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สาส์นจากคณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการบริษทัมีความยนิดีท่ีจะเสนอรายงานประจาํปี และงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมปี 2558 

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) มีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 เม่ือเทียบกบั
ปี 2557 ท่ีมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 0.7 เน่ืองจากไดรั้บแรงสนบัสนุนจากการลงทุนภาครัฐ มาตรการกระตุน้การใชจ่้ายของ
รัฐบาลในช่วงปลายปี 2558 และการท่องเท่ียวท่ีเติบโต อยา่งไรก็ตามการฟ้ืนตวัท่ีชา้ของเศรษฐกิจโลกส่งผลใหก้ารส่งออก
ลดลงร้อยละ 5.53 เม่ือเทียบกบัปี 2557  นอกจากน้ีการใชจ่้ายภายในประเทศไดล้ดลงจากการขาดความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากหน้ีภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสูง และราคาสินคา้การเกษตรท่ีตกตํ่า ในส่วนของนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงลงจากร้อยละ 2.00 ณ ส้ินปี 2557 เป็นร้อยละ 1.50 ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 
2558 และคงอตัราดงักล่าวตลอดปีเพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจท่ีซบเซา  

สาํหรับอุตสาหกรรมรถยนต ์ยอดจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ในปี 2558 มีจาํนวน 799,632 คนั ลดลงร้อยละ 9.32 จากปี 
2557 ท่ีมีจาํนวน 881,832 คนั เน่ืองจากผลของนโยบายรถคนัแรก และสภาวะเศรษฐกิจท่ียงัชะลอตวั อยา่งไรก็ตามในเซ็ก
เมน็ตข์องบริษทัท่ีเป็นรถเพ่ือการพาณิชยท่ี์ไม่ใช่รถกระบะ 1 ตนั ในปี 2558 ยงัคงมีการเติบโตเม่ือเทียบกบัปี 2557 

สาํหรับธุรกิจลีสซ่ิงและแฟคตอร่ิง ในปี 2558 มีอตัราการเติบโตท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจาก SMEs ไดช้ะลอ
การลงทุนในเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และความตอ้งการในเงินทุนหมุนเวยีน สะทอ้นถึงความไม่มัน่ใจภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

ผลประกอบการปี 2558 

สาํหรับผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 30,249 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.66 จากจาํนวน 29,465 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือจากการ
ขยายตวัของธุรกิจ ขณะท่ียอดการใหสิ้นเช่ือในปี 2558 มีจาํนวน 20,395 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.50  จากจาํนวน 18,458 
ลา้นบาทในปี 2557 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายสินเช่ือไปยงับริเวณประตกูารคา้ชายแดน  

สาํหรับหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 25,902 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.21 จากจาํนวน 25,343  
ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เพื่อสนบัสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 
4,347 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.44 จากจาํนวน 4,123 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 ซ่ึงเป็นผลมาจากกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมมากข้ึนของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 1,759 ลา้นบาทและมีกาํไรสะสมเท่ากบั 1,868 ลา้นบาท 

รายไดร้วมในปี 2558 มีจาํนวน 2,722 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.38 จากจาํนวน 2,685 ลา้นบาท ในปี 2557 ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2558 มีจาํนวน 904 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.41 จาก 926 
ลา้นบาท ในปี 2557  เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียกูย้ืมลดลง ส่งผลให้กาํไรสาํหรับปี 2558 เท่ากบั 681 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.43 จากจาํนวน 671 ลา้นบาท ในปี 2557  

 พอร์ตสินเช่ือในปี 2558 มีจาํนวน 30,079 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.09 จาก 29,177 ลา้นบาทในปี 2557 สัดส่วน
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ณ ส้ินปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 1.70 ของพอร์ตสินเช่ือรวม และมีอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ี
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สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) เท่ากบัร้อยละ 96.84 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทั
และบริษทัยอ่ยท่ียงัอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม  

การกาํกบัดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม  

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้
กาํหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้และสร้างความเช่ือมัน่
ตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

ทั้งน้ี บริษทัเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมพฒันาสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้กบัเด็กนักเรียน ในปี 2558 บริษทั
ไดรั้บการผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม AGM เท่ากบั 98.75 คะแนน ซ่ึงจดัโดยสมาคมผูล้งทุนไทย ร่วมกบั
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการใน
ระดบั “ดีมาก” ติดต่อกนัมา 4 ปี โดยการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

แนวโน้มธุรกจิและกลยุทธ์ปี 2559 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2559 คาดวา่จะขยายตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในอตัราร้อย
ละ 3.5 จากปีก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตท์างเศรษฐกิจจากโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ของรัฐบาล และการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัต่อเน่ือง อีกทั้งราคาพลงังานท่ีมีแนวโนม้อยูใ่นระดบัตํ่า ส่งผลใหต้น้ทุน
ของภาคธุรกิจลดลง ขณะท่ีการคา้ตามแนวชายแดนท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัการเปิด AEC คาดวา่จะมีมูลค่าสูงข้ึนจาก 1.4 ลา้นลา้นบาท
ในปี 2558 เป็น 1.6 ลา้นลา้นบาทในปี 2559 ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

สาํหรับยอดขายรถยนตใ์นประเทศในปี 2559 คาดวา่จะลดลงจากปีก่อนหนา้อยูท่ี่ 720,000 คนั อยา่งไรกต็าม การท่ี
รัฐบาลเร่งเบิกจ่ายในโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่จะทาํใหค้วามตอ้งการสาํหรับพาหนะ และอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง 

บริษทัไดมี้การเตรียมตวัเพ่ือรองรับโอกาสจาก AEC ท่ีไดเ้ร่ิมตน้เม่ือปลายปีท่ีผา่นมา โดยเราไดท้าํการขยายตลาด
ผา่นการเปิดสาขาใหม่ไปยงัจงัหวดัท่ีเป็นประตูชายแดนตามเขตแนวประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่ม CLMV เพ่ือควา้โอกาสจาก
การเติบโตดา้นการขนส่งท่ีเช่ือมโยงการคา้ชายแดนและการคา้ผา่นแดน 

สุดท้ายน้ี คณะกรรมการบริษทัขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมถึงเจ้าหน้ีและพนักงานทุกท่านท่ีร่วมกัน
สนบัสนุนและใหค้วามเช่ือมัน่บริษทัเสมอมา 

ในนามของคณะกรรมการบริษทั 

 

                                                                           
(ดร. อาํนวย วรีวรรณ)                    (นายโล จุน ลอง) 

                               ประธานกิตติมศกัด์ิ                                  ประธานกรรมการ 
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พนัธกจิ วสัิยทศัน์ และคุณค่าของบริษทั 

บริษัท ได้กาํหนดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ และคุณค่าของบริษัท ดังนี ้

วสัิยทศัน์ (Vision) 

 ใหบ้ริการทางการเงินเฉพาะดา้น ทั้งสินเช่ือเพ่ือการบริโภคและสินเช่ือการคา้แก่บุคคลทัว่ไปและธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

 เป็นผูน้าํในตลาดรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยท่ี์ไม่ใช่รถกระบะ 

พนัธกจิ (Mission) 

 คน้หาและตอบสนองต่อความพึงพอใจในดา้นการเงิน เพ่ือความสาํเร็จและความเป็นอยูท่ี่ดีของลกูคา้  

 แสวงหาการเติบโตอยา่งมัน่คง ในธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื 

 มุ่งมัน่ในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

คุณค่าของบริษัท (Corporate Value) 

“สุดหัวใจให้บริการ (Service with Passion)” ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเช่ือท่ีวา่ “การถ่อมตน (Modesty) จะนาํไปสู่ 

ความเป็นหน่ึงเดียว (Harmony) และความซ่ือสัตย ์(Honesty) สร้างความน่าเช่ือถือ (Credibility)” 

 การถ่อมตน (Modesty) : นาํมาซ่ึงการพฒันาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยไม่หยดุย ั้ง 

 ความเป็นหน่ึงเดียว (Harmony) : การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เสมือนหน่ึงครอบครัวเดียวกนั 

 ความซ่ือสัตย ์(Honesty) : มีความซ่ือตรงดว้ยความสัตยจ์ริง 

 ความน่าเช่ือถือ (Credibility) : เป็นท่ีไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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แนวทางการจดัทาํรายงาน 

 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจาํปี 2558 น้ี (รอบปีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558) เป็น
การรายงานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมทั้งกิจการ เพ่ือส่ือสารใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจถึงทิศทางและกระบวนการดาํเนินงาน CSR 
ของบริษทั โดยขอ้มูลสาํคญัขององคก์ร ถูกเก็บรวบรวมผา่นระบบ MIS (Management Information System) ซ่ึงช่วยเก็บ
ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และจดัทาํรายงานต่างๆ รวมทั้ง ยงัใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ในการเก็บ
รวบรวมเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆท่ีใชง้านภายในบริษทั นอกจากน้ียงัรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานภายในของบริษทั เช่น 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวางแผน และฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ และมีการเผยแพร่รายงานฉบบัน้ีผ่านทางเวป็ไซตข์องบริษทั 
(www.ask.co.th) 

การกาํหนดสาระสาํคญัของเน้ือหาจะพิจารณาตามหลกัสารัตภาพ (Materiality) ตามกรอบการรายงาน GRI โดย
พิจารณาคดัเลือกประเด็น (Aspect) ดา้นความยัง่ยืน และตวัช้ีวดัการดาํเนินงานท่ีมีนัยสําคญั (Significant) และความ
เก่ียวเน่ือง (Relevant) กบับริษทั รวมถึงการมีอยู่ของขอ้มูลซ่ึงเป็นประเด็นสําคญัท่ีมีการระบุไวใ้นรายงานฉบบัน้ี โดย
รายงานความรับผดิชอบต่อสังคมน้ีจะมีการปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน และจดัทาํเป็นประจาํในปีต่อๆไป 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ชั้นท่ี 24 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0-2679-6226, 0-2679-6262  โทรสาร 0-2679-6241-3 

เวบ็ไซต:์ http://www.ask.co.th/v1/th/ir/index.php 
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การดาํเนินธุรกจิของบริษทั 

 

บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) เลขทะเบียน บมจ. 0107546000393 ก่อตั้งข้ึนในปี 2527 
โดยกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ทุกประเภท โดยเร่ิมจากการให้สินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตใ์หม่ทั้งหมดแก่ลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อมาภายหลงับริษทัไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่การให้บริการเช่าซ้ือ
รถยนตใ์ชแ้ลว้ สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือแก่ผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต ์สินเช่ือทะเบียนรถยนต ์(Sale and Hire Purchase Back 
Service: SHB Service) และให้บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น บริการจดทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และบริการดา้น
ประกนัภยั เป็นตน้  

ปัจจุบนับริษทัมีสาขา 9 สาขา ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัระยอง จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเชียงราย จงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัลาํปาง จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัอุดรธานี นอกจากน้ี บริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการ
ดาํเนินการในการเปิดสาขาในจงัหวดัมุกดาหารและสระแกว้ 

บริษทัมีบริษทัยอ่ย 1 แห่ง คือ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัยอ่ย”) สาํหรับบริษทั 
กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) นั้น ก่อนปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัในเดือนพฤษภาคม 2547  บริษทั กรุงเทพ
แกรนด์แปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทั โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ต่อมาเม่ือบริษทัมีแผนเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มผูถื้อหุ้นของบริษทั กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) ได้
ดาํเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยเขา้ถือหุ้นโดยตรงในบริษทัและดาํเนินการให้บริษทั กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส 
จาํกดั (มหาชน) เขา้เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,759.50 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญัท่ีชาํระราคาแลว้ 351.90 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5.00 บาท รวมเป็นทุนชาํระแลว้ 1,759.48 ลา้นบาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึง
หุน้ต่อหน่ึงเสียง (One Share One Vote) 

99.99%

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)
- สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ทุกประเภท
- สินเช่ือส่วนบุคคล
- สินเช่ือทะเบียนรถยนต์
- สินเช่ือแกผู่จ้ัดจาํหนา่ยรถยนต์
- บริการด้านประกนัภยัรถยนต์
- บริการจด/โอนทะเบียนและตอ่ภาษีทะเบียน
รถยนต์ ทุกประเภท

บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จํากัด (มหาชน) *
- สินเช่ือลีสซ่ิงเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ
- สินเช่ือเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ
- สินเช่ือแฟคตอร่ิงภายในประเทศ
- สินเช่ือแฟคตอร่ิงระหว่างประเทศ
- บริการด้านประกนัภยั เคร่ืองจกัรและ
ยานพาหนะ

- บริการจด/โอนทะเบียนและตอ่ภาษีทะเบียน
เคร่ืองจกัรและยานพาหนะ

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัท บริษัทย่อย

 
หมายเหตุ: บริษทัเขา้ซ้ือหุน้ในบริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) เม่ือเดือนพฤษภาคม 2547 
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การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกั 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 2) ธุรกิจสินเช่ือลีสซ่ิง/ เช่าซ้ือ 
เคร่ืองจกัรและยานพาหนะ 3) ธุรกิจแฟคตอร่ิงภายในประเทศและแฟคตอร่ิงระหว่างประเทศ และ 4) บริการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
บริการสินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือทะเบียนรถยนต์ สินเช่ือแก่ผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต์ บริการดา้นประกนัภยั บริการจด/โอน
ทะเบียนและต่อภาษีรถยนต ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ธุรกจิการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

บริษทัเป็นผูด้าํเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์โดยใหบ้ริการแก่กลุ่มลูกคา้บุคคลธรรมดาเป็นหลกั ทั้งท่ี
เป็นรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แลว้ ซ่ึงได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย  ์เช่น รถกระบะ รถตู ้
รถบรรทุก และรถแท็กซ่ี เป็นตน้  กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมาเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่น
เขต ภาคกลาง และภาคตะวนัออก บริษทัเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซ้ือไทยและเป็นผูร่้วมก่อตั้งสมาคมฯ โดยมี
ผูบ้ริหารของบริษทัท่านหน่ึงเป็นกรรมการ นอกจากน้ี บริษัทยงัเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จาํกัด 
(National Credit Bureau Co.,Ltd.)  

2. ธุรกจิการให้บริการสินเช่ือลสีซ่ิง / เช่าซ้ือเคร่ืองจักรและยานพาหนะ 

บริษทัยอ่ยเร่ิมดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือลีสซ่ิง และสินเช่ือเช่าซ้ือตั้งแต่ ปี 2532 โดยใหบ้ริการแก่กลุ่มลูกคา้นิติ
บุคคลเป็นหลกั สาํหรับสินเช่ือลีสซ่ิงท่ีใหบ้ริการนั้นประกอบดว้ยสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มลูกคา้ของ
บริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการท่ีตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษทัย่อยเน้นให้บริการแก่กลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีศกัยภาพ เช่น อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์และ
อุตสาหกรรมบริการ เป็นตน้ ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัยอ่ยใหสิ้นเช่ือ คือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ทั้งท่ีเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 
และเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ โดยเนน้เฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยไีม่รวดเร็วนกั มีความคงทน มีอายกุารใช้
งานนาน และมีสภาพคล่องสูง หรือ ยานพาหนะประเภทต่างๆ ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ รถกระบะ รถตู ้
และรถบรรทุก เป็นตน้ ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยเป็นสมาชิกของสมาคมลีสซ่ิงแห่งประเทศไทย  

3. ธุรกจิการให้บริการสินเช่ือแฟคตอร่ิง 

สาํหรับธุรกิจการให้บริการสินเช่ือแฟคตอร่ิง บริษทัยอ่ยเร่ิมให้บริการตั้งแต่ปี 2542 กลุ่มลูกคา้สินเช่ือแฟคตอร่ิง
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้การเติบโตดี มีผลประกอบการดี มีฐานะการเงินมัน่คง และมีความสามารถในการผอ่นชาํระหน้ีได้
ตามกําหนด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยสําหรับบริการประเภทน้ี  ได้แก่ ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละพลาสติก และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ ลกัษณะการใหบ้ริการของสินเช่ือ
แฟคตอร่ิง จาํแนกไดเ้ป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ สินเช่ือแฟคตอร่ิงภายในประเทศ (Domestic Factoring) ซ่ึงเป็นการรับซ้ือ
สิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้ของผูข้ายสินคา้และบริการท่ีมีคู่คา้ (ผูซ้ื้อ) อยูภ่ายในประเทศ กลุ่มลูกคา้ส่วน
ใหญ่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ และสินเช่ือแฟคตอร่ิงระหว่างประเทศ (International 
Factoring) ซ่ึงเป็นการรับซ้ือสิทธิเรียกร้องในลกูหน้ีการคา้จากผูข้ายสินคา้และบริการท่ีมีคู่คา้ (ผูซ้ื้อ) อยูใ่นต่างประเทศ ทั้งน้ี
สินเช่ือแฟคตอร่ิงระหวา่งประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ  
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- สินเช่ือแฟคตอร่ิงเพ่ือการนาํเขา้ (Import Factoring) 

บริษทัยอ่ยให้บริการการคํ้าประกนัความสามารถในการชาํระเงินของผูซ้ื้อ (ผูน้าํเขา้) ต่อผูข้ายท่ีอยู่
ต่างประเทศ หากผูน้าํเขา้ไม่สามารถชาํระเงินค่าสินคา้และบริการภายหลงัจากครบกาํหนดชาํระ 90 วนั 
บริษทัยอ่ยในฐานะผูค้ ํ้าประกนัตอ้งชาํระเงินค่าสินคา้และบริการแทน โดยบริษทัยอ่ยจะทาํการไล่เบ้ียจากผู ้
ซ้ือ (ผูน้าํเขา้) หรือผูค้ ํ้าประกนัของผูซ้ื้อต่อไป ในกรณีท่ียงัมีขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย บริษทัยอ่ยไม่
ตอ้งรับผดิชอบชาํระเงินค่าสินคา้และบริการจนกวา่ขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวจะหมดไป 

- สินเช่ือแฟคตอร่ิงเพ่ือการส่งออก (Export Factoring)  

บริษทัยอ่ยเป็นตวักลางในการติดต่อประสานงานกบัผูใ้หบ้ริการสินเช่ือแฟคตอร่ิงเพ่ือการนาํเขา้ของ
ผูน้าํเขา้ท่ีอยู่ต่างประเทศซ่ึงเป็นบริษทัคู่คา้ของผูส่้งออกในประเทศ พร้อมบริการตรวจสอบฐานะของผู ้
นาํเขา้ในต่างประเทศผา่นผูใ้ห้บริการสินเช่ือแฟคตอร่ิงเพ่ือการนาํเขา้ และรับประกนัหน้ีไม่สูญต่อผูส่้งออก 
หากผูน้าํเขา้ในต่างประเทศไม่สามารถชาํระเงินค่าสินคา้และบริการภายหลงัจากครบกาํหนดชาํระ 90 วนั ผู ้
ให้บริการสินเช่ือแฟคตอร่ิงเพ่ือการนาํเขา้ของผูน้าํเขา้ท่ีอยูต่่างประเทศจะชาํระเงินค่าสินคา้และบริการให้
บริษทัยอ่ยแทน เพ่ือนาํไปชาํระค่าสินคา้และบริการใหก้บัผูส่้งออกต่อไป ปัจจุบนับริษทัยอ่ยเป็นสมาชิกของ
สมาคมแฟคตอร่ิงระหวา่งประเทศ (Factors Chain International หรือ FCI)  

4. ธุรกจิการให้บริการสินเช่ือและการบริการอืน่ๆ 

บริษทัใหบ้ริการสินเช่ือประเภทอ่ืน เช่น สินเช่ือบุคคล (Personal Loan) สินเช่ือทะเบียนรถยนต ์(Sale and Hire 
Purchase Back Service: SHB Service) และสินเช่ือแก่ผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต ์ (Floor Plan Financing) โดยสินเช่ือบุคคลเป็น
บริการสินเช่ือพิเศษเฉพาะแก่กลุ่มลูกคา้ชั้นดีของบริษทัท่ีมีความตอ้งการใชเ้งิน วงเงินสินเช่ือกาํหนดไวสู้งสุดไม่เกินรายละ 
300,000 บาท ระยะเวลาผอ่นชาํระไม่เกิน 36 งวด บริษทัเร่ิมใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 2545  

ตั้งแต่ปลายปี 2546 บริษทัเร่ิมให้บริการสินเช่ือแก่ผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต ์ (Floor Plan Financing) สาํหรับใชเ้ป็น
แหล่งเงินทุนในการจดัซ้ือรถยนต์เพ่ือนาํมาจาํหน่าย และเพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต ์โดยบริษทั
เลือกให้การสนับสนุนเฉพาะผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต์ท่ีเป็นผูจ้ดัหาลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือให้แก่บริษทั นอกจากน้ีตั้งแต่ปี 2556 
บริษทัเร่ิมใหบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต ์(SHB Service) ซ่ึงเป็นการใหสิ้นเช่ือแก่บุคคลท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิรถยนตท่ี์
ตอ้งการสินเช่ือเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีบริการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต ์และการใหบ้ริการ
ดา้นประกนัภยั เป็นตน้ เพ่ือการใหบ้ริการอยา่งครบวงจร 
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โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลดา้นการตลาด 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์

ฝ่ายวางแผน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายปฏิบติัการ
สินเช่ือ 

ประธานเจา้หนา้ท่ี
การเงิน 

ประธานเจา้หนา้ท่ี     
สารสนเทศ 

ประธานเจา้หนา้ท่ี     
ธุรการ  

ฝ่ายการเงิน 

รองประธาน 
สายงานควบคุมสินเช่ือ 

ฝ่ายบริการลูกคา้ 

ฝ่ายจดัการหน้ีสิน 

ฝ่ายตรวจสอบสินเช่ือ 

ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายสารสนเทศ 

ประธานสายงานสินเช่ือ
การตลาด 

รองประธาน 
สายงานสินเช่ือการตลาด 

ฝ่ายสินเช่ือการตลาด

สายงาน 2 

ฝ่ายสินเช่ือการตลาด

สายงาน 1 

สาขาพิษณุโลก 

สาขาระยอง 

สาขาสมุทรสาคร

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

คณะกรรมการบริหาร  
ความเส่ียง 

สาขาเชียงราย 

สาขาขอนแก่น 

สาขาอุบลราชธานี 

รองประธาน 
สายงานกิจการสาขา 

สาขาลาํปาง 

สาขานครราชสีมา 

สาขาอุดรธานี 

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายสินเช่ือการตลาด

สายงาน 3 

ฝ่ายวเิคราะห์สินเช่ือ 

ฝ่ายประกนัภยั 
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การดูแลและพฒันาพนักงาน 

 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของบุคลากร จึงมีการกาํหนดนโยบาย หลกัการ และระบบงานการบริหารบุคลากร 
รวมทั้งแนวทางการพฒันาบุคลากร เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะ และศกัยภาพ ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน
ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  

บริษัทให้ความสําคญัในการพฒันาพนักงาน เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพการทาํงาน คุณภาพของการ
ให้บริการ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานจริง โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้พนกังานไดฝึ้กฝนและพฒันา
ตนเองอยา่งสมํ่าเสมอใหเ้หมาะสมตามแต่ละสายงาน ทั้งระดบัผูบ้ริหารซ่ึงจะเนน้ทกัษะในเร่ืองของการบริหารงานและดา้น
จิตวิทยา และระดบัปฏิบติังานซ่ึงจะเนน้ในเร่ืองของทกัษะและเทคนิคในการปฏิบติังาน เพ่ือให้พนกังานไดเ้รียนรู้และฝึก
ทกัษะตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน  

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัการฝึกอบรมข้ึนภายในบริษทั โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ทั้งจากภายในบริษทัและจากสถาบนั
ภายนอกตามความเหมาะสมกบัหัวขอ้ท่ีจดัข้ึน รวมทั้ง การส่งพนักงานเขา้รับการฝึกอบรมจากสถาบนัภายนอกท่ีมีการ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นนั้นๆ ดว้ย โดยบริษทัตอ้งการใหบุ้คลากรเติบโตและกา้วหนา้ไปพร้อมกบับริษทัเป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่า 
ส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการอบรมทั้งเป็นการจดัอบรมภายใน และเขา้ร่วมอบรมจากสถาบนั
ภายนอกแก่พนกังานและผูบ้ริหาร รวมทั้งส้ิน 79 คร้ัง โดยเป็นการจดัอบรมภายใน 47 คร้ัง ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการ
สนบัสนุนการทาํงานของบริษทั รวมทั้งเพ่ิมทกัษะ ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และอบรมภายนอก 32 คร้ัง รวมถึง
หลกัสูตรอบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาบุคลากรคือหลกัสูตร “กลเม็ดพฒันา ทุนมนุษย ์ดูแลพนักงานดี มีเงิน
เหลือ” ซ่ึงจดัโดยคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ บริษทัมีการรณรงคใ์นเร่ืองความปลอดภยั
ในการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ตามนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยั และสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน พบวา่ในปี 
2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสถิติการหยดุงาน (Sick Leave) เท่ากบัร้อยละ 2.88 ของจาํนวนบุคลากรรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย และบริษทัไม่มีอตัราการเกิดอุบติัท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน และบริษทัไดจ้ดัโครงการสวสัดิการตรวจสุขภาพ
ประจาํปีใหแ้ก่บุคลากรของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคน เพ่ือใหพ้นกังานมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงโครงการดงักล่าวบริษทัจดัข้ึนเป็น
ประจาํทุกปีและดาํเนินการมาต่อเน่ืองมากกว่า 15 ปี นอกจากน้ี ในปี 2558 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมแข่งขนัฟุตบอลภายใน
บริษทั เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานเห็นความสาํคญัของการออกกาํลงักาย และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร   

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการพฒันาพนกังาน เท่ากบั 0.49  ลา้นบาทในปี 2557 และ 0.90 ลา้นบาท
ในปี 2558 โดยมีจาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ียในปี 2558 เท่ากบั 25.54 ชัว่โมง/คน/ปี 

บริษทัเคารพในสิทธิของบุคคลตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้ง ไม่จาํกดัสิทธิส่วนบุคคลและละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เช่น การไม่จ้างแรงงานเด็ก และไม่จํากัดสิทธิในการจ้างแรงงานคนพิการ เป็นต้น โดยได้ระบุไวเ้ป็นนโยบายใน
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษทั 
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การดาํเนินธุรกจิด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบริษทัได้ดาํเนินโครงการช่วยเหลือสังคม ซ่ึงบริษทัหวงัว่ากิจกรรมท่ีบริษทัจัดตั้ งข้ึน เป็นส่วนหน่ึงท่ี
สนับสนุนและช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งข้ึนโดยบริษทัยึดหลกัในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมควบคู่กบัการดูแลสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มใหเ้ติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนื บริษทัมีโครงการพฒันาสังคม ดงัน้ี 

ปี 2555 - โครงการมอบทุนการศึกษาให้กบันักเรียนทีม่ีผลการเรียนดแีต่ยากจน โรงเรียนวัดนาจอมเทยีน จังหวดัชลบุรี 

วนัศุกร์ท่ี 21 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี แต่ยากจน จาํนวน 22 
ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งมอบหนงัสือเพ่ือส่งเสริมการอ่านให้กบัห้องสมุดโรงเรียน มูลค่า 10,000 บาท 
ของโรงเรียนวดันาจอมเทียน จงัหวดัชลบุรี 

นอกจากน้ี พนกังานของบริษทั ไดร่้วมบริจาคอุปกรณ์เคร่ืองเขียน และบริจาคเงินสมทบทุนอาหารกลางวนั
ให้กบันกัเรียนดว้ย โดยมีคุณโล จุน ลอง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นตวัแทนในการมอบส่ิงของทั้งหมดน้ี
ให้กบัโรงเรียน กิจกรรมน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการแบ่งปันสังคม เพ่ือสร้างจิตสํานึกการแบ่งปันและ
เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

 

ปี 2556 - โครงการมอบทุนการศึกษาให้กบัเดก็ๆ สถานสงเคราะห์เดก็ชายบ้านมหาเมฆ 

  วนัจนัทร์ท่ี 2 ธนัวาคม 2556 คณะผูบ้ริหารของบริษทั โดยมีคุณโล จุน ลอง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็น
ตวัแทนมอบทุนการศึกษา ใหก้บัเดก็ๆ สถานสงเคราะห์เดก็ชายบา้นมหาเมฆ จาํนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 
บาท มูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมทั้งส่ิงของบริจาคจากพนกังานของบริษทัท่ีร่วมกนับริจาค  
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 - โครงการบริจาคคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ให้แก่ มูลนิธิ

กระจกเงา 

บริษทัไดบ้ริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ (เช่น คีบอร์ด เคร่ืองพิมพ ์และอุปกรณ์
สาํรองไฟ เป็นตน้) และอุปกรณ์สํานกังานต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถใชง้านได ้ให้แก่ มูลนิธิกระจกเงา เพ่ือนาํมา
ดาํเนินการคดัแยกประเภท และทาํให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใชง้านใหม่ได ้ซ่ึงทางมูลนิธิจะส่งให้แก่ผูท่ี้มี
ความตอ้งการหรือผูท่ี้ขาดแคลนต่อไป 

ปี 2557 - โครงการมอบทุนการศึกษาให้กบัเดก็ๆ สถานสงเคราะห์เดก็ชายบ้านมหาเมฆ 

วนัพฤหสับดีท่ี 4 ธนัวาคม 2557 คณะผูบ้ริหารของบริษทั โดยมีคุณโล จุน ลอง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เป็นตวัแทนมอบทุนการศึกษา ใหก้บัเดก็ๆ สถานสงเคราะห์เดก็ชายบา้นมหาเมฆ จาํนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 
บาท มูลค่ารวม 100,000 บาท และอุปกรณ์การเรียน ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ มูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมทั้ง
ส่ิงของบริจาคจากพนกังานของบริษทัท่ีร่วมกนับริจาค 
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 - โครงการบริจาคคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ให้แก่ มูลนิธิ

กระจกเงา 

บริษทัไดบ้ริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ (เช่น คีบอร์ด เคร่ืองพิมพ ์และอุปกรณ์
สาํรองไฟ เป็นตน้) และอุปกรณ์สาํนกังานต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถใชง้านได ้ใหแ้ก่ มูลนิธิกระจกเงา เพ่ือนาํมา
ดาํเนินการคดัแยกประเภท และทาํใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านใหม่ได ้ซ่ึงทางมูลนิธิจะส่งใหแ้ก่ผูท่ี้มี
ความตอ้งการหรือผูท่ี้ขาดแคลนต่อไป 
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ปี 2558 - โครงการมอบทุนการศึกษาให้กบัเดก็ๆ สถานสงเคราะห์เดก็ชายบ้านมหาเมฆ 

วนัจนัทร์ท่ี 28 ธนัวาคม 2558 คณะผูบ้ริหารของบริษทั โดยมีคุณโล จุน ลอง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็น
ตวัแทนมอบทุนการศึกษา ใหก้บัเดก็ๆ สถานสงเคราะห์เดก็ชายบา้นมหาเมฆ จาํนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 
บาท มูลค่ารวม 100,000 บาท และอุปกรณ์การเรียน ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ มูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมทั้ง
ส่ิงของบริจาคจากพนกังานของบริษทัท่ีร่วมกนับริจาค 

 
 

 
 - โครงการบริจาคคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ให้แก่ มูลนิธิ

กระจกเงา 

บริษทัไดบ้ริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ (เช่น คีบอร์ด เคร่ืองพิมพ ์และอุปกรณ์
สาํรองไฟ เป็นตน้) และอุปกรณ์สาํนกังานต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถใชง้านได ้ใหแ้ก่ มูลนิธิกระจกเงา เพ่ือนาํมา
ดาํเนินการคดัแยกประเภท และทาํใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านใหม่ได ้ซ่ึงทางมูลนิธิจะส่งใหแ้ก่ผูท่ี้มี
ความตอ้งการหรือผูท่ี้ขาดแคลนต่อไป 
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รางวลัทีบ่ริษทัได้รับ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institutes of Directors Association หรือ IOD) ซ่ึงเป็นสมาคมท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ประกาศใหบ้ริษทัไดรั้บผลคะแนน “ดีมาก” จากโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 
2558 

นอกจากน้ี ผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ซ่ึงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย บริษทัไดรั้บคะแนนประเมิน AGM Checklist เท่ากบั 98.75 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100.00 คะแนน  
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บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย  

 

บริษทัเลง็เห็นและให้ความสาํคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ตั้งแต่ 
ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น พนักงาน เจ้าหน้ี ลูกหน้ี คู่แข่ง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
เน่ืองจากบริษทัตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ในอนัท่ีจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัและผล
ประกอบการท่ีดีใหแ้ก่บริษทัและเป็นแรงสนบัสนุนอยา่งดียิ่งในระยะยาว ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “การกาํกบั
ดูแลกิจการ” ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ask.co.th) ในส่วนของ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

- จรรยาบรรณธุรกิจ  

- นโยบายการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

- นโยบายการต่อตา้นการทุจริต   

- นโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและแบบฟอร์ม   

- นโยบายการพฒันาความรู้ศกัยภาพของบุคลากร 

- นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยั และสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน 

บริษทัมีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยบริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ข้ึน เพ่ือเป็นช่องทางให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสในกรณีท่ีเกิดการทุจริต ฉ้อโกง
ในสาระท่ีสาํคญั และกระทบต่อความรู้สึก เช่น การกระทาํท่ีผิดกฎหมาย ผิดกฎขอ้บงัคบั ผิดไปจากนโยบายของบริษทั และ
ผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือดาํเนินการให้เกิดความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส และยติุธรรม
ต่อไป ทั้งน้ี ขอ้มูลขอผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้ จะถกูเกบ็เป็นความลบั เพ่ือป้องกนักรณีถกูละเมิดสิทธิ 
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แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

 

บริษทัมีนโยบายในการดาํเนินการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ โดยไดจ้ดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริต (Anti-Fraud 
Policy) ข้ึน เพ่ือกาํหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และการป้องกนัการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ี
ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดาํเนินการหรือยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตอย่างสมํ่าเสมอ และสอบทานแนวทางปฏิบติัตาม
นโยบายต่อตา้นการทุจริต   

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีการสอบสวนการทุจริตและตั้งขอ้สงสัยในการทาํทุจริตตามเห็นสมควรวา่จาํเป็น โดยมี
การสอบสวนอยา่งยติุธรรมและตรงตามวตัถุประสงค ์ไม่คาํนึงถึงตาํแหน่ง หนา้ท่ี ระยะเวลาการทาํงาน และความสัมพนัธ์
กบับริษทั รวมทั้งส่วนต่างๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงไปสู่หรือเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวน  

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ   

1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและดูแลใหมี้ระบบต่อตา้นการทุจริตท่ีมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดใ้หค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจริตของบริษทั  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบสอบทานระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียง
ของบริษทั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการต่อตา้นการทุจริตของบริษทั  รวมทั้งอาจเห็นดว้ย ในการ
ใหอ้าํนาจในการสอบสวนอยา่งอิสระหรือวา่จา้งท่ีปรึกษา เพ่ือช่วยในการสอบสวนการทุจริต  

3. คณะผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริต เพ่ือส่ือสารไปยงั
พนักงานและบุคคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้
สอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ  

4. ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังาน เพ่ือให้
มัน่ใจวา่บริษทัมีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกนัความเส่ียงดา้นการทุจริต และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ รวมทั้งเป็นหวัหนา้ทีมสอบสวนการทุจริตตามท่ีเห็นวา่สมควร
และจาํเป็น 

5. ผูอ้าํนวยการฝ่ายแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบในการจดัตั้งและรักษาการควบคุมเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการป้องกนัและการตรวจ
ตราการกระทาํอนัทุจริต และควรทาํความคุน้เคยกบัประเภทของการครอบครองทรัพยสิ์น อนัมิชอบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีความรับผดิชอบของตน และควรจะเตรียมพร้อมรับมือกบัสัญญาณของการกระทาํดงักล่าว  

6. พนกังานทุกคนควรรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตนตามนโยบายหลกัประพฤติตน นโยบายการต่อตา้นการทุจริต
รวมทั้งกฎระเบียบ และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
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แนวทางการปฏิบัต ิ

1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและจรรยาบรรณของบริษทั 
โดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการทุจริต ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

2. การควบคุมไม่ใหเ้กิดการทุจริตของพนกังาน   

2.1 การแบ่งหนา้ท่ีของพนกังาน เป็นส่ิงท่ีพึงกระทาํ เพ่ือไม่ให้พนกังานคนใดคนหน่ึงรับผิดชอบงานตั้งแต่ตน้จนจบ
ขั้นตอนเพียงลาํพงัคนเดียว   

2.2 มีการมอบหมายงานตามระดบัขั้นอยา่งเหมาะสม   

2.3 ควรเปล่ียนแปลงความรับผิดชอบของพนกังาน เท่าท่ีสามารถกระทาํได ้เพ่ือหลีกเล่ียงการรับผิดชอบในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงติดต่อกนัเป็นเวลานานเกินไป   

2.4 ตอ้งมัน่ใจวา่พนกังานทุกคนเขา้ใจในหลกัการประพฤติตนของพนกังาน และจดัให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้
เก่ียวนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการจดัอบรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการ
ทุจริตถา้มีความจาํเป็น   

2.5 การจดัทาํขั้นตอนการแจง้เบาะแส เพ่ือให้มีความถูกตอ้ง สะดวก และเพ่ือให้มีวิธีการท่ีปลอดภยัให้กบัพนกังาน
และบุคคลภายนอกในการรายงานเร่ืองทุจริตหรือการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามนโยบาย   

2.6 บริษทักระตุน้ให้พนักงานรายงานเร่ืองทุจริตบนพ้ืนฐานความเป็นจริง แต่การกล่าวหาท่ีมีเจตนาท่ีมุ่งร้ายหรือ
พยาบาท อาจจะนาํไปสู่การกระทาํท่ีผดิทางวนิยัของบริษทัได ้  

3. การใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีแจง้เบาะแส  โดยบริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีแจง้
เบาะแสการทุจริต โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริต ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
นโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) 

4. ความปลอดภยัของหลกัฐาน  เม่ือไดรั้บรายงานเร่ืองท่ีสงสัยว่าจะมีการทุจริต จะตอ้งมีการดาํเนินการโดยทนัทีเพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้มีการขโมย เปล่ียนแปลง หรือทาํลายหลกัฐาน รวมถึงการเคล่ือนยา้ยหลกัฐานไปไวย้งัท่ีปลอดภยั การ
จาํกดัสิทธิในการเขา้ไปในท่ีเกบ็หลกัฐาน และป้องกนัไม่ใหผู้ต้อ้งสงสัยสามารถเขา้ถึงท่ีเกบ็หลกัฐานได ้ทั้งน้ี หลกัฐาน 
ตอ้งไดรั้บการรักษาความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ จนกวา่ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในจะสรุปผลจึงสามารถยกเลิกการ
รักษาความปลอดภยัได ้ 

5. การเกบ็รักษาความลบัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสืบสวนการกระทาํอนัทุจริตทุกคนจะตอ้งเกบ็รายละเอียดต่างๆ และ
ผลของการสืบสวนไวเ้ป็นความลบั   

6. การดาํเนินการทางวินัย ในกรณีท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่ามีการทุจริตจริง บริษทัจะตอ้งดาํเนินการทางวินัย และ/หรือ 
ดาํเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ระทาํผดินั้นๆ 

กระบวนการประเมนิความเส่ียงจากการทุจริต 

บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการตรวจประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในไดต้รวจประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต 
เพ่ือช่วยประเมินความเป็นไปไดใ้นเร่ืองการทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกนัและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัจะสามารถป้องกนัและควบคุมเพ่ือให้เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมตามหลกั        
บรรษทัภิบาลท่ีดี 

แนวทางการตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 

บริษทัมีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยจดัให้มีการสอบทานการ
ปฏิบติังานตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบติั และขอ้กาํหนด
ในการดาํเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 

ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายและการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ask.co.th) ภายใตห้วัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ 

การดําเนินการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption :CAC) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 ไดอ้นุมติัการประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption 
(CAC) เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในแกไ้ขปัญหาทุจริตคอร์รัปชนัดว้ยความร่วมมือกนัในหมู่บริษทัเอกชนท่ีตอ้งการสร้างแรงกดดนั
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบและต่อตา้นการใช้คอร์รัปชั่นเป็น
เคร่ืองมือกีดกนัการแข่งขนัและขดัขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรีโดยบริษทัไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตแลว้ และกาํลงัดาํเนินการในขั้นตอนทาํแบบประเมิน
ตนเองเพ่ือยืน่ขอรับรองการเขา้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
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การแสดงข้อมูลตามตวัช้ีวดั GRI (GRI Content Index) 

 

การแสดงข้อมูลตามตวัช้ีวดั GRI 

(GRI Content Index) 

Indicator Disclosure Partial Complete 
CSR Report 

Page no. 
Annual 
Report 

Remark 

1. Strategy and Analysis    

1.1 Statement from the most senior decision-
maker of the organization.  / 1-2 1-2  

1.2 Description of key impacts, risks, and 
opportunities. /  16-17  

2. Organizational Profile    

2.1 Name of the organization.  / 5 6  

2.2 Primary brands, products, and/or services.  / 5-7 13-14  

2.3 Operational structure of the organization, 
including main divisions, operating 
companies, subsidiaries, and joint ventures.  / 5,8 12,18  

2.4 Location of organization’s headquarters.  / 6  

2.5 Number of countries where the organization 
operates, and names of countries with either 
major operations or that are specifically 
relevant to the sustainability issues covered in 
the report   NA 

2.6 Nature of ownership and legal form.  / 5 6  

2.7 Markets served (including geographic 
breakdown, sectors served, and types of 
customers/beneficiaries).  / 13-15  

2.8 Scale of the reporting organization.  / 8,23  

2.9 Significant changes during the reporting 
period regarding size, structure, or ownership.  / 13-14  

2.10 Awards received in the reporting period.  / 15  

3. Report Parameters    

3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) 
for information provided.  / 4  

3.2 Date of most recent previous report (if any).  / 4  

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.)  / 4  

3.4 Contact point for questions regarding the 
report or its contents.  / 4  

3.5 Process for defining report content.  / 4  

3.6 Boundary of the report   NA 

3.7 State any specific limitations on the scope or 
boundary of the report   NA 
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Indicator Disclosure Partial Complete 
CSR Report 

Page no. 
Annual 
Report 

Remark 

3.8 Basis for reporting on joint ventures, 
subsidiaries, leased facilities, outsourced 
operations, and other entities that can 
significantly affect comparability from period 
to period and/or between organizations.   NA 

3.9 Data measurement techniques and the bases of 
calculations, including assumptions and 
techniques underlying estimations applied to 
the compilation of the Indicators and other 
information in the report.   NA 

3.10 Explanation of the effect of any re-statements 
of information provided in earlier reports, and 
the reasons for such re-statement 
(e.g.,mergers/acquisitions, change of base 
years/periods, nature of business, 
measurement methods).   NA 

3.11 Significant changes from previous reporting 
periods in the scope, boundary, or 
measurement methods applied in the report.   NA 

3.12 Table identifying the location of the Standard 
Disclosures in the report.  / 20-23  

3.13 Policy and current practice with regard to 
seeking external assurance for the report.   NA 

4. Governance, Commitments, and Engagement    

4.1 Governance structure of the organization, 
including committees under the highest 
governance body responsible for specific 
tasks, such as setting strategy or 
organizational oversight.  / 18-21  

4.2 Indicate whether the Chair of the highest 
governance body is also an executive officer. /  21  

4.3 For organizations that have a unitary board 
structure, state the number and gender of 
members of the highest governance body that 
are independent and/or non-executive 
members. /  19  

4.4 Mechanisms for shareholders and employees 
to provide recommendations or direction to 
the highest governance body. /  41-43  

4.5 Linkage between compensation for members 
of the highest governance body, senior 
managers, and executives (including departure 
arrangements), and the organization’s 
performance (including social and 
environmental performance).  / 22-23  

4.6 Processes in place for the highest governance 
body to ensure conflicts of interest are 
avoided.  / 38-44  
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Indicator Disclosure Partial Complete 
CSR Report 

Page no. 
Annual 
Report 

Remark 

4.7 Process for determining the composition, 
qualifications, and expertise of the members 
of the highest governance body and its 
committees, including any consideration of 
gender and other indicators of diversity. /  25-36  

4.8 Internally developed statements of mission or 
values, codes of conduct, and principles 
relevant to economic, environmental, and 
social performance and the status of their 
implementation. /  3  

4.9 Procedures of the highest governance body for 
overseeing the organization’s identification 
and management of economic, environmental, 
and social performance, including relevant 
risks and opportunities, and adherence or 
compliance with interna agreed standards, 
codes of conduct, and principles. /  38-40  

4.10 Processes for evaluating the highest 
governance body’s own performance, 
particularly with respect to economic, 
environmental, and social performance. /  42  

4.11 Explanation of whether and how the 
precautionary approach or principle is 
addressed by the organization.   NA 

4.12  Externally developed economic, 
environmental, and social charters, principles, 
or other initiatives to which the organization 
subscribes or endorses.   NA 

4.13 Memberships in associations (such as industry 
associations) and/ or national/international 
advocacy organizations in which the 
organization: * Has positions in governance 
bodies; * Participates in projects or 
committees; * Provides substantive funding 
beyond routine membership dues; or * Views 
membership as strategic   NA 

4.14 List of stakeholder groups engaged by the 
organization.  / 19  

4.15 Basis for identification and selection of 
stakeholders with whom to engage. /  45-46  

4.16 Approaches to stakeholder engagement, 
including frequency of engagement by type 
and by stakeholder group. /  42-43  

4.17 Key topics and concerns that have been raised 
through stakeholder engagement, and how the 
organization has responded to those key topics 
and concerns, including through its reporting.   NA 
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Indicator Disclosure Partial Complete 
CSR Report 

Page no. 
Annual 
Report 

Remark 

Economic performance    

EC3 Coverage of the organization’s defined benefit 
plan obligations.  / 22-24  

Occupational health and safety    

LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost 
days, and absenteeism, and number of work-
related fatalities by region and by gender. /  9 42  

Training and education    

LA10 Average hours of training per year per 
employee by gender, and by employee 
category. /  9 42  

Child labor    

HR6 Operations and significant suppliers identified 
as having significant risk for incidents of child 
labor, and measures taken to contribute to the 
effective abolition of child labor. /  9  

Corruption    

SO4 Actions taken in response to incidents of 
corruption.  / 17 42  

Public policy    

SO5 Public policy positions and participation in 
public policy development and lobbying.  / 11-14  

Remark:   NA = Not Available 




