.02
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี - - - - 51.04 2.18

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิท่ีถงึก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 0.43 0.04 0.49 0.02 0.57 0.02

ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 9.99 0.85 13.84 0.69 23.10 0.98

เงินรับรอคืนลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 42.91 3.66 58.90 2.97 65.47 2.79

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 29.19 2.49 39.87 2.00 70.54 3.01

รวมหนี้สินหมุนเวียน 405.56 34.61 1,179.40 59.22 765.99 32.65
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

 
ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

รำยได้ดอกเบี้ย 119.69 62.69 174.30 60.69 265.57 63.39
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 55.26 28.95 97.00 33.78 139.79 33.37
รำยได้อื่น 15.96 8.36 15.89 5.53 13.60 3.24

รวมรายได้ 190.91 100 287.19 100 418.96 100

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 15.75 8.25 28.41 9.89 38.48 9.18
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 43.19 22.62 63.26 22.03 78.59 18.76
หนี้สงสัยจะสูญ 13.30 6.97 23.75 8.27 58.47 13.96

รวมค่าใช้จ่าย 72.24 37.84 115.42 40.19 175.54 41.90

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่าย 
ทางการเงนิและภาษเีงนิได้นติบิคุคล 118.68 62.17 174.77 60.86 243.42 58.10

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 29.57 15.49 45.02 15.68 62.09 14.82

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 89.11 46.68 126.76 44.14 181.33 43.28

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 18.66 9.77 26.09 9.08 35.84 8.55
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 70.45 36.90 100.66 35.05 145.49 34.73

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

(หน่วย : ล้ำนบำท)

 
ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

หนี้สินไม่หมุนเวียน   

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิ 1.11 0.09 31.90 1.60 12.67 0.54

เงินค�้ำประกันรับจำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง - - - - - -

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ - - - - 13.95 0.59

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ 1.13 0.09 0.65 0.03 0.10 0
หุ้นกู้ - สุทธิ 349.03 29.78 299.47 15.04 529.22 22.56

ส�ำรองผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย 3.89 0.33 4.36 0.22 5.60 0.24

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 355.17 30.31 336.38 16.89 561.53 23.93

รวมหนี้สิน 760.72 64.92 1,515.78 76.11 1,327.52 56.58

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     

ทุนจดทะเบียน 200.00 17.07 200.00 10.04 300.00 12.79
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 200.00 17.07 200.00 10.04 220.08 9.38

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ - - - - 399.62 17.03
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 70.72 6.03 70.72 3.55 71.33 3.04

ก�ำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 11.68 1.00 16.85 0.85 24.12 1.03
ยังไม่ได้จัดสรร 128.71 10.98 188.21 9.45 303.61 12.94

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 411.11 35.08 475.78 23.89 1,018.76 43.42

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,171.84 100.00 1,991.56 100.00 2,346.28 100.00
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งบกระแสเงินสด
          (หน่วย : ล้ำนบำท)

2558 2559 2560

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน   

ก�ำไรก่อนภำษี 89.10 126.76 181.33

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 1.94 2.34 3.05

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 13.09 23.75 58.47

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 0.42 0.47 0.52

ก�ำไร(ขำดทุน)จำกหน่วยลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น - - 0.006
ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ (0.004) (0.003) (0.002)

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 29.57 44.38 60.63

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยดอกเบี้ยรับตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ (29.81) (33.02) (38.73)

ค่ำใช้จ่ำยออกหุ้นกู้ - 0.64 1.46

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 104.32 165.32 266.74

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 29.07 (0.11) 9.43

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง (272.55) (343.98) (12.82)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ 40.14 (13.05) 91.37

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 2.66 (447.39) (394.48)

ทรัพย์สินรอกำรขำย - (2.14) -
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (0.92) (2.84) (1.80)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (7.72) 1.77 (1.87)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (0.93) 25.90 36.89

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (7.83) - -

เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน (113.78) (616.51) (6.55)

จ่ำยดอกเบี้ย (25.46) (43.43) (58.45)

จ่ำยภำษีเงินได้ (16.76) (26.60) (36.76)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน (155.99) (686.55) (101.76)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนเพื่อค้ำ - - (60.00)
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (27.32) 13.41 (11.32)

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3.99) (5.10) (2.68)

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ - 0.01 0.01
เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (31.30) 8.32 (73.99)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (53.02) 530.65 (461.24)

เงินสดรับจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ - - 400.00

เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ - - 0.31
เงินสดรับ/จ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร (22.94) 41.25 (19.67)

เงินสดรับ/จ่ำยจำกกำรออกหุ้นกู้ 348.74 149.57 178.46

เงินสดรับ/จ่ำยจำกสัญญำเช่ำซื้อ - - 64.98

เงินปันผลจ่ำย (24.00) (36.00) (2.24)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน 248.80 685.48 160.59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 61.50 7.25 (15.16)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 9.97 71.47 78.72

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 71.47 78.72 63.56
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ 2558 2559 2560

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร  

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 36.90% 35.05% 34.73%

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.16% 22.70% 19.47%

อัตรำดอกเบี้ยรับ (รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร) (%) 19.48% 18.67% 19.86%

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (%) 8.19% 6.33% 8.21%

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (%) 11.29% 12.34% 11.66%

อัตรำดอกเบี้ยรับ (ไม่รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร) (%) 13.33% 12.00% 13.01%

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (%) 8.19% 6.33% 8.21%

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (%) 5.14% 5.67% 4.81%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

อัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) 14.31% 14.31% 15.83%

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 8.77% 8.01% 8.36%

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.19 0.18 0.19

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Ratio)

อัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.85 3.19 1.30

อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (%) 1.53 1.32 1.84

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 51.10% 22.09 48.41%

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) หลังหักเงินส�ำรองตำมกฎหมำย 53.79% 23.29 50.95%

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์	(Asset	Quality	Ratio)

อัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%) (ก่อนหักค่ำเผื่อฯ) 2.83 2.74 4.92

อัตรำส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%) - 0.11 -

หมายเหตุ	: มตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ท่ี 2/2561 เมือ่วนัที ่9 กมุภำพนัธ์ 2561 เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 อนุมัติจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนของปี 2560 ในรูปของเงินสดใน
อัตรำหุ้นละ 0.32  บำท หรือเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 70,424,337.92 บำท รวมคิดเป็นอัตรำกำรจ่ำย
ปันผล 50.95% ของก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตำมกฎหมำย
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ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
กำรมีผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่หลำกหลำยครอบคลุมท้ังสำยวงจรธุรกิจ ส่งผลท�ำให้ผลประกอบกำรของบริษัทฯ  
มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำยได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นจ�ำนวน 287.19 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นในปี 
2560 เป็นจ�ำนวน 418.96 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตของรำยได้รวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 45.88 

(ก)	รายได้

โดยรำยได้ของบริษัทฯ ปี 2560 ประกอบด้วย รำยได้ดอกเบี้ย รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร และรำยได้อื่น  
จะคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 63.39 ร้อยละ 33.37 และร้อยละ 3.24 ตำมล�ำดับ จะเห็นได้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ยจะเป็น 
รำยได้หลักของบริษัทฯ จะมีสัดส่วนสูงกว่ำรำยได้ประเภทอื่น  ซึ่งสูงขึ้นตำมแผนกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของปี 2560 
โดยเพิม่สดัส่วนในหนีภ้ำคเอกชนให้สงูขึน้จำกเดมิร้อยละ 20 ของสนิเชือ่ (ลกูหนี)้ คงเหลอืเป็นร้อยละ 25 ของสนิเชือ่  
(ลกูหน้ี) คงเหลอื และเพิม่สัดส่วนสนิเชือ่ทีม่อีตัรำผลตอบแทนสงูให้มีสดัสวนทีเ่พ่ิมสงูขึน้ ท�ำให้รำยได้ท่ีเกดิจำกสนิเชือ่ 
กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง (Factoring) สินเชื่อโครงกำร (Project Backup Financing) และสินเชื่อเพื่อค�้ำประกันซอง (Bid 
Bond Guarantee) สงูขึน้ รวมถงึรำยได้จำกค่ำธรรมเนยีมจำกกำรให้วงเงนิสนิเชือ่ (Front-end Fee) แก่ลกูค้ำรำยใหม่
เพิ่มขึ้น และในปี 2560 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกำรขยำยส่วนแบ่งกำรตลำดส�ำหรับสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำ โดยเน้น
ที่กำรหำลูกค้ำใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรรับซื้อหนี้กำรค้ำให้สูงขึ้น จะท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถท�ำรำยได้ได้ 
สงูขึน้ บนฐำนควำมเสีย่งต�ำ่ และเพือ่เป็นฐำนลูกค้ำทีจ่ะต่อยอดไปสนิเชือ่กลำงน�ำ้ และสนิเชือ่ต้นน�ำ้ต่อไปในอนำคต 

รายได้ดอกเบี้ย	ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ กำรรับโอน
สิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร โดยแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยแยกตำมผลิตภัณฑ์ 
ส�ำหรับปี 2559 และ 2560 ดังนี้

รายได้ดอกเบี้ย
ปี	2560 ปี	2559 เปล่ียนแปลง

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 25,165 9.48 19,842 11.38 +5,323 +26.83

 สัญญำเช่ำซื้อ 13,562 5.11 13,179 7.56 +383 +2.91

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 109,272 41.14 85,947 49.31 +23,325 +27.14

 สัญญำกู้ยืมเงิน 117,575 44.27 55,329 31.75 +62,246 +112.50

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

จำกตำรำงดงักล่ำวในปี 2560 จะเหน็ว่ำสดัส่วนรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรให้สนิเช่ือระยะยำว ได้แก่ สญัญำเช่ำทำงกำร
เงินมีสัดส่วนร้อยละ 9.48 และสัญญำเช่ำซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 5.11 รวมเป็นสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อ
ระยะยำวร้อยละ 14.59 และรำยได้ดอกเบี้ยได้จำกกำรให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ กำรซื้อสิทธิเรียกร้องมีสัดส่วน 
ร้อยละ 41.14 และสัญญำกู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 44.27 รวมเป็นสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะสั้น
ร้อยละ 85.41 ในขณะที่ในปี 2559 สัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะยำวร้อยละ 18.94 สัดส่วนประเภท
สินเชื่อระยะสั้นร้อยละ 81.06  ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ บริษัทฯ สำมำรถท�ำรำยได้ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และ 
รำยได้ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยำว ได้เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 คิดเป็น 17.28% เนื่องจำกบริษัทฯ  
มีนโยบำยขยำยฐำนลกูค้ำไปสูธ่รุกจินอกภำคไอทีให้มำกขึน้ และเพิม่สดัส่วนลกูหนีด้งักล่ำวให้มยีอดคงเหลอืไม่น้อย
กว่ำ 550 ล้ำนบำท ซ่ึงจะท�ำให้บรษิทัฯ จะยังคงรกัษำสดัส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำรำยได้ของผลติภณัฑ์ดงักล่ำวไว้ได้  

การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน

 Creating opportunities for all / 6564		/	รายงานประจ�าปี	2560

การวิเคราะห
์และค�าอธิบ

ายผลการด�าเนินงาน



เพือ่ให้ครอบคลมุค่ำใช้จ่ำยคงทีข่องบรษิทั ส�ำหรบัรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรซือ้สทิธเิรยีกร้อง ในปี 2560 เพิม่ขึน้ร้อยละ 
27.14 สำเหตุที่เพิ่มขึ้นสูงเนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมตั้งใจที่จะขยำยกำรเติบโต จึงได้เร่งขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ 
ให้มำกยิง่ขึน้ และในกำรขยำยฐำนลกูค้ำใหม่ๆ นัน้ ต้องเริม่จำกกำรให้สินเช่ือทีม่คีวำมเสีย่งต�ำ่ ซึง่กค็อืสนิเชือ่กำรซือ้ 
สทิธเิรียกร้อง และรำยได้ดอกเบีย้จำกกำรให้กูย้มืเตบิโตเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 112.50 จำกปีก่อนเนือ่งจำกบรษิทัมีนโยบำย 
ขยำยพอร์ตสินเชื่อให้กู้ยืมเงินให้ได้มำกกว่ำ 35% ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจำกสินเช่ือดังกล่ำวได้ใน
ปริมำณที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำรนั้นมีควำมเสี่ยงสูง ดังนั้น ลูกค้ำเกือบทั้งหมดใน
ส่วนของสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุโครงกำรจะเป็นลกูค้ำทีม่กีำรตดิต่อธรุกจิกบับรษิทัฯ อย่ำงสม�ำ่เสมอ และมปีระวตักิำร
ช�ำระเงนิทีดี่ เพือ่ลดควำมเสีย่งดงักล่ำว รวมทัง้จะต้องโอนสทิธเิรยีกร้องในกำรช�ำระเงนิของลกูหนีใ้ห้กบับรษิทัฯ สรุป
ได้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ยรวมในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีอัตรำเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 52.37

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำ
เช่ำซือ้ กำรรับโอนสทิธเิรยีกร้อง และสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุโครงกำรและกำรค�ำ้ประกนัซอง โดยแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ของรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรแยกผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับปี 2559 และ 2560 ดังนี้

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ปี	2560 ปี	2559 เปล่ียนแปลง

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 191 0.14 386 0.40 -195 -50.52

 สัญญำเช่ำซื้อ 115 0.08 122 0.13 -7 -5.74

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 44,534 31.86 43,743 45.09 +791 +1.81

 สัญญำกู้ยืมเงิน 78,057 55.84 38,203 39.38 +39,854 +104.32

 กำรออกหนังสือค�้ำประกันซอง 15,297 10.94 13,592 14.01 +1,705 +12.54

 กำรออก Letter of Credit 1,402 1.00 932 0.96 +470 +50.43

 อื่นๆ 198 0.14 26 0.03 +172 +661.54

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 139,794 100.00 97,004 100.00 +42,790 +44.11

จำกตำรำงด้ำนบน ในปี 2560 เห็นว่ำสดัส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนยีมและบรกิำรจำกกำรให้สนิเชือ่ระยะยำว ได้แก่ สญัญำเช่ำ 
ทำงกำรเงินและเช่ำซื้อสัดส่วนร้อยละ 0.14 และ 0.08 ตำมล�ำดับ สัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกให้
สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ กำรซื้อสิทธิเรียกร้องร้อยละ 31.86 สัญญำกู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 55.84 กำรออกหนังสือ 
ค�ำ้ประกนัซองร้อยละ 10.94 จะเหน็ได้ว่ำสดัส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนยีมส่วนใหญ่จะมำจำกกำรให้บรกิำรประเภทสนิเชือ่ 
ระยะสั้นถึงร้อยละ 99.78

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกกำรให้สินเชื่อระยะส้ัน ได้แก่ กำรซื้อสิทธิเรียกร้องเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 1.81  
จำกปีก่อน เป็นผลมำจำกกำรทีบ่รษัิทฯ เข้มงวดกำรให้สินเชือ่แก่ลกูหนีภ้ำคเอกชน จึงมรีำยได้ค่ำธรรมเนยีมจำกกำร
เปิดใช้วงเงินลดลงบ้ำง สัญญำให้กู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.32 จำกปีก่อน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ ใน
ปี 2560 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปในทิศทำงเดียวกันกับรำยได้ดอกเบี้ย 

รายได้อ่ืนที่ส�ำคัญประกอบด้วยรำยได้จำกกำรจัดหำสินค้ำ และรำยได้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ดอกเบี้ยจ่ำย
ช�ำระล่ำช้ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.08 และร้อยละ 93.92 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับปี 2560 ดังนี้

รายได้อื่น
ปี	2560 ปี	2559 เปล่ียนแปลง

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 รำยได้จำกกำรจัดหำสินค้ำ 826 6.08 3,066 19.30 -2,240 -72.70

 อื่นๆ 12,771 93.92 12,823 80.70 -52 -0.41

รวมรายได้อื่น 13,597 100.00 15,889 100.00 -2,292 -14.43
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(ข)	ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

ค่าใช้จ่าย
ปี	2560 ปี	2559 เปล่ียนแปลง

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 38,481 16.19 28,406 17.71 +10,075 +35.47

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 137,061 57.68 87,010 54.23 +50,051 +57.52

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 62,094 26.13 45,019 28.06 +17,075 +37.93

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 237,636 100.00 160,435 100.00 +77,201 +48.12

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

ปี 2560 สำเหตุที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.47 จำกปีก่อนเน่ืองจำกกำรเติบโตของกำรให้สินเชื่อ 
ของบริษัทฯ ที่ขยำยตัวไปมำก ท�ำให้ค่ำคอมมิชชั่นพนักงำนขำยซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยแปรผันไปกับรำยได้ที่เพิ่มขึ้นตำม
ไปในทิศทำงเดียวกัน และจำกกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำก�ำลังของพนักงำน และค่ำใช้จ่ำยจูงใจพนักงำน  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ปี 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีเพิ่มข้ึนร้อยละ 57.52 จำกปีก่อน สำเหตุหลักกำรเพิ่มขึ้นของค่ำภำษีต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้องที่เพ่ิมสูงข้ึนตำมรำยได้ที่เพ่ิม รวมถึงกำรตั้งส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมนโยบำยกำรตั้งส�ำรองค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

ปี 2560 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.93 จำกปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
สินเชื่อ ท�ำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มกำรใช้เงินทุนจำกเงินกู้แหล่งต่ำงๆ เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

แสดงให้เห็นกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยแสดงเปรียบเทียบ สิ้นปี 2560 และ ณ สิ้นปี 2559

(หน่วย : พันบำท)

แยกตามประเภทธุรกิจ ณ	ส้ินปี	2560 ณ	ส้ินปี	2559

ยอดยกมำ 51,825 30,200

บวก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 58,469 23,751

หัก  : หนี้สูญ - -2,126

ยอดยกไป 110,294 51,825

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีก 58.47 ล้ำนบำท รวมเป็นจ�ำนวน 110.29 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ร้อยละ 112.82 เนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยกำรส�ำรองหนี้สูญตำมกำร
จัดชั้นอำยุหนี้ (Aging) เป็นกำรส�ำรองขั้นพื้นฐำน และเพื่อให้กำรส�ำรองหนี้ดังกล่ำวครอบคลุมปริมำณหนี้ที่มีอำยุ
เกิน 90 วัน เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ต้องตั้งส�ำรอง
หนี้สูญเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรส�ำรองหนี้สูญดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เชื่อว่ำจะไม่มีปัญหำ
ในกำรช�ำระหนี้ เนื่องจำกลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ภำครัฐ ซึ่งมักจะจ่ำยล่ำช้ำอยู่แล้วเป็นปกติ  โดย ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ ได้ตัง้ส�ำรองหนีส้งสยัจะสูญรวม เป็นร้อยละ 5.17 ของยอดคงเหลือลูกหนีสุ้ทธเิงนิกนัส�ำรอง
ในส่วนที่ไม่ได้ให้สินเชื่อ (Reserve) และหลังหักส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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(ค)	ก�าไรสุทธิ

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 100.66 ล้ำนบำท และ 145.49 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  
เพิ่มขึ้นตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 34.73 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรกระตุ้นยอด
กำรให้สินเชื่อโดยกำรเพ่ิมผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่สินเช่ือเพื่อกำรจัดหำหนังสือ
ค�้ำประกันซอง กำรจัดหำสินค้ำ สินเชื่อในรูปแบบสัญญำเช่ำทำงกำรเงินหรือสัญญำเช่ำซื้อ สินเช่ือกำรรับโอน
สิทธิเรียกร้อง และสินเช่ือสนับสนุนโครงกำร มุ่งเน้นกำรบริกำรแบบครบวงจร ท�ำให้ยอดรำยได้รวมของบริษัทฯ 
เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ตลอดจนกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องทุกป ี
เช่นกัน

ฐานะทางการเงิน

(ก)	สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 1,991.56 ล้ำนบำท และ 2,346.28 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ คือ ลูกหนี้จำกกำรให้สินเชื่อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.55 และ 
ร้อยละ 90.93 ของสินทรัพย์รวมตำมล�ำดับ

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 เท่ำกับ 1,795.85 ล้ำนบำท และ 2,140.85 ล้ำนบำท สินทรัพย์
หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จำกกำรให้สินเชื่อตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซื้อ ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธ ิ
เรยีกร้อง และลกูหนีต้ำมสญัญำกูย้มืเงนิ ในส่วนท่ีก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปีในแต่ละประเภท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
6.77 ร้อยละ 35.82 และร้อยละ 42.18 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560  เท่ำกับ 195.71 ล้ำนบำท 205.42 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนทีส่�ำคญั ไดแ้ก ่ลูกหนี้จำกกำรให้สนิเชือ่ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและเชำ่ซือ้ จำกส่วนทีค่รบ
ก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีในแต่ละประเภท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.92 ของสินทรัพย์รวมรวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2560 

คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือที่จะควบคุมคุณภำพของลูกหนี้ เนื่องจำกลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วน
มำกที่สุดของบริษัทฯ โดยมีกำรพิจำรณำวงเงินในกำรให้สินเชื่อทั้งในส่วนของวงเงินลูกค้ำและวงเงินลูกหนี้ รวมถึง 
มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรให้สนิเช่ือแต่ละประเภท เพือ่ให้ลกูหนีข้องบรษิทัฯ เป็นลกูหนีท่ี้มคีณุภำพ นอกจำกนี ้กำรให้ 
สินเช่ือของบริษัทฯ ไม่มีกำรกระจุกตัว เน่ืองด้วยฐำนท้ังลูกค้ำและลูกหนี้ ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย
กระจำยไปในทุกๆ อุตสำหกรรม  

ลูกหนี้
ปี	2560 ปี	2559 เพ่ิมขึ้น/

(ลดลง)
%

เปล่ียนแปลงล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 190.80 222.97 -32.17 -14.43

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 97.85 118.32 -20.47 -17.30

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 892.33 879.50 +12.83 +1.46

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 1,044.23 649.75 +394.48 +60.71

ลูกหนี้กำรค้ำ 15.68 24.08 -8.40 -34.88

ยอดรวม 2,240.89 1,894.62 +346.27 +18.28

หมายเหตุ	:	 ยอดลูกหนี้ จำกตำรำงด้ำนบน แสดงยอดก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 มีจ�ำนวน 879.50 ล้ำนบำท และ 892.33 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 สำเหตุจำกปริมำณกำรปล่อยสินเชื่อลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้องดังกล่ำวสูงขึ้น

บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริกำรสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำรในปี 2555 ส่งผลให้มีลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินในปี 2559 
จ�ำนวน 649.75 ล้ำนบำท และ ณ สิ้นปี 2560 จ�ำนวน 1,044.23 ล้ำนบำท โดยกำรขยำยตัวของลูกหนี้ตำมสัญญำ
กูย้มืเงนินัน้ มสีำเหตมุำจำกกำรสนบัสนนุให้ลกูค้ำเดมิทีเ่คยใช้บรกิำรผลติภณัฑ์สนิเชือ่ทีม่คีวำมเสีย่งต�ำ่ มำใช้บรกิำร
ในผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีควำมเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับบริษัทฯ

ลูกหนี้กำรค้ำในบริกำรจัดหำสินค้ำ ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 มีจ�ำนวน 24.08 ล้ำนบำท และ 15.68 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 34.88 เนื่องจำกกำรเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันคือสินเชื่อตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 

(ข)	สภาพคล่อง
          

ปี	2560 ปี	2559

ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน (101.76) (686.55)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (73.99) 8.32

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 160.59 685.48

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (15.16) 7.25

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 101.76 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุมำจำกกำร 
เพิม่ขึน้ของลกูหนีจ้ำกกำรให้สนิเชือ่ มกีระแสเงนิสดใช้ไปจำกกจิกรรมลงทุนจ�ำนวน 73.99 ล้ำนบำท  และมีกระแสเงนิสดรับ 
จำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 160.59 ล้ำนบำท

(ค)	แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีรำยละเอียดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงิน ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น และอัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพำะจำกสถำบันกำรเงิน) ดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

ปี	2560 ปี	2559
เพ่ิมขึ้น/	
(ลดลง)

% 
เปล่ียนแปลง

หนี้สินทางการเงิน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 382.60 843.84 -461.24 -54.66

เงินกู้ยืมระยะยำว 34.87 52.16 -17.29 -33.15

หุ้นกู้ 679.16 499.25 +179.91 +36.04

ส่วนของหนีส้นิตำมสญัญำเข่ำซือ้และสญัญำเช่ำกำรเงิน 65.66 1.14 +64.52 +5,659.65

รวมหนีส้นิทำงกำรเงนิ 1,162.29 1,396.39 -23.41 -16.76

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,018.76 475.78 +542.98 +114.12

รวมแหล่งเงนิทุน 2,181.05 1,872.17 +308.88 +16.50

อัตรำส่วนหนีสิ้นทำงกำรเงนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 1.14 2.93
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แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มำจำกเงินกู ้ยืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ท�ำให้บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่ง
ในเรื่องของควำมผันผวนของอัตรำดอกเบ้ียในตลำด 
อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนที่เป็นสินเชื่อระยะสั้น ไม่ว่ำจะ
เป็นสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค�้ำประกันซองเพื่อยื่นประมูล สินเชื่อเพื่อ
โครงกำร และกำรจัดหำสินค้ำ บริษัทฯ จะสำมำรถปรับ
อัตรำดอกเบีย้หรอืค่ำธรรมเนยีมตำมต้นทนุทำงกำรเงนิ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ส�ำหรับสินเชื่อทำงกำรเงินและ
สนิเชือ่เช่ำซือ้ ซึง่บรษิทัฯ คดิอตัรำดอกเบีย้กบัลกูค้ำเป็น
อัตรำดอกเบีย้คงที ่อย่ำงไรกต็ำม ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทนุ
ทำงกำรเงินของบรษิทัฯ กบัอตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิกบัลกูค้ำ 
จะมีกำรบวกเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับควำมเสี่ยงด้ำน
ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบ้ียที่อำจเกิดข้ึน และจำก
กำรขำยตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) ท�ำให้มคีวำมเสีย่ง 
จำกภำวะควำมต้องกำรซื้อในตลำดตรำสำรหนี้ 

1.	หนี้สิน

ณ สิน้ปี 2559 และสิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มีหนีส้นิรวมจ�ำนวน 
1,515.78 ล้ำนบำท 1,327.52 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
โดยหนีส้นิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ ได้แก่ เงนิเบกิเกนิบญัชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจำกธนำคำรและกำรขำยลด 
ตั๋วแลกเงิน ซ่ึงกำรเพิ่มข้ึนของหนี้สินรวมเป็นไปตำม 
กำรขยำยตัวของสินเชื่อของบริษัทฯ 

ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรำส่วน 
เงนิให้กูต่้อเงนิกูเ้ป็น 1.32 เท่ำ และ 1.84 เท่ำ ตำมล�ำดบั 
แสดงให้เห็นว่ำเงินที่กู ้รับมำท้ังหมดก็จะน�ำไปปล่อย 
สนิเช่ือทั้งหมด

2.	ส่วนของผู้ถือหุ้น

จำกกำรที่บริษัทฯ มีประเภทของสินเชื่อท่ีหลำกหลำย
ครบวงจรกำรด�ำเนินธุรกิจของลูกค้ำ ท�ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงครอบคลมุมำกยิง่ขึน้ เป็นผลให้ 
บรษิทัฯ สำมำรถสร้ำงรำยได้และก�ำไรได้เพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี 
ส่งผลใหก้�ำไรสะสมของบริษทัฯ เพิม่สงูขึน้ โดยส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2559 และสิน้ปี 2560 มจี�ำนวน 475.78 
ล้ำนบำท และ 1,018.76 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

ในด้ำนของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นส�ำหรับปี 2559 และ
ปี 2560 บรษัิทฯ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผูถ้อืหุ้น
ในอัตรำร้อยละ 22.70 และ ร้อยละ 19.47 ตำมล�ำดับ

3.	ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ส�ำหรบัปี 2559 และปี 2560 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหนีส้นิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 3.19 เท่ำ และ 1.30 เท่ำ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่ำบริษัทฯ เริ่มมีหนี้สินในอัตรำส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น เนื่องจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจ 
ท�ำให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินกู้มำเพื่อใช้ส�ำหรับกำรน�ำไป
ปล่อยสนิเช่ือให้แก่ลกูค้ำ เพือ่สร้ำงรำยได้กลบัเข้ำบรษิทั   

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อ
ผลการด�าเนินงานในอนาคต

แหล่งเงินทุนที่พอเพียงและหลำกหลำยจะเป็นปัจจัย
หลักในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้รับผลตอบแทนมำก
น้อยเพยีงใด ซึง่ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้มกีำรปรบัเปลีย่น
โครงสร้ำงเงินทุนจำกกำรกู้ยืมท่ีพึ่งพิงเพียงเงินกู้จำก
สถำบนักำรเงนิเป็นหลักในอดีต มำเป็นกำรระดมเงนิทนุ
ผ่ำนตรำสำรหนี้ในรูปแบบต่ำงๆ โดยที่ ณ สิ้นปี 2559 
บริษัทฯ ได้มีกำรขำยลดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
เป็นปรมิำณจ�ำนวนเงนิสงูถงึ 625 ล้ำนบำท ต่อมำ ณ สิน้ปี  
2560 บรษิทัฯ ได้จ่ำยช�ำระคนืตัว๋แลกเงนิไปบำงส่วนตำม
สภำวะกำรณ์ของตลำดตรำสำรหนี ้ท�ำให้มยีอดคงเหลอื
จ�ำนวน 245 ล้ำนบำท ในขณะเดียวกัน คณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ ได้มมีตอินมุตัใิห้ออกหุน้กูเ้พือ่เสนอขำยแก่บคุคล 
ทัว่ไป ซึง่มตดิงักล่ำวได้ถกูน�ำเข้ำพจิำรณำในกำรประชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ท่ี 4/2560 และท่ีประชมุผูถ้อืหุน้มมีติ
อนมัุตกิำรออกหุน้กูด้งักล่ำวเป็นทีเ่รยีบร้อย ซึง่จะท�ำให้
บรษิทัฯ จะมแีหล่งเงนิทนุเพิม่เตมิและจะสำมำรถบรหิำร
จัดกำรเงินทุนได้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2559 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit 
Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงำน 
อีวำย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 1,120,000  บำท และจำก
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ได้มีมติอนุมัต ิ
กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ�ำปี 2560 เป็น
จ�ำนวนเงิน 1,450,000 บำท ซึ่งเพิ่มขึ้น 330,000 บำท 
นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนดังกล่ำว บริษัทฯ ยังมีค่ำ 
บรกิำรอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ค่ำเดินทำง ค่ำล่วงเวลำ 
และค่ำส�ำเนำเอกสำรที่ต้องช�ำระให้กับผู ้สอบบัญชี 
ส�ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั และบคุคลหรอื
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชหีรอืส�ำนกังำนสอบบญัชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
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รายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบปี	2560

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

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

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

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

ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกันจ�ำนวน 5 ครั้ง โดยหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร  
ผู้บริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวำระที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจำรณำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องรำยงำน  
และงบกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ โดยมีข้อสรุปที่เป็นสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้

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

2. สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในและรำยงำนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน  
โดยเชิญผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและฝ่ำยจัดกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำช้ีแจงเพื่อให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของระบบกำรควบคุมภำยใน

3. สอบทำนและพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ว่ำเป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นว่ำกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์ต่อทำงบริษัทฯ

4. พิจำรณำเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำและอนุมัติ

5. พิจำรณำกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ประเมิน 
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ

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

 
 (นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร) 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน	ประจ�าปี	2560

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรก�ำกับดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำปีบัญชี 2560 ของบริษัท ลีซ อิท  
จ�ำกัด (มหำชน) ที่จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) มีข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน 
ในสำระส�ำคัญ โปร่งใส อย่ำงเพยีงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบรษิทั ป้องกนักำรทจุรติและกำรด�ำเนนิกำร 
ที่ผิดปกติ รวมท้ังได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ ตลอดจนมี 
กำรพจิำรณำถงึควำมสมเหตสุมผล และควำมรอบคอบในกำรจัดท�ำงบกำรเงนิ รวมถงึข้อมลูสำรสนเทศทำงกำรเงนิ 
ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปีบัญชี 2560 ของบริษัท

ดงันัน้เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเกดิควำมเชือ่มัน่ต่อรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทั จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอสิระผูซ้ึง่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ท�ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรด�ำเนินงำนอย่ำงถูกต้องเพียงพอ 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมโปร่งใส  
ถกูต้อง และครบถ้วน รวมทัง้ให้มีควำมเพยีงพอของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน 
และกำรก�ำกับดูแลของบริษัท ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีควำมครบถ้วนเพียงพอและเหมำะสม 
ของกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนด 
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้สอบทำนร่วมกบัฝ่ำยบรหิำรและผูส้อบบญัช ีได้แสดงฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด 
ถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ สมเหตสุมผล ถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีร่บัรองโดยทัว่ไป มกีำรใช้นโยบำยบญัชี
ทีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ เปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใส เพยีงพอ และปฏบัิตถิกูต้องตำมกฎหมำย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   
 (นำงดวงพร สุจริตำนุวัต) (นำยสมพล เอกธีรจิตต์)
 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ                           
งบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย 
กำรบญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส                   
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                   
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ                           
งบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย 
กำรบญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส                   
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

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

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.6 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีแต่ละประเภท                              
ประมำณกำรตำมผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี ซ่ึงในกำรประมำณกำรจ ำเป็นตอ้งอำศยัขอ้สมมติหลำยประกำร 
ผูบ้ริหำรจึงจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหำ          
ในกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย รวมถึงพิจำรณำช่วงเวลำท่ีควรจะรับรู้ประมำณกำรผลขำดทุนดงักล่ำว 
นอกจำกน้ี กำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่ำวถือวำ่มีนยัส ำคญั เน่ืองจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
บริษทัฯมีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือรวมจ ำนวน 2,242 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 96 ของยอด                           
สินทรัพยร์วม) และมีค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวน 110 ลำ้นบำท ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำร
ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดศึ้กษำและท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรติดตำมหน้ีของลูกหน้ี กำรรับช ำระหน้ี 
กำรค ำนวณอำยหุน้ีคงคำ้ง หลกัเกณฑก์ำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีและกำรบนัทึกรำยกำรบญัชี                    
โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯ
ออกแบบไว ้และไดป้ระเมินขอ้มูลหลกั ขอ้สมมติและวธีิกำรท่ีบริษทัฯใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ี โดยกำรสอบทำนขอ้มูลหลกักบัแหล่งท่ีมำของขอ้มูล นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำควำมสม ่ำเสมอใน                     
กำรประยกุตใ์ชข้อ้สมมติ สุ่มทดสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ทดสอบกำรค ำนวณอำยหุน้ีคงคำ้ง และกำรค ำนวณส ำรองเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีแต่ละประเภท 

3 
 

การรับรู้รายได้ดอกเบีย้ 

บริษทัฯมีนโยบำยกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 โดยในปี 2560 
บริษทัฯมีรำยไดด้อกเบ้ียจำกกำรใหสิ้นเช่ือรวมจ ำนวน 266 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 63 ของรำยไดร้วม) ซ่ึงถือ
เป็นรำยไดห้ลกัของกิจกำร โดยรำยไดด้งักล่ำวเกิดจำกกำรใหสิ้นเช่ือกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำย และมีกำรให้
สินเช่ือหลำกหลำยประเภท ซ่ึงสัญญำแต่ละประเภทมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั ท ำใหบ้ริษทัฯมี
วธีิกำรรับรู้รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัในแต่ละประเภทสัญญำ นอกจำกน้ี กำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียอำศยักำรประมวลผล
โดยระบบสำรสนเทศเป็นหลกั ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจกบักำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียวำ่ไดรั้บรู้
ดว้ยมูลค่ำท่ีถูกตอ้งตำมท่ีควรจะเป็นและในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในทัว่ไปของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบ              
กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปล่อยสินเช่ือ กำรรับช ำระเงิน กำรค ำนวณกำรรับรู้รำยได้
ดอกเบ้ีย โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุม 
ท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้และขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตวัอยำ่งสัญญำเงินใหสิ้นเช่ือแต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบกำรบนัทึก
รำยกำรเงินใหสิ้นเช่ือ กำรรับช ำระเงินและกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ               
และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูล
บญัชีรำยไดด้อกเบ้ียท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลำบญัชี และกำรหยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ีย และสุ่มตรวจสอบกำรบนัทึก
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรำยไดด้อกเบ้ียซ่ึงถูกบนัทึกผำ่นสมุดรำยวนัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง           
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้             
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น               
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 
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การรับรู้รายได้ดอกเบีย้ 

บริษทัฯมีนโยบำยกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 โดยในปี 2560 
บริษทัฯมีรำยไดด้อกเบ้ียจำกกำรใหสิ้นเช่ือรวมจ ำนวน 266 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 63 ของรำยไดร้วม) ซ่ึงถือ
เป็นรำยไดห้ลกัของกิจกำร โดยรำยไดด้งักล่ำวเกิดจำกกำรใหสิ้นเช่ือกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำย และมีกำรให้
สินเช่ือหลำกหลำยประเภท ซ่ึงสัญญำแต่ละประเภทมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั ท ำใหบ้ริษทัฯมี
วธีิกำรรับรู้รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัในแต่ละประเภทสัญญำ นอกจำกน้ี กำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียอำศยักำรประมวลผล
โดยระบบสำรสนเทศเป็นหลกั ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจกบักำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียวำ่ไดรั้บรู้
ดว้ยมูลค่ำท่ีถูกตอ้งตำมท่ีควรจะเป็นและในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในทัว่ไปของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบ              
กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปล่อยสินเช่ือ กำรรับช ำระเงิน กำรค ำนวณกำรรับรู้รำยได้
ดอกเบ้ีย โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุม 
ท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้และขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตวัอยำ่งสัญญำเงินใหสิ้นเช่ือแต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบกำรบนัทึก
รำยกำรเงินใหสิ้นเช่ือ กำรรับช ำระเงินและกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ               
และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูล
บญัชีรำยไดด้อกเบ้ียท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลำบญัชี และกำรหยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ีย และสุ่มตรวจสอบกำรบนัทึก
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรำยไดด้อกเบ้ียซ่ึงถูกบนัทึกผำ่นสมุดรำยวนัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง           
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้             
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น               
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง              
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

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

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร               
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่                 
กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร               
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่                 
กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

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

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 9 กุมภำพนัธ์ 2561  

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

� วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 63,557,720 78,721,442

เงนิลงทุนชั�วคราว 8 59,994,151 -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 14,673,579 25,563,747

ลูกหนี�ตามสัญญาเงินให้กูย้มื - ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 10 989,745,350 640,761,830

ลูกหนี�จากการรับซื�อสิทธิเรียกร้อง - ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 11 840,490,556 846,532,067

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 12 106,664,312 111,188,925

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ - ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 13 52,195,431 80,598,352

ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,141,125 2,141,125

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 11,392,637 10,339,645

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,140,854,861 1,795,847,133

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงิน�ากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 15 41,261,225 29,939,538

ลูกหนี�ตามสัญญาเงินให้กูย้มื - สุทธิส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 10 14,191,860 -

ลูกหนี�จากการรับซื�อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิจากส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 11 - 908,763

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 12 83,976,943 111,734,265

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ - สุทธิจากส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 13 31,525,600 28,660,912

อุปกรณ์ 16 9,339,437 10,165,213

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 4,080,126 3,633,532

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 21,045,294 10,669,329

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 205,420,485 195,711,552

รวมสินทรัพย์ 2,346,275,346 1,991,558,685

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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ตารางแสดงงบการเงิน

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

� วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 63,557,720 78,721,442

เงนิลงทุนชั�วคราว 8 59,994,151 -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 14,673,579 25,563,747

ลูกหนี�ตามสัญญาเงินให้กูย้มื - ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 10 989,745,350 640,761,830

ลูกหนี�จากการรับซื�อสิทธิเรียกร้อง - ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 11 840,490,556 846,532,067

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 12 106,664,312 111,188,925

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ - ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 13 52,195,431 80,598,352

ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,141,125 2,141,125

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 11,392,637 10,339,645

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,140,854,861 1,795,847,133

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงิน�ากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 15 41,261,225 29,939,538

ลูกหนี�ตามสัญญาเงินให้กูย้มื - สุทธิส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 10 14,191,860 -

ลูกหนี�จากการรับซื�อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิจากส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 11 - 908,763

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 12 83,976,943 111,734,265

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ - สุทธิจากส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 13 31,525,600 28,660,912

อุปกรณ์ 16 9,339,437 10,165,213

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 4,080,126 3,633,532

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 21,045,294 10,669,329

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 205,420,485 195,711,552

รวมสินทรัพย์ 2,346,275,346 1,991,558,685

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

หนี�สินและส่วน�อง�ู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�น 19 382,595,585 843,838,462

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 20 529,426 2,430,727

เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 21 22,201,000 20,258,546

หุ้นกู้ - ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 22 149,952,338 199,783,769

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าซื�อที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 23 51,039,767 -

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 24 565,630 488,492

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,097,812 13,836,731

เงินรับรอคืนให้ลูกหนี� 65,466,189 58,895,374

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 70,544,552 39,873,293

รวมหนี�สินหมุนเวียน 765,992,299 1,179,405,394

หนี�สิน�ม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 21 12,665,000 31,902,000

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 22 529,217,543 299,467,079

หนี� สินตามสัญญาเช่าซื�อ - สุทธิจากส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 23 13,946,483 -

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี 24 99,311 648,413

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 5,598,803 4,359,740

รวมหนี�สิน�ม่หมุนเวียน 561,527,140 336,377,232

รวมหนี�สิน 1,327,519,439 1,515,782,626

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2559: หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 26 300,000,000.00 200,000,000

ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 220,076,056 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2559: หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 26 220,076,056 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 71,330,591 70,718,399

�บสาํคญัแสดงสิท�ิที�จะ�ื�อหุ้น 27 399,617,380 -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 28 24,121,139 16,846,139

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 303,610,741 188,211,521

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,018,755,907 475,776,059

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,346,275,346 1,991,558,685

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

กรรมการ
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บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2559: หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 26 300,000,000.00 200,000,000

ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 220,076,056 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2559: หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 26 220,076,056 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 71,330,591 70,718,399

�บสาํคญัแสดงสิท�ิที�จะ�ื�อหุ้น 27 399,617,380 -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 28 24,121,139 16,846,139

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 303,610,741 188,211,521

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,018,755,907 475,776,059

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,346,275,346 1,991,558,685

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

กรรมการ
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บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกเบี�ย 29 265,574,242 174,297,499

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 30 139,793,622 97,004,433

รายไดอ้ื�น 31 13,596,944 15,888,798

รวมรายได้ 418,964,808 287,190,730

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ้่ายในการขาย 38,481,071 28,405,763

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 78,592,233 63,259,351

หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 14 58,469,138 23,751,045

รวมค่าใช้จ่าย 175,542,442 115,416,159

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 243,422,366 171,774,571

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (62,093,764) (45,019,198)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 181,328,602 126,755,373

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 18 (35,839,984) (26,093,104)

กําไรสําหรับปี 145,488,618 100,662,269

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (718,429) -

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 143,686 -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (ขาดทุน) (574,743) -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 144,913,875 100,662,269

กําไรต่อหุ้น 33

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.66 0.46

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 0.53 0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 181,328,602 126,755,373

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,050,883 2,340,991

หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 58,469,138 23,751,045

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน 5,849 -

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,118) (2,532)

ค่าตดัจาํหน่ายดอกเบี�ยรับตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื�อ (38,727,575) (33,021,239)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 520,634 473,160

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 62,093,764 45,019,198

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 266,739,177 165,315,996

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 9,432,554 (106,310)

ลูกหนี�ตามสัญญาเงินให้กูย้มื (394,481,990) (447,392,409)

ลูกหนี�จากการรับซื�อสิทธิเรียกร้อง (12,824,904) (343,978,174)

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 57,338,234 (26,673,069)

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 34,031,114 13,624,966

ทรัพยสิ์นรอการขาย - (2,141,125)

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (1,804,330) (2,837,172)

หนี� สินจากการดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (1,901,301) 1,774,294

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 36,906,028 25,898,068

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (6,565,418) (616,514,935)

จ่ายดอกเบี�ย (58,447,981) (43,431,696)

จ่ายภาษีเงินได้ (36,761,116) (26,604,342)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (101,774,515) (686,550,973)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนเพื�อคา้ (60,000,000) -

เงิน�ากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง (11,321,687) 13,409,157

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,677,318) (5,103,249)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 7,735 16,928

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (73,991,270) 8,322,836

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) (461,242,877) 530,654,430

เงินสดรับจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้ 400,000,000 -

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 306,096 -

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาว 6,530,000 54,700,000

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (23,824,546) (12,845,600)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 378,458,080 149,574,588

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกู้ (200,000,000) -

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (605,760) (605,758)

เงินสดรับจากสัญญาเช่าซื�อ 108,383,029 -

เงินสดจ่ายชาํระคืนสัญญาเช่าซื�อ (45,174,436) -

เงินปันผลจ่าย (2,227,523) (35,998,416)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 160,602,063 685,479,244

เงินสดและรา�การเที�บเท่าเงินสดเ�ิ�ม���น (ลดลง) สุทธิ (15,163,722) 7,251,107

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

เงินสดและรา�การเที�บเท่าเงินสด � วันสิ�นปี 63,557,720 78,721,442

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนเพื�อคา้ (60,000,000) -

เงิน�ากธนาคารที�มภีาระคํ�าประกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง (11,321,687) 13,409,157

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,677,318) (5,103,249)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 7,735 16,928

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (73,991,270) 8,322,836

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) (461,242,877) 530,654,430

เงินสดรับจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้ 400,000,000 -

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 306,096 -

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาว 6,530,000 54,700,000

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (23,824,546) (12,845,600)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 378,458,080 149,574,588

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกู้ (200,000,000) -

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (605,760) (605,758)

เงินสดรับจากสัญญาเช่าซื�อ 108,383,029 -

เงินสดจ่ายชาํระคืนสัญญาเช่าซื�อ (45,174,436) -

เงินปันผลจ่าย (2,227,523) (35,998,416)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 160,602,063 685,479,244

เงินสดและรา�การเที�บเท่าเงินสดเ�ิ�ม���น (ลดลง) สุทธิ (15,163,722) 7,251,107

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

เงินสดและรา�การเที�บเท่าเงินสด � วันสิ�นปี 63,557,720 78,721,442

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปของกำรเช่ำซ้ือ กำรเช่ำกำรเงิน กำรให้สินเช่ือ
โดยกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร และกำรใหกู้ย้มืเงิน ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 900/17 ชั้น 21 อำคำรไอที โปรเฟสชัน่แนล ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

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

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชีกับผู ้ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

 

2 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ี
มีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเงินใหกู้ย้มืและจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

 บริษทัฯรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเงินให้กูย้ืมและจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องตำมเกณฑ์คงคำ้งตำม
วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเวน้ในกรณีท่ีลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่เกำ้สิบวนั
จะรับรู้เม่ือไดรั้บช ำระ 

ข) รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือ 

 บริษทัฯรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือตำมเกณฑ์คงคำ้งตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเวน้ในกรณีท่ีลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่เกำ้สิบวนัจะรับรู้เม่ือไดรั้บช ำระ 

ค) รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

ก) ดอกเบ้ียจ่ำย 

 ดอกเบ้ียจ่ำยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง  

ข) ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 

 ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรให้สินเช่ือ เช่น ค่ำนำยหนำ้ จะปันส่วนทยอยรับรู้ตำมวิธี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

4.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร 
เบิกใช ้
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 
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กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ี
มีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
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4.4 เงินลงทุนช่ัวครำว 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของรำยไดอ่ื้นหรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

4.5 ลูกหนี ้

 ลูกหน้ีประกอบดว้ย ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ี
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ 
รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้(รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้) แสดงเป็นรำยกำร
หกัจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงรอตดับญัชีจะแสดง
เป็นรำยกำรหกัจำกรำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ 

4.6 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 บริษทัฯบนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

 บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับ
ซ้ือสิทธิเรียกร้องในอตัรำร้อยละของยอดลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระ โดยค ำนึงถึงจ ำนวนเดือนคงคำ้งของลูกหน้ีเป็น
เกณฑ์ ประกอบกบัประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯบนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและเช่ำกำรเงินในอตัรำร้อยละของยอด
ลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระสุทธิจำกรำยไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรำยได ้โดยค ำนึงถึงจ ำนวนเดือนคงคำ้งของลูกหน้ีเป็นเกณฑ ์
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯไดพ้ิจำรณำกนัส ำรองเพิ่มเติมโดยค ำนึงถึงผลสูญเสียท่ีอำจเกิดข้ึนเพิ่มเติมดว้ย 

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.7 ทรัพย์สินรอกำรขำย 

 ทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็นสินทรัพยท่ี์ยึดมำจำกลูกหน้ี ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ำ่กวำ่ 
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4.8 อุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

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

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับทรัพยสิ์นระหวำ่งก่อสร้ำง 

 บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)  

บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น ดงัน้ี 

             อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 10 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 

4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำด
วำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะ
สูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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4.8 อุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
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บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น ดงัน้ี 

             อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 10 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 

4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำด
วำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะ
สูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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4.11 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน  

โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำว
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.12 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษี
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กั
ภำษี 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.13 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม
ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมี
อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

4.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำ
เช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกั
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ  

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กั
ภำษี 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.13 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม
ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมี
อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

4.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำ
เช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกั
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ  

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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4.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีแต่ละประเภท ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีเม่ือมีควำม
เป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้               
รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ 
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะและอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้
ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำร
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ 
และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณอำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรม 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่ำนั้ น ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรค้ำระหว่ำงกัน และรำยช่ือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี  

1. ค่ำซ้ือสินคำ้และบริกำรและค่ำบริกำรจ่ำยอ่ืนเรียกเก็บตำมรำคำท่ีตกลงกนั 

2. ซ้ือและขำยสินทรัพยถ์ำวรเป็นไปตำมรำคำตลำด 

ช่ือกิจกำร ควำมสมัพนัธ์ 

บริษทั เอสวโีอเอ จ ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั ไอที ซิต้ี จ ำกดั มีกรรมกำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั เอส พี ว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ดำตำ้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั มีกรรมกำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั เออำร์ไอพี จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั (ในฐำนะคู่สมรส) 
บริษทั ทชั ปรินทติ์้ง รีพบัลิค จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั (ในฐำนะคู่สมรส) 
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะและอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้
ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำร
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ 
และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณอำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรม 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่ำนั้ น ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรค้ำระหว่ำงกัน และรำยช่ือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี  

1. ค่ำซ้ือสินคำ้และบริกำรและค่ำบริกำรจ่ำยอ่ืนเรียกเก็บตำมรำคำท่ีตกลงกนั 

2. ซ้ือและขำยสินทรัพยถ์ำวรเป็นไปตำมรำคำตลำด 

ช่ือกิจกำร ควำมสมัพนัธ์ 

บริษทั เอสวโีอเอ จ ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั ไอที ซิต้ี จ ำกดั มีกรรมกำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั เอส พี ว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ดำตำ้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั มีกรรมกำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั เออำร์ไอพี จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั (ในฐำนะคู่สมรส) 
บริษทั ทชั ปรินทติ์้ง รีพบัลิค จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั (ในฐำนะคู่สมรส) 
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 รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญัในระหวำ่งปีระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

รำยกำรธุรกิจกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่  
 (บริษทั เอสวโีอเอ จ ำกดั (มหำชน))    
ค่ำบริกำรจ่ำยอ่ืน ๆ 684 550 
เงินปันผลจ่ำย 7,298 14,364 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 23 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ค่ำบริกำรจ่ำยอ่ืน ๆ 4,476 4,077 
ซ้ือสินทรัพย ์ 138 - 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - เจำ้หน้ีอ่ืน   
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 90 64 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  439 2,367 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  529 2,431 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,295 20,775 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน      1,076 844 

รวม 23,371 21,619 
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

เงินสด 20 20 

เงินฝำกธนำคำร 63,538 78,701 

รวม 63,558 78,721 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.1 - 0.4 ต่อปี (2559:       
ร้อยละ 0.4 ต่อปี) 

8.      เงินลงทุนช่ัวครำว 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

 รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ     
หน่วยลงทุน 60,000 59,994 - - 
หกั: กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม
ของหลกัทรัพย ์ (6)  -  

รวมหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ - สุทธิ 59,994  -  
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

เงินสด 20 20 

เงินฝำกธนำคำร 63,538 78,701 

รวม 63,558 78,721 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.1 - 0.4 ต่อปี (2559:       
ร้อยละ 0.4 ต่อปี) 

8.      เงินลงทุนช่ัวครำว 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

 รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ     
หน่วยลงทุน 60,000 59,994 - - 
หกั: กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม
ของหลกัทรัพย ์ (6)  -  

รวมหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ - สุทธิ 59,994  -  

 

94		/	รายงานประจ�าปี	2560

ห
ม
ายเห

ตุป
ระกอบ

งบ
การเงิน

 Creating opportunities for all / 95



 

11 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 9,304 18,489 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 1 เดือน  3,064 - 
 1 - 3 เดือน 1,145 5,278 
   3 - 6 เดือน 1,855 - 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 315 315 

รวม 15,683 24,082 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,170) (712) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 13,513 23,370 

ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,160 2,194 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,160 2,194 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 14,673 25,564 

10. ลูกหนีต้ำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้
กูย้มื - ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให ้                
กูย้มื - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ                 

เกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื 1,030,039 649,749 14,192 - 1,044,231 649,749 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (40,294) (8,987) - - (40,294) (8,987) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื                  
- สุทธิ 989,745 640,762 14,192 - 1,003,937 640,762 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืมสำมำรถจ ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงคำ้ง
นบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระไดด้งัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ 873,438 604,331 
คำ้งช ำระ   
ไม่เกิน 1 เดือน 99,443 29,351 

 1 - 3 เดือน 31,056 12,835 
 3 - 6 เดือน 33,721 3,232 
 6 - 12 เดือน 6,573 - 

รวม  1,044,231 649,749 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (40,294) (8,987) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 1,003,937 640,762 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช ำระหน้ีตำมสัญญำระหวำ่ง
ลูกหน้ีกบัคู่สัญญำใหก้บับริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเตม็จ ำนวน 

11. ลูกหนีจ้ำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 892,328 878,594 - 909 892,328 879,503 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ(2) (51,837) (32,062) - - (51,837) (32,062) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
- สุทธิ 840,491 846,532 - 909 840,491 847,441 

(1) ลูกหนีจ้ากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้องส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้หยดุรับรู้รายได้ 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีท้ั้งจ านวนแสดงหักจากลูกหนีส่้วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืมสำมำรถจ ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงคำ้ง
นบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระไดด้งัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ 873,438 604,331 
คำ้งช ำระ   
ไม่เกิน 1 เดือน 99,443 29,351 

 1 - 3 เดือน 31,056 12,835 
 3 - 6 เดือน 33,721 3,232 
 6 - 12 เดือน 6,573 - 

รวม  1,044,231 649,749 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (40,294) (8,987) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 1,003,937 640,762 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช ำระหน้ีตำมสัญญำระหวำ่ง
ลูกหน้ีกบัคู่สัญญำใหก้บับริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเตม็จ ำนวน 

11. ลูกหนีจ้ำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 892,328 878,594 - 909 892,328 879,503 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ(2) (51,837) (32,062) - - (51,837) (32,062) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
- สุทธิ 840,491 846,532 - 909 840,491 847,441 

(1) ลูกหนีจ้ากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้องส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้หยดุรับรู้รายได้ 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีท้ั้งจ านวนแสดงหักจากลูกหนีส่้วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
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 บริษทัฯมีนโยบำยในกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องโดยบริษทัฯไดใ้ห้สินเช่ือในอตัรำประมำณร้อยละ 70 - 95 ของ
มูลค่ำในใบแจง้หน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องสำมำรถจ ำแนก
อำยตุำมระยะเวลำคงคำ้งนบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 700,028 762,500 
คำ้งช ำระ   
ไม่เกิน 1 เดือน 110,719 44,873 
1 - 3 เดือน 29,743 23,657 
3 - 6 เดือน 4,110 26,337 
6 - 12 เดือน 14,303 13,810 

มำกกวำ่ 12 เดือน 33,425 8,326 

รวม 892,328 879,503 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (51,837) (32,062) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 840,491 847,441 

12. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉล่ียประมำณ           
3 ปี และมีก ำหนดจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทุกงวดและคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำยุสัญญำ ซ่ึงลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 122,082 130,367 91,999 125,209 214,081 255,576 

หกั: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (15,263) (19,132) (8,022) (13,475) (23,285) (32,607) 

รวม 106,819 111,235 83,977 111,734 190,796 222,969 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ(2) (155) (46) - - (155) (46) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 106,664 111,189 83,977 111,734 190,641 222,923 

(1)  ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้หยดุรับรู้รายได้ 
(2)  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีท้ั้งจ านวนแสดงหักจากลูกหนีส่้วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถจ ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงคำ้งนบั
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พิจำรณำเป็นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระให้ถือวำ่ยอด
หน้ีทั้งสัญญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 180,041 219,629 
คำ้งช ำระ   
ไม่เกิน 1 เดือน 5,981 2,079 

1 - 3 เดือน 4,774 1,261 

รวม 190,796 222,969 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (155) (46) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 190,641 222,923 

 บริษทัฯไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะ
สั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีได้รับจำกสถำบันกำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ             
19 และ 21  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินซ่ึงใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม                  
ระยะสั้นมีจ ำนวน 22 ลำ้นบำท และอีกจ ำนวน 70 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยำว (2559: 46 ลำ้นบำท 
และ 81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

98		/	รายงานประจ�าปี	2560
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถจ ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงคำ้งนบั
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พิจำรณำเป็นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระให้ถือวำ่ยอด
หน้ีทั้งสัญญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 180,041 219,629 
คำ้งช ำระ   
ไม่เกิน 1 เดือน 5,981 2,079 

1 - 3 เดือน 4,774 1,261 

รวม 190,796 222,969 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (155) (46) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 190,641 222,923 

 บริษทัฯไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะ
สั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีได้รับจำกสถำบันกำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ             
19 และ 21  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินซ่ึงใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม                  
ระยะสั้นมีจ ำนวน 22 ลำ้นบำท และอีกจ ำนวน 70 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยำว (2559: 46 ลำ้นบำท 
และ 81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

98		/	รายงานประจ�าปี	2560

ห
ม
ายเห

ตุป
ระกอบ

งบ
การเงิน

 Creating opportunities for all / 99



 

15 

13. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ปี 
และมีก ำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทุกงวดและคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำยุสัญญำ ซ่ึงลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำซ้ือแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกิน

กวำ่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 73,694 97,723 33,593 31,894 107,287 129,617 

หกั: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (7,371) (8,066) (2,067) (3,233) (9,438) (11,299) 

รวม 66,323 89,657 31,526 28,661 97,849 118,318 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ(2) (14,128) (9,059) - - (14,128) (9,059) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 52,195 80,598 31,526 28,661 83,721 109,259 

(1)  ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้หยดุรับรู้รายได้ 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีท้ั้งจ านวนแสดงหักจากลูกหนีส่้วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือสำมำรถจ ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงคำ้งนับ
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พิจำรณำเป็นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระให้ถือวำ่ยอด
หน้ีทั้งสัญญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 67,181 106,080 
คำ้งช ำระ   

ไม่เกิน 1 เดือน 13,407 1,932 
1 - 3 เดือน 2,978 1,293 
6 - 12 เดือน 12,841 - 

มำกกวำ่ 12 เดือน 1,442 9,013 

รวม 97,849 118,318 

หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14,128) (9,059) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 83,721 109,259 
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14. ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 กำรเปล่ียนแปลงค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื ลูกหน้ี
จำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและดอกเบ้ียคำ้งรับ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                               

31 ธนัวำคม  

 2560 2559 

ยอดตน้ปี 51,825 30,200 
บวก: หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหวำ่งปี 58,469 23,751 
หกั: หน้ีสูญตดับญัชี - (2,126) 

ยอดปลำยปี 110,294 51,825 

15. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้เป็นจ ำนวนรวม 41  ล้ำนบำท              
ซ่ึงประกอบดว้ยเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน  1 ล้ำนบำท เป็นเงินโอนสิทธิท่ีบริษทัฯได้รับจำกลูกหน้ีโดยมี
ขอ้ก ำหนดในกำรเบิกถอนกับทำงธนำคำรท่ีให้สินเช่ือกบับริษทัฯ และอีกจ ำนวน 40 ล้ำนบำท ได้น ำไป            
ค ้ ำประกันกำรออกหนังสือค ้ ำประกัน ซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมลูกค้ำของบริษัทฯ (2559: 30 ล้ำนบำท           
1 ลำ้นบำท และ 29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

100		/	รายงานประจ�าปี	2560
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14. ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 กำรเปล่ียนแปลงค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื ลูกหน้ี
จำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและดอกเบ้ียคำ้งรับ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                               

31 ธนัวำคม  

 2560 2559 

ยอดตน้ปี 51,825 30,200 
บวก: หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหวำ่งปี 58,469 23,751 
หกั: หน้ีสูญตดับญัชี - (2,126) 

ยอดปลำยปี 110,294 51,825 

15. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้เป็นจ ำนวนรวม 41  ล้ำนบำท              
ซ่ึงประกอบด้วยเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน  1 ล้ำนบำท เป็นเงินโอนสิทธิท่ีบริษทัฯได้รับจำกลูกหน้ีโดยมี
ขอ้ก ำหนดในกำรเบิกถอนกับทำงธนำคำรท่ีให้สินเช่ือกบับริษทัฯ และอีกจ ำนวน 40 ล้ำนบำท ได้น ำไป            
ค ้ ำประกันกำรออกหนังสือค ้ ำประกัน ซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมลูกค้ำของบริษทัฯ (2559: 30 ล้ำนบำท           
1 ลำ้นบำท และ 29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

100		/	รายงานประจ�าปี	2560
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16.   อุปกรณ์  

 (หน่วย: พนับำท) 

 

ส่วน
ปรับปรุง

ส ำนกังำนเช่ำ เคร่ืองตกแต่ง คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

ทรัพยสิ์น
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2559 3,307 676 1,885 1,906 6,493 - 14,267 
ซ้ือเพ่ิม 218 26 405 1,031 - 920 2,600 

จ ำหน่ำย - - (44) - - - (44) 

31 ธนัวำคม 2559 3,525 702 2,246 2,937 6,493 920 16,823 
ซ้ือเพ่ิม 786 16 965 240 - - 2,007 
โอนเขำ้ (โอนออก) 920 - - - - (920) - 

จ ำหน่ำย - - (44) - - - (44) 

31 ธนัวำคม 2560 5,231 718 3,167 3,177 6,493 - 18,786 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2559 902 324 1,361 723 1,234 - 4,544 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 662 114 349 369 649 - 2,143 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน  
ท่ีจ  ำหน่ำย - - (29) - - - (29) 

31 ธนัวำคม 2559 1,564 438 1,681 1,092 1,883 - 6,658 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,011 121 481 565 649 - 2,827 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - - (38) - - - (38) 

31 ธนัวำคม 2560 2,575 559 2,124 1,657 2,532 - 9,447 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        

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

31 ธนัวำคม 2560 2,656 159 1,043 1,520 3,961 - 9,339 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2559 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   2,143 

2560 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)     2,827 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินโดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1.9 ลำ้นบำท (2559: 2.2 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำนกังำนจ ำนวนหน่ึง
ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 1.8 ลำ้นบำท (2559: 1.2 ลำ้นบำท) 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                     

(หน่วย: พนับำท) 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2559 1,969 95 2,064 
ซ้ือเพิ่ม 90 2,413 2,503 
โอนเขำ้ (โอนออก) 48 (48) - 

31 ธนัวำคม 2559 2,107 2,460 4,567 
ซ้ือเพิ่ม 916 1,795 2,711 
โอนเขำ้ (โอนออก) 420 (420) - 
จ ำหน่ำย - (2,040) (2,040) 

31 ธนัวำคม 2560 3,443 1,795 5,238 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
1 มกรำคม 2559 736 - 736 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 198 - 198 

31 ธนัวำคม 2559 934 - 934 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 224 - 224 

31 ธนัวำคม 2560 1,158 - 1,158 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    
31 ธนัวำคม 2559 1,173 2,460 3,633 

31 ธนัวำคม 2560 2,285 1,795 4,080 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอำยกุำรตดัจ ำหน่ำยคงเหลือ 0 - 9.9 ปี 
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โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2559 1,969 95 2,064 
ซ้ือเพิ่ม 90 2,413 2,503 
โอนเขำ้ (โอนออก) 48 (48) - 

31 ธนัวำคม 2559 2,107 2,460 4,567 
ซ้ือเพิ่ม 916 1,795 2,711 
โอนเขำ้ (โอนออก) 420 (420) - 
จ ำหน่ำย - (2,040) (2,040) 

31 ธนัวำคม 2560 3,443 1,795 5,238 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
1 มกรำคม 2559 736 - 736 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 198 - 198 

31 ธนัวำคม 2559 934 - 934 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 224 - 224 

31 ธนัวำคม 2560 1,158 - 1,158 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    
31 ธนัวำคม 2559 1,173 2,460 3,633 

31 ธนัวำคม 2560 2,285 1,795 4,080 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอำยกุำรตดัจ ำหน่ำยคงเหลือ 0 - 9.9 ปี 
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18.  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

18.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 22,059 10,365 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,120 872 
ค่ำธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจำกกำรท ำสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 และสัญญำเช่ำซ้ือรอรับรู้ 49 57 

ผลต่ำงรำยไดท่ี้รับรู้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน - 105 

รวม 23,228 11,399 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำนำยหนำ้รอตดัจ ำหน่ำย  (945) (580) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ ำหน่ำย (1,166) (150) 

   ผลต่ำงรำยไดท่ี้รับรู้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน (72) - 

รวม (2,183) (730) 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 21,045 10,669 
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18.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 46,072 30,454 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (10,232) (4,361) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 35,840 26,093 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 144 - 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 181,329 126,755 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 36,266 25,351 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 192 168 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (133) (119) 
อ่ืน ๆ (485) 693 

รวม (426) 742 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 35,840 26,093 
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18.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 46,072 30,454 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (10,232) (4,361) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 35,840 26,093 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 144 - 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 181,329 126,755 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 36,266 25,351 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 192 168 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (133) (119) 
อ่ืน ๆ (485) 693 

รวม (426) 742 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 35,840 26,093 
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19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
(หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี)   
เงินเบิกเกินบญัชี MOR 2,433 1,734 
เงินกูย้มืระยะสั้น 5.45 - 6.00, MOR - 1,                        

MOR - 1.75, MLR ± 0.25, 
MLR - 0.50  

137,959 220,303 

ตัว๋แลกเงิน 3.85 - 5.00 245,000 625,000 

รวม  385,392 847,037 
หกั: ดอกเบ้ียรอตดับญัชีของตัว๋แลกเงิน  (2,796) (3,199) 

รวม  382,596 843,838 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงจ ำนวน 43 ลำ้นบำท (2559: 39 ลำ้นบำท) 
ค ้ำประกนัโดยกำรโอนสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 12 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมระยะสั้นไดร้ะบุขอ้ก ำหนดบำงประกำรเพื่อให้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตำม เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และกำรด ำรงอตัรำส่วนกำรถือ
หุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ในบริษทัฯ  

20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 529 2,431 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 529 2,431 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 52,161 
บวก: เงินกูเ้พิ่มระหวำ่งปี 6,530 

หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (23,825) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 34,866 

22. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับำท) 
ล ำดบั วนัท่ีออกหุน้กู ้ เง่ือนไข 2560 2559 

     
1. 29 เมษำยน 2558 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

150,000 150,000 

2. 9 กรกฎำคม 2558 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.30 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

- 200,000 

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

 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

150,000 150,000 

4. 2 พฤษภำคม 2560 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.75 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

85,000 - 

5. 22 สิงหำคม 2560 หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อำย ุ2.5 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 6.00 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

300,000 - 

รวม   685,000 500,000 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยหุน้กูร้อตดับญัชี (5,830) (749) 

หุน้กู ้ 679,170 499,251 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (149,952) (199,784) 

หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 529,218 299,467 

หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับำงประกำรท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน กำรจ่ำยปันผลและ           
กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
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23. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้ืมจำกบริษทัแห่งหน่ึงในรูปของสัญญำเช่ำซ้ือโดยมีก ำหนดช ำระค่ำงวด
เป็นรำยเดือนเท่ำ ๆ กนัตลอดอำยุสัญญำ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 10 - 36 งวด และบริษทัฯมีภำระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ำยค่ำงวดตำมสัญญำ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 66,542 - 
หกั: ดอกเบ้ียตำมสัญญำรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,556) - 

รวม 64,986 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (51,040) - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 13,946 - 

24. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 711 1,319 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (46) (183) 

รวม 665 1,136 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (566) (488) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 99 648 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี 

 บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 609 102 711 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (43) (3) (46) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 566 99 665 

108		/	รายงานประจ�าปี	2560



 

 

24 

23. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้ืมจำกบริษทัแห่งหน่ึงในรูปของสัญญำเช่ำซ้ือโดยมีก ำหนดช ำระค่ำงวด
เป็นรำยเดือนเท่ำ ๆ กนัตลอดอำยุสัญญำ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 10 - 36 งวด และบริษทัฯมีภำระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ำยค่ำงวดตำมสัญญำ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 66,542 - 
หกั: ดอกเบ้ียตำมสัญญำรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,556) - 

รวม 64,986 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (51,040) - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 13,946 - 

24. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 711 1,319 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (46) (183) 

รวม 665 1,136 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (566) (488) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 99 648 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี 

 บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 609 102 711 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (43) (3) (46) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 566 99 665 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 609 710 1,319 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (121) (62) (183) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 488 648 1,136 

25.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตน้ปี 4,360 3,886 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั   394 361 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 126 113 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 60 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  195 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 464 - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยปี 5,599 4,360 

 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนท่ีรับรู้ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำนในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  394 361 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 126 113 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 520 474 

 บริษทัฯไม่มีภำระจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวใหแ้ก่พนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 13.4 ปี และ 14 ปี ตำมล ำดบั 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2560 2559 

อตัรำคิดลด 2.7528% 2.9% 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 5.5% 5.5% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 8.0 - 30.0% 8.0% - 30.0% 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2560 

 อตัรำเพ่ิมข้ึน อตัรำลดลง 

 ร้อยละ 
หน้ีสิน              

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
หน้ีสิน              

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
อตัรำคิดลด 1 (0.3) 1 0.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1  0.4 1 (0.3) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 20 จำกฐำนเดิม         (0.2) 20 จำกฐำนเดิม 0.2 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2559 

 อตัรำเพ่ิมข้ึน อตัรำลดลง 

 ร้อยละ 
หน้ีสิน              

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
หน้ีสิน              

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
อตัรำคิดลด 1 (0.3) 1 0.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1 0.4 1 (0.3) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 20 จำกฐำนเดิม (0.2) 20 จำกฐำนเดิม 0.3 

26. ทุนเรือนหุ้น 

26.1 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
จ ำนวน 100 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 100 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) จำกเดิมจ ำนวน 200 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 
200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  ำนวน 300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 300 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษัทฯได ้       
จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2560 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 13.4 ปี และ 14 ปี ตำมล ำดบั 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2560 2559 

อตัรำคิดลด 2.7528% 2.9% 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 5.5% 5.5% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 8.0 - 30.0% 8.0% - 30.0% 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2560 

 อตัรำเพ่ิมข้ึน อตัรำลดลง 

 ร้อยละ 
หน้ีสิน              

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
หน้ีสิน              

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
อตัรำคิดลด 1 (0.3) 1 0.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1  0.4 1 (0.3) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 20 จำกฐำนเดิม         (0.2) 20 จำกฐำนเดิม 0.2 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2559 

 อตัรำเพ่ิมข้ึน อตัรำลดลง 

 ร้อยละ 
หน้ีสิน              

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
หน้ีสิน              

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
อตัรำคิดลด 1 (0.3) 1 0.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1 0.4 1 (0.3) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 20 จำกฐำนเดิม (0.2) 20 จำกฐำนเดิม 0.3 

26. ทุนเรือนหุ้น 

26.1 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
จ ำนวน 100 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 100 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) จำกเดิมจ ำนวน 200 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 
200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  ำนวน 300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 300 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษัทฯได ้       
จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2560 
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26.2 กำรเพิม่ทุนจำกกำรออกหุ้นปันผล 

  เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัฯได้มีมติอนุมติักำรจ่ำยหุ้นปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำ 10 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นปันผลให้แก่  
ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2560 ท  ำให้ทุนเรียกช ำระของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจำก 200,000,000 บำท เป็น 
219,999,532 บำท 

26.3 กำรเพิม่ทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

  ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯไดรั้บเงินจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.3 
ลำ้นบำท ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

 จ ำนวนใบส ำคญั    
 แสดงสิทธิ จ ำนวนหุน้สำมญั รำคำใชสิ้ทธิ จ ำนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บำทต่อหุน้) (พนับำท) 
LIT-W1 153,048 76,524 4.00 306 

  ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีทุนเรียกช ำระเพิ่มข้ึนจำก 219,999,532 บำท เป็น 220,076,056
บำท และมีส่วนเกินมูลค่ำหุน้เป็นจ ำนวนเงิน 612,192 บำท     

26.4 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมัญ 

  ในระหว่ำงปีปัจจุบันทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้วและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯมีกำร
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

  ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้ ส่วนเกินมูลค่ำ 

  จ ำนวนหุน้ จ ำนวน จ ำนวนหุน้ จ ำนวน หุน้สำมญั 

  (พนัหุน้) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนับำท) (พนับำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 200,000 200,000 200,000 200,000 70,718 
เพ่ิมทุนจำกกำรออกหุน้ปันผล 20,000 20,000 20,000 20,000 - 
เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 80,000 80,000    

เพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำม       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ   76 76 612 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำมคม 2560 300,000 300,000 220,076 220,076 71,330 
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27. ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 

  เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 บริษทัฯได้ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ            
คร้ังท่ี 1 (LIT-W1) จ ำนวน 160,000,000 หน่วย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ชนิด   ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  2.50 บำท 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั  4.00 บำทต่อหุ้น เวน้แต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไข  

กำรปรับสิทธิ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 2 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 1 หุ้น เวน้แต่จะมี

กำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
เง่ือนไขและระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ  1)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิไดทุ้กวนัท่ี 25 ของ

เดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม โดยก ำหนดวนัใช้
สิทธิคร้ังแรกเป็นวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 โดยจะตอ้งแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ภำยในระยะเวลำ 
5 วันท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละคร้ังและ
สำมำรถใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยในวนัท่ี  25 เมษำยน 2565 โดย
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใน
คร้ังสุดทำ้ย   

 2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัไม่    
ต  ่ำกว่ำ 100 หุ้น และต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้ น แต่ในกรณีท่ี          
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในกำรซ้ือหุ้นต ่ำกว่ำ 100 หุ้น
สำมญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัในคร้ังเดียวทั้งจ  ำนวน 

 3) ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิใน
วนัก ำหนดใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สิทธิในวนั
ก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังต่อไปไดต้ลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั จ ำนวน 160,000,000 หน่วย
และไดมี้กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้จ ำนวน 153,048 หน่วย ท ำให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
คงเหลือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิจ ำนวน 159,846,952 หน่วย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 399.62               
ลำ้นบำท 
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27. ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 

  เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 บริษทัฯได้ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ            
คร้ังท่ี 1 (LIT-W1) จ ำนวน 160,000,000 หน่วย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ชนิด   ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  2.50 บำท 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั  4.00 บำทต่อหุ้น เวน้แต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไข  

กำรปรับสิทธิ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 2 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 1 หุ้น เวน้แต่จะมี

กำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
เง่ือนไขและระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ  1)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิไดทุ้กวนัท่ี 25 ของ

เดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม โดยก ำหนดวนัใช้
สิทธิคร้ังแรกเป็นวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 โดยจะตอ้งแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ภำยในระยะเวลำ 
5 วันท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละคร้ังและ
สำมำรถใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยในวนัท่ี  25 เมษำยน 2565 โดย
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใน
คร้ังสุดทำ้ย   

 2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัไม่    
ต  ่ำกว่ำ 100 หุ้น และต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้ น แต่ในกรณีท่ี          
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในกำรซ้ือหุ้นต ่ำกว่ำ 100 หุ้น
สำมญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัในคร้ังเดียวทั้งจ  ำนวน 

 3) ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิใน
วนัก ำหนดใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สิทธิในวนั
ก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังต่อไปไดต้ลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั จ ำนวน 160,000,000 หน่วย
และไดมี้กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้จ ำนวน 153,048 หน่วย ท ำให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
คงเหลือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิจ ำนวน 159,846,952 หน่วย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 399.62               
ลำ้นบำท 
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28. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 ในปี 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงิน 7.3 ลำ้นบำท (2559: 5.2 ลำ้นบำท)  

29. รำยได้ดอกเบีย้ 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

รำยไดด้อกเบ้ียจำก   
สญัญำเงินใหกู้ย้ืม 117,575 55,329 
กำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 109,272 85,947 
สญัญำเช่ำกำรเงิน 25,165 19,842 
สญัญำเช่ำซ้ือ 13,562 13,179 

รวมรำยไดด้อกเบ้ีย 265,574 174,297 

30. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

รำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำรจำก   
สญัญำเงินใหกู้ย้ืม 78,057 38,203 
กำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 44,534 43,743 
สญัญำเช่ำกำรเงิน  191 386 
สญัญำเช่ำซ้ือ 115 122 
กำรออกหนงัสือค ้ำประกนั 15,297 13,592 
กำรออกหนงัสือเลตเตอร์ออฟเครดิต 1,402 932 
อ่ืน ๆ 198 26 

รวมรำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำร 139,794 97,004 
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31. รำยได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

   

รำยไดจ้ำกกำรขำย 9,333 50,914 

ตน้ทุนขำย (8,507) (47,848) 

ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุน 826 3,066 
ก ำไรจำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 567 - 
รำยไดด้อกเบ้ียจ่ำยช ำระล่ำชำ้ 9,657 10,715 

อ่ืน ๆ 2,547 2,108 

รวมรำยไดอ่ื้น 13,597 15,889 

 ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุนคือกำรให้บริกำรจดัหำสินคำ้ให้ลูกคำ้ ซ่ึงแสดงดว้ยยอดสุทธิของรำยไดจ้ำก
กำรจดัหำสินคำ้และตน้ทุนของสินคำ้ โดยรวมไวใ้นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 75,377 56,756 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 58,469 23,751 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและค่ำบริกำรจ่ำย 4,327 3,127 
ค่ำเบ้ียประกนัภยั 2,215 7,369 
ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำยและบริกำรทำงกำรเงิน 3,536 4,457 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 11,888 7,534 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 3,172 2,410 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,051 2,341 

 

114		/	รายงานประจ�าปี	2560



 

 

30 

31. รำยได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

   

รำยไดจ้ำกกำรขำย 9,333 50,914 

ตน้ทุนขำย (8,507) (47,848) 

ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุน 826 3,066 
ก ำไรจำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 567 - 
รำยไดด้อกเบ้ียจ่ำยช ำระล่ำชำ้ 9,657 10,715 

อ่ืน ๆ 2,547 2,108 

รวมรำยไดอ่ื้น 13,597 15,889 

 ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุนคือกำรให้บริกำรจดัหำสินคำ้ให้ลูกคำ้ ซ่ึงแสดงดว้ยยอดสุทธิของรำยไดจ้ำก
กำรจดัหำสินคำ้และตน้ทุนของสินคำ้ โดยรวมไวใ้นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 75,377 56,756 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 58,469 23,751 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและค่ำบริกำรจ่ำย 4,327 3,127 
ค่ำเบ้ียประกนัภยั 2,215 7,369 
ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำยและบริกำรทำงกำรเงิน 3,536 4,457 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 11,888 7,534 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 3,172 2,410 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,051 2,341 
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33. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี และไดป้รับจ ำนวนหุน้สำมญัตำมสัดส่วนท่ี
เปล่ียนไปของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรออกหุน้ปันผลและจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดใน
อตัรำหุ้นละ 0.0112 บำท และจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯจ ำนวน 20 ลำ้นหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมใน
อตัรำส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซ่ึงไดจ่้ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนเมษำยน 2560 ดงันั้น ในกำรค ำนวณ
ก ำไรต่อหุ้นจึงไดป้รับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุ้นปันผล 
ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดท่ีเสนอรำยงำน 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกอยูร่ะหวำ่งปี (พนัหุน้) 220,033 200,000 
จ ำนวนหุ้นปันผลท่ีออกในเดือนมีนำคม 2560 (พนัหุน้) - 20,000 

รวม (พนัหุน้) 220,033 220,000 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนับริษทัฯไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้น ดงันั้น บริษทัฯจึงไดค้  ำนวณก ำไรต่อ
หุน้ปรับลด ซ่ึงค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั 
โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลดแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย              

ถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       

ก ำไรส ำหรับปี   145,489 100,662 220,033 220,000 0.66 0.46 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ     
เทียบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) - - 51,958 -   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรส ำหรับปี - สมมติวำ่           
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั    
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 145,489 100,662 271,991 220,000 0.53 0.46 

34. เงินปันผลจ่ำย/หุ้นปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย                       

ต่อหุน้ เงินปันผลจ่ำย วนัท่ีจ่ำย 

  (บำทต่อหุน้) (พนับำท)  
เงินปันผลประจ ำปี 2558 
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                     
เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2559 

0.1800 35,999 เมษำยน 2559 

เงินปันผลประจ ำปี 2559 
(เงินสดปันผล 0.0112 บำท 
ต่อหุน้และหุน้ปันผล        
ในอตัรำ 10 หุน้เดิมต่อ        
1 หุน้ปันผล) 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                    
เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2560 

0.1112 22,240 เมษำยน 2560 

35. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหใ้นอตัรำเท่ำกนั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุนไทยพำณิชย  ์จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุน
ดงักล่ำว ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 1.15 ลำ้นบำท (2559: 0.76 
ลำ้นบำท)  
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ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลดแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย              

ถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       

ก ำไรส ำหรับปี   145,489 100,662 220,033 220,000 0.66 0.46 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ     
เทียบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) - - 51,958 -   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรส ำหรับปี - สมมติวำ่           
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั    
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 145,489 100,662 271,991 220,000 0.53 0.46 

34. เงินปันผลจ่ำย/หุ้นปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย                       

ต่อหุน้ เงินปันผลจ่ำย วนัท่ีจ่ำย 

  (บำทต่อหุน้) (พนับำท)  
เงินปันผลประจ ำปี 2558 
 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                     
เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2559 

0.1800 35,999 เมษำยน 2559 

เงินปันผลประจ ำปี 2559 
(เงินสดปันผล 0.0112 บำท 
ต่อหุน้และหุน้ปันผล        
ในอตัรำ 10 หุน้เดิมต่อ        
1 หุน้ปันผล) 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                    
เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2560 

0.1112 22,240 เมษำยน 2560 

35. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหใ้นอตัรำเท่ำกนั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุนไทยพำณิชย  ์จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุน
ดงักล่ำว ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 1.15 ลำ้นบำท (2559: 0.76 
ลำ้นบำท)  
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36. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงิน
ในรูปของกำรให้เช่ำซ้ือและกำรให้เช่ำกำรเงิน กำรให้สินเช่ือโดยกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกกำร
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้
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37. ภำระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีภำระผกูพนันอกเหนือจำกท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุอ่ืน ดงัน้ี 

37.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนและสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ อำยุ
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 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2560 2559 

จ่ำยช ำระภำยใน   
ภำยใน 1 ปี 2.0 3.4 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 1.6 

37.2 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีภำระจำกกำรเข้ำค ้ ำประกันลูกค้ำของบริษัทฯเพื่อให้ธนำคำรออก
หนงัสือค ้ำประกนัซองประกวดรำคำ ซ่ึงธนำคำรจะออกให้ในนำมลูกคำ้ของบริษทัฯเป็นจ ำนวน 73 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัฯไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 40 ลำ้นบำท เพื่อค ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัดงักล่ำว
(2559: 98 ลำ้นบำท และ 29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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37.3  โครงกำรร่วมทุนส ำหรับพนักงำน 

 ในระหว่ำงปี 2558 บริษทัฯได้มีโครงกำรร่วมทุนส ำหรับพนกังำน (Employee Joint Investment Program: 
EJIP) ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงกำรสวสัดิกำรพนกังำนของบริษทัฯท่ีสนบัสนุนให้พนักงำนท่ีสมคัรใจเขำ้ร่วม
เป็นสมำชิกเก็บออมโดยกำรซ้ือหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงสมำชิกตอ้งจ่ำยเงินสะสมเขำ้โครงกำรเป็นรำยเดือน และ
บริษทัฯจะจ่ำยเงินสมทบให้กบัสมำชิกเป็นรำยเดือนในจ ำนวนท่ีเท่ำกนั ในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน
พนกังำน แต่ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเดือน โดยโครงกำรดงักล่ำวมีอำยุ 3 ปี ในระหว่ำงปี เงินท่ีบริษทัฯจ่ำย
สมทบใหก้บัสมำชิกในโครงกำรไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 

38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ี
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยำว หุ้นกู ้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 

38.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้
กูย้ืม ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น บริษทัฯ
จึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯ
ไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีสุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ี
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

38.2 ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำตลำด 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯอำจได้รับควำมเสียหำยอนัสืบ
เน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐำนะ
กำรเงินของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
ดงันั้น ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเฉพำะควำมเส่ีงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียและควำมเส่ียงดำ้น
รำคำของหลกัทรัพยเ์ท่ำนั้น 
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บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีสุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ี
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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รำคำของหลกัทรัพยเ์ท่ำนั้น 
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 ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 

 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบ้ีย คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนไปเน่ืองจำกกำร
เปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด 
หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี   

     (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 58 6 64  0.1 - 0.4 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 60 60 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 15 15 - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  990 14 - - 1,004 15 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  840 - - - 840 14 - 15 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 107 84 - - 191 6 - 7.63 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 52 32 - - 84 6.85 - 8.00 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 39 2 - 41 0.85 - 1.05 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 242 - 140 - 382 4.25 - 5.45, 

MOR - 1.75, 
MLR + 0.25 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1  1 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 35 - 35 MLR - 0.75, 

MLR - 1.00 
หุน้กู ้ 150 529 - - 679 5.25 - 6.00 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  51 14 - - 65 1.81 - 2.27 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1 - - - 1 14.20 
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      (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 76 3 79 0.4 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 26 26 - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  641 - - - 641 15 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  846 1 - - 847 14 - 15 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 111 112 - - 223 5.5 - 9.9 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 80 29 - - 109 5.5 - 8.2 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 29 1 - 30 0.85 - 1.35 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 622 - 222 - 844 3.85 - 6.00, 

MOR,              
MOR - 1.75, 
MLR + 0.25 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 2 2 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 52 - 52 MLR,               

MLR - 0.75, 
MLR - 1.00 

หุน้กู ้ 200 299 - - 499 5.25 - 5.30 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - 1 14.20 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
รำคำของตรำสำรทุนหรือหุ้นทุน ซ่ึงอำจจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อมูลค่ำของสินทรัพย์ประเภท        
เงินลงทุนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมผนัผวนต่อรำยไดห้รือมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  

มูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุนคือมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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      (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสญัญำ 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 76 3 79 0.4 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 26 26 - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื  641 - - - 641 15 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  846 1 - - 847 14 - 15 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 111 112 - - 223 5.5 - 9.9 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 80 29 - - 109 5.5 - 8.2 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 29 1 - 30 0.85 - 1.35 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 622 - 222 - 844 3.85 - 6.00, 

MOR,              
MOR - 1.75, 
MLR + 0.25 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 2 2 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 52 - 52 MLR,               

MLR - 0.75, 
MLR - 1.00 

หุน้กู ้ 200 299 - - 499 5.25 - 5.30 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - 1 14.20 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
รำคำของตรำสำรทุนหรือหุ้นทุน ซ่ึงอำจจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อมูลค่ำของสินทรัพย์ประเภท        
เงินลงทุนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมผนัผวนต่อรำยไดห้รือมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  

มูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุนคือมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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38.3  ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงท่ีบริษัทฯจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัได้เม่ือครบ
ก ำหนด เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สำมำรถจดัหำเงินไดเ้พียงพอตำมควำม
ตอ้งกำรในเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยได ้  

 วนัท่ีท่ีครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2560 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 64 - - - 64 
เงินลงทุนชัว่ครำว 60 - - - 60 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 15 - - 15 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 990 14 - 1,004 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 840 - - 840 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 107 84 - 191 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 52 32 - 84 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 41 - 41 
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน     - 382 - -  382 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 1 - - 1 
เงินกูย้มืระยะยำว - 22 13 - 35 
หุน้กู ้ - 150 529 - 679 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 51 14 - 65 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - 1 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซ้ือสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2559 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 79 - - - 79 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 26 - - 26 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 641 - - 641 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 846 1 - 847 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 111 112 - 223 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 80 29 - 109 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 30 30 
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน - 844 - - 844 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 2 - - 2 
เงินกูย้มืระยะยำว - 20 32 - 52 
หุน้กู ้ - 200 299 - 499 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - 1 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซ้ือสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 

38.4 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่ครำว 60 - - 60 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2559 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 79 - - - 79 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 26 - - 26 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 641 - - 641 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 846 1 - 847 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 111 112 - 223 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 80 29 - 109 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 30 30 
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน - 844 - - 844 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 2 - - 2 
เงินกูย้มืระยะยำว - 20 32 - 52 
หุน้กู ้ - 200 299 - 499 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - 1 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซ้ือสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 

38.4 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่ครำว 60 - - 60 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนแต่
ตอ้งเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2560 

 มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 64 64 - - 64 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  15 - 15 - 15 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื  1,004 - 1,004 - 1,004 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  840 - 840 - 840 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 191 - - 202 202 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 84 - - 87 87 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 41 2 39 - 41 
หนี้สินทำงกำรเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน 382 - 382 - 382 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1 - 1 - 1 
เงินกูย้มืระยะยำว 35 - 35 - 35 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1 - 1 - 1 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2559 

 มูลค่ำตำม มูลค่ำยติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
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ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  26 - 26 - 26 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื  641 - 641 - 641 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  847 - 847 - 847 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 223 - - 237 237 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 109 - - 114 114 
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เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2 - 2 - 2 
เงินกูย้มืระยะยำว 52 - 52 - 52 
หุน้กู ้ 499 - 501 - 501 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1 - 1 - 1 
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กำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 
2559 เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.16 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้ น เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกนัแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีตำมสัญญำรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือประมำณตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของเงินใหกู้ย้มืประเภทเดียวกนั 

ค) มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณจำก
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั
ส ำหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวมีอตัรำดอกเบ้ียปรับตำมอตัรำตลำดจึงประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชี 

39. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี                       
31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.30:1 (2559: 3.19:1)  

40. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปีของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิหลังหักเงินส ำรองตำมกฎหมำย
ส ำหรับปี 2560 ใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.32 บำท 

41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2561 
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2559 เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.16 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้ น เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกนัแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีตำมสัญญำรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือประมำณตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของเงินใหกู้ย้มืประเภทเดียวกนั 

ค) มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณจำก
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั
ส ำหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวมีอตัรำดอกเบ้ียปรับตำมอตัรำตลำดจึงประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชี 

39. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี                       
31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.30:1 (2559: 3.19:1)  

40. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปีของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิหลังหักเงินส ำรองตำมกฎหมำย
ส ำหรับปี 2560 ใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.32 บำท 

41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2561 

124		/	รายงานประจ�าปี	2560

ห
ม
ายเห

ตุป
ระกอบ

งบ
การเงิน

 Creating opportunities for all / 125



ชื่อบริษัท บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)

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

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

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000353

โทรศัพท์ 0-2686-3200-4

โทรสำร 0-2686-3228, 0-2682-6089

เว็บไซต์ www.leaseit.co.th

บุคคลอ้างอิง

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

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

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

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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ลีซ ไอที”
ลีซ อิท ใหสินเชื่อโดยไมตีกรอบ
เฉพาะสินเชื่อธุรกิจ IT เทานั้น 

แตเราพรอมใหสินเชื่อ
กับธุรกิจนอกภาค IT 

เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา
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รวมสรางโอกาส
การเติบโตใหกับทุกคน

รายงานประจำป 2560

รายงานประจำป 2560

True Financial Partner

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
LEASE IT : True Financial Partner

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 900/17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02 686 3200-1  โทรสาร 02 686 3228
www.leaseit.co.th
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