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สาสนจากคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความยินดีที่จะเสนอรายงานประจําป และงบการเงินที่ตรวจสอบแลวของบริษัทและบริษัท

ยอย สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมป 2559 

เศรษฐกิจไทยในป 2559 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.2 ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ

กับป 2558 ที่มีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.8 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักคือ การลงทุนภาครัฐ มาตรการกระตุนการใชจายของ

รัฐบาล และการทองเที่ยว อยางไรก็ตามจากการฟนตัวที่ชาของเศรษฐกิจโลก สงออกในป 2559 มีการเติบโตรอยละ 0.0 แต

ยังคงเปนตัวเลขที่ดีขึ้นจากป 2558 ที่การสงออกเติบโตติดลบรอยละ 5.53  นอกจากน้ีการใชจายภายในประเทศไดลดลง จาก

การขาดความเชื่อมั่นของผูบริโภค เน่ืองจากหน้ีภาคครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง ในสวนของนโยบายการเงิน ธนาคารแหง

ประเทศไทยไดคงอัตราดอกเบี้ยอางอิงที่รอยละ 1.50 ตลอดทั้งปเพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจที่ซบเซา  

สําหรับอุตสาหกรรมรถยนต เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว ยอดจําหนายรถยนตใหมในป 2559 มี

จํานวน 768,788 คัน ลดลงรอยละ 3.9 จากป 2558 ที่มีจํานวน 799,632 คัน โดยรถเพ่ือการพาณิชยที่ไมใชรถกระบะ 1 ตัน มี

ยอดจําหนายในป 2559 จํานวน 94,834 คัน ลดลงรอยละ 15.09 จากป 2558 ที่มียอดจําหนาย 111,694 คัน  

สําหรับธุรกิจลีสซิ่งและแฟคตอริ่ง อัตราการเติบโตคอนขางตํ่า เน่ืองจาก SMEs ไดชะลอการลงทุนในเครื่องจักร 

อุปกรณ และความตองการในเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติม สะทอนถึงความไมมั่นใจภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

ผลประกอบการป 2559 

สําหรับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพยรวมจํานวน 31,707 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.82 จากจํานวน 30,249 ลานบาท ณ สิ้นป 2558 เปนผลมาจากการเติบโตของพอรตสินเช่ือของธุรกิจ

เชาซื้อและลีสซิ่ง ขณะที่ยอดการใหสินเช่ือในป 2559 มีจํานวน 20,091 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.49  จากจํานวน 20,395 ลาน

บาทในป 2558 ซึ่งเปนผลมาจากการเพ่ิมความระมัดระวังในการปลอยสินเช่ือในกลุมแฟคตอริ่งอันเปนลูกหน้ีระยะสั้น  

สําหรับหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 27,128 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.73 จากจํานวน 25,902   

ลานบาท ณ สิ้นป 2558 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของพอรตสินเช่ือ สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 

4,578 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.32 จากจํานวน 4,347 ลานบาท ณ สิ้นป 2558 ซึ่งเปนผลมาจากกําไรสุทธิที่เพ่ิมมากขึ้นของ

บริษัทและบริษัทยอย โดยมีทุนชําระแลวจํานวน 1,759 ลานบาทและมีกําไรสะสมเทากับ 2,099 ลานบาท 

รายไดรวมในป 2559 มีจํานวน 2,816 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.45 จากจํานวน 2,722 ลานบาท ในป 2558 ซึ่งเปน

ผลมาจากการเติบโตของพอรตสินเช่ือ คาใชจายทางการเงินในป 2559 มีจํานวน 831 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.11 จาก 904 
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ลานบาท ในป 2558  เน่ืองจากความสามารถในการลดอัตราดอกเบี้ยกูยืม คาใชจายในการดําเนินงานในป 2559 มีจํานวน 

1,118 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.88 จาก 964 ลานบาท ในป 2558 จากการเพ่ิมขึ้นของรายการสํารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่

เพ่ิมขึ้นจากความสามารถในการจายชําระหน้ีของลูกหน้ีที่ลดตํ่าลง สงผลใหกําไรสําหรับป 2559 เทากับ 707 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.83 จากจํานวน 681 ลานบาท ในป 2558  

 พอรตสินเช่ือในป 2559 มีจํานวน 31,671 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.29 จาก 30,079  ลานบาทในป 2558 จากการ

เติบโตของปริมาณสินเช่ือลูกหน้ีระยะยาว สัดสวนสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ณ สิ้นป 2559 เทากับรอยละ 1.96 

ของพอรตสินเช่ือรวม และมีอัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เทากับรอยละ 109.47 

สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยที่ยังอยูในเกณฑที่เหมาะสม 

การกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมโดยได

กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได และสรางความเช่ือมั่น

ตลอดจนประโยชนในระยะยาวตอผูถือหุน  ผูลงทุน  ผูมีสวนไดเสีย สังคม และสิ่งแวดลอม  

ทั้งน้ี บริษัทเขารวมโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม โดยมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียน ในป 2559 บริษัทไดรับ

การผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM เทากับ 98.75 คะแนน ซึ่งจัดโดยสมาคมผูลงทุนไทย รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากน้ี ยังไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” 

ติดตอกันมา 5 ป โดยการประเมินของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากน้ี บริษัทยังไดรับรางวัล SET 

Award 2016 ดานบริษัทที่มีผลประกอบการโดดเดน ในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดอยูในชวง 

3,000 –10,000 ลานบาทอีกดวย 

แนวโนมธุรกิจและกลยุทธป 2560 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในป 2560 คาดวาจะขยายตัวคงที่ในอัตรารอยละ 3.2

เชนเดียวกับอัตราการเติบโตในป 2559 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ คือ โครงการลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐานขนาดใหญของรัฐบาล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)  และ

การทองเท่ียวที่ขยายตัวตอเน่ือง  ในสวนของการบริโภคภาคเอกชน คาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาผลิตผลทางการเกษตร 

สําหรับการสงออกน้ัน คาดวาจะมีอัตราการเติบโตที่รอยละ 1 – 3 จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการเติบโตของ

การคาตามแนวชายแดน AEC  

สําหรับยอดขายรถยนตในประเทศในป 2560 คาดวาจะมีจํานวน 800,000 คัน เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากปกอนหนาที่มี

ยอดขาย 768,788 คัน จากกําลังซื้อที่เพ่ิมสูงขึ้นหลังจากสิ้นสุดโครงการรถคันแรก และจากการท่ีรัฐบาลยังคงเรงเบิกจายใน

โครงการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ ทําใหเกิดความตองการเพ่ิมขึ้นในกลุมพาหนะ และอุปกรณที่ใชในการ

กอสราง รวมไปถึงพาหนะที่ตองใชในการขนสงที่เก่ียวของ อันจะสงผลดีตอธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่ง 
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บริษัทยังคงเตรียมการเพ่ือรองรับโอกาสจากการคาชายแดนของ AEC โดยเราไดทําการขยายตลาดผานการเปดสาขา

ใหมไปยังจังหวัดที่เปนประตูชายแดนตามเขตแนวประเทศเพ่ือนบานในกลุม CLMV เพ่ือควาโอกาสจากการเติบโตดานการ

ขนสงที่เช่ือมโยงการคาชายแดนและการคาผานแดน 

สุดทายน้ี คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา รวมถึงเจาหน้ีและพนักงานทุกทานที่รวมกัน

สนับสนุนและใหความเช่ือมั่นบริษัทเสมอมา 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท 

 

                                                                           
(ดร. อํานวย วีรวรรณ)                    (นายโล จุน ลอง) 

                               ประธานกิตติมศักด์ิ                                  ประธานกรรมการ 
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พันธกิจ วิสยัทัศน และคุณคาของบรษิัท 

บริษัท ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคุณคาของบริษัท ดังน้ี 

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณคาของบริษัท (Corporate Value) 

วิสัยทัศน (Vision) 

 ใหบริการทางการเงินเฉพาะดาน ทั้งสินเช่ือเพ่ือการบริโภคและสินเช่ือการคาแกบุคคลทั่วไปและธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

 เปนผูนําในตลาดรถยนตเพ่ือการพาณิชยที่ไมใชรถกระบะ 

พันธกิจ (Mission) 

 คนหาและตอบสนองตอความพึงพอใจในดานการเงิน เพ่ือความสําเร็จและความเปนอยูที่ดีของลูกคา  

 แสวงหาการเติบโตอยางมั่นคง ในธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ เพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืน 

 มุงมั่นในการสรางประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

คุณคาของบริษัท (Corporate Value) 

“สุดหัวใจใหบริการ (Service with Passion)” ซึ่งต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความเช่ือที่วา “การถอมตน (Modesty) จะนําไปสู 

ความเปนหน่ึงเดียว (Harmony) และความซื่อสัตย (Honesty) สรางความนาเช่ือถือ (Credibility)” 

 การถอมตน (Modesty) : นํามาซึ่งการพัฒนาอยางสรางสรรคโดยไมหยุดยั้ง 

 ความเปนหน่ึงเดียว (Harmony) : การทํางานรวมกันเปนทีม เสมือนหน่ึงครอบครัวเดียวกัน 

 ความซื่อสัตย (Honesty) : มีความซื่อตรงดวยความสัตยจริง 

 ความนาเช่ือถือ (Credibility) : เปนที่ไววางใจของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
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แนวทางการจัดทํารายงาน 

 

รายงานความรับผิดชอบตอสังคมประจําป 2559 น้ี (รอบประหวางวันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559) เปน
การรายงานที่มีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมทั้งกิจการ เพ่ือสื่อสารใหทุกฝายเขาใจถึงทิศทางและกระบวนการดําเนินงาน CSR 
ของบริษัท โดยขอมูลสําคัญขององคกร ถูกเก็บรวบรวมผานระบบ MIS (Management Information System) ซึ่งชวยเก็บ
ขอมูล วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานตางๆ รวมท้ัง ยังใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Document) ในการเก็บ
รวบรวมเอกสาร แบบฟอรมตางๆท่ีใชงานภายในบริษัท นอกจากน้ียังรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในของบริษัท เชน 
ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายวางแผน และฝายนักลงทุนสัมพันธ และมีการเผยแพรรายงานฉบับน้ีผานทางเว็ปไซตของบริษัท 
(www.ask.co.th) 

การกําหนดสาระสําคัญของเน้ือหาจะพิจารณาตามหลักสารัตภาพ (Materiality) ตามกรอบการรายงาน GRI โดย
พิจารณาคัดเลือกประเด็น (Aspect) ดานความยั่งยืน และตัวช้ีวัดการดําเนินงานที่มีนัยสําคัญ (Significant) และความ
เก่ียวเน่ือง (Relevant) กับบริษัท รวมถึงการมีอยูของขอมูลซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่มีการระบุไวในรายงานฉบับน้ี โดย
รายงานความรับผิดชอบตอสังคมน้ีจะมีการปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น และจัดทําเปนประจําในปตอๆไป 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ช้ันที่ 24 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

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

เว็บไซต: http://www.ask.co.th/v1/th/ir/index.php 
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การดําเนินธุรกิจของบรษิัท 

 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) เลขทะเบียน บมจ. 0107546000393 กอต้ังขึ้นในป 2527 
โดยกลุมธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพ่ือดําเนินธุรกิจเชาซื้อรถยนตทุกประเภท โดยเริ่มจากการใหสินเช่ือเชาซื้อ
รถยนตใหมทั้งหมดแกลูกคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตอมาภายหลังบริษัทไดขยายธุรกิจเขาสูการใหบริการเชาซื้อ
รถยนตใชแลว สินเช่ือสวนบุคคล สินเช่ือแกผูจัดจําหนายรถยนต สินเช่ือทะเบียนรถยนต (Sale and Hire Purchase Back 
Service: SHB Service) และใหบริการดานอื่นๆ เชน บริการจดทะเบียนและตอภาษีทะเบียนรถยนต และบริการดาน
ประกันภัย เปนตน  

ปจจุบันบริษัทมีสาขา 11 สาขา ต้ังอยูที่จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลําปาง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมุกดาหาร และสระแกว 

บริษัทมีบริษัทยอย 1 แหง คือ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทยอย”) สําหรับบริษัท 
กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) น้ัน กอนปรับโครงสรางกลุมบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2547  บริษัท กรุงเทพ
แกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญในบริษัท โดยถือหุนรอยละ 99.99 ตอมาเมื่อบริษัทมีแผนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) ได
ดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนโดยเขาถือหุนโดยตรงในบริษัทและดําเนินการใหบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส 
จํากัด (มหาชน) เขาเปนบริษัทยอยของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,759.50 ลานบาท โดยเปนหุนสามัญที่ชําระราคาแลว 351.90 
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท รวมเปนทุนชําระแลว 1,759.48 ลานบาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึง
หุนตอหน่ึงเสียง (One Share One Vote) 

99.99%

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)
- สินเช่ือเชาซ้ือรถยนตทุกประเภท
- สินเช่ือสวนบุคคล
- สินเช่ือทะเบียนรถยนต
- สินเช่ือแกผูจัดจาํหนายรถยนต
- บริการดานประกนัภยัรถยนต
- บริการจด/โอนทะเบียนและตอภาษีทะเบียน
รถยนต ทุกประเภท

บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟิคลีส จํากัด (มหาชน) *
- สินเช่ือลีสซ่ิงเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ
- สินเช่ือเชาซ้ือเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ
- สินเช่ือแฟคตอร่ิงภายในประเทศ
- สินเช่ือแฟคตอร่ิงระหวางประเทศ
- บริการดานประกนัภยั เคร่ืองจกัรและ
ยานพาหนะ

- บริการจด/โอนทะเบียนและตอภาษีทะเบียน
เคร่ืองจกัรและยานพาหนะ

โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

บริษัท บริษัทยอย

 
หมายเหตุ: บริษัทเขาซื้อหุนในบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) เม่ือเดือนพฤษภาคม 2547 
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลัก 4 ประเภท ไดแก 1) ธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถยนต 2) ธุรกิจสินเช่ือลีสซิ่ง/ เชาซื้อ 
เครื่องจักรและยานพาหนะ 3) ธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศและแฟคตอร่ิงระหวางประเทศ และ 4) บริการอื่นๆ ไดแก 
บริการสินเช่ือสวนบุคคล สินเช่ือทะเบียนรถยนต สินเช่ือแกผูจัดจําหนายรถยนต บริการดานประกันภัย บริการจด/โอน
ทะเบียนและตอภาษีรถยนต โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต 

บริษัทเปนผูดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต โดยใหบริการแกกลุมลูกคาบุคคลธรรมดาเปนหลัก ทั้งที่
เปนรถยนตใหมและรถยนตใชแลว ซึ่งไดแก รถยนตน่ังสวนบุคคล และรถยนตเพ่ือการพาณิชย เชน รถกระบะ รถตู 
รถบรรทุก และรถแท็กซี่ เปนตน  กลุมลูกคาสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมาเปนกลุมลูกคาที่อยูใน
เขต ภาคกลาง และภาคตะวันออก บริษัทเปนสมาชิกของสมาคมธุรกิจเชาซื้อไทยและเปนผูรวมกอต้ังสมาคมฯ โดยมี
ผูบริหารของบริษัททานหน่ึงเปนกรรมการ นอกจากน้ี บริษัทยังเปนสมาชิกของบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด 
(National Credit Bureau Co.,Ltd.)  

2. ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อลีสซิ่ง / เชาซื้อเคร่ืองจักรและยานพาหนะ 

บริษัทยอยเริ่มดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือลีสซิ่ง และสินเช่ือเชาซื้อต้ังแต ป 2532 โดยใหบริการแกกลุมลูกคานิติ
บุคคลเปนหลัก สําหรับสินเช่ือลีสซิ่งที่ใหบริการน้ันประกอบดวยสัญญาเชาการเงิน กลุมลูกคาของบริษัทยอยสวนใหญเปน
ผูประกอบการท่ีต้ังอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษัทยอยเนนใหบริการแกกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีศักยภาพ เชน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต และอุตสาหกรรมบริการ เปนตน 
ทรัพยสินที่บริษัทยอยใหสินเช่ือ คือ เครื่องจักร อุปกรณ ยานพาหนะ ทั้งที่เปนเครื่องจักรใหม และเคร่ืองจักรใชแลว โดย
เนนเฉพาะเคร่ืองจักรที่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีไมรวดเร็วนัก มีความคงทน มีอายุการใชงานนาน และมีสภาพคลอง
สูง หรือ ยานพาหนะประเภทตางๆ ทั้งรถยนตใหม และรถยนตใชแลว ไดแก รถกระบะ รถตู และรถบรรทุก เปนตน 
ปจจุบัน บริษัทยอยเปนสมาชิกของสมาคมลีสซิ่งแหงประเทศไทย  

3. ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อแฟคตอร่ิง 

สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเช่ือแฟคตอริ่ง บริษัทยอยเริ่มใหบริการต้ังแตป 2542 กลุมลูกคาสินเช่ือแฟคตอริ่ง
สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่มีความตองการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเติบโตดี มีผลประกอบการดี มีฐานะการเงินมั่นคง และมีความสามารถในการผอนชําระหน้ีได
ตามกําหนด กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทยอยสําหรับบริการประเภทน้ี  ไดแก ผูประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและพลาสติก และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เปนตน ลักษณะการใหบริการของสินเช่ือ
แฟคตอริ่ง จําแนกไดเปน 2 รูปแบบใหญๆ ไดแก สินเช่ือแฟคตอริ่งภายในประเทศ (Domestic Factoring) ซึ่งเปนการรับซื้อ
สิทธิเรียกรองในการรับเงินจากลูกหน้ีการคาของผูขายสินคาและบริการที่มีคูคา (ผูซื้อ) อยูภายในประเทศ กลุมลูกคาสวน
ใหญเปนผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศ และสินเช่ือแฟคตอริ่งระหวางประเทศ (International 
Factoring) ซึ่งเปนการรับซื้อสิทธิเรียกรองในลูกหน้ีการคาจากผูขายสินคาและบริการท่ีมีคูคา (ผูซื้อ) อยูในตางประเทศ ทั้งน้ี
สินเช่ือแฟคตอริ่งระหวางประเทศแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ 
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- สินเช่ือแฟคตอริ่งเพ่ือการนําเขา (Import Factoring) 

บริษัทยอยใหบริการการค้ําประกันความสามารถในการชําระเงินของผูซื้อ (ผูนําเขา) ตอผูขายที่อยู
ตางประเทศ หากผูนําเขาไมสามารถชําระเงินคาสินคาและบริการภายหลังจากครบกําหนดชําระ 90 วัน 
บริษัทยอยในฐานะผูค้ําประกันตองชําระเงินคาสินคาและบริการแทน โดยบริษัทยอยจะทําการไลเบี้ยจากผู
ซื้อ (ผูนําเขา) หรือผูค้ําประกันของผูซื้อตอไป ในกรณีที่ยังมีขอโตแยงระหวางผูซื้อและผูขาย บริษัทยอยไม
ตองรับผิดชอบชําระเงินคาสินคาและบริการจนกวาขอโตแยงดังกลาวจะหมดไป 

- สินเช่ือแฟคตอริ่งเพ่ือการสงออก (Export Factoring)  

บริษัทยอยเปนตัวกลางในการติดตอประสานงานกับผูใหบริการสินเช่ือแฟคตอริ่งเพ่ือการนําเขาของ
ผูนําเขาที่อยูตางประเทศซึ่งเปนบริษัทคูคาของผูสงออกในประเทศ พรอมบริการตรวจสอบฐานะของผู
นําเขาในตางประเทศผานผูใหบริการสินเช่ือแฟคตอริ่งเพ่ือการนําเขา และรับประกันหน้ีไมสูญตอผูสงออก 
หากผูนําเขาในตางประเทศไมสามารถชําระเงินคาสินคาและบริการภายหลังจากครบกําหนดชําระ 90 วัน ผู
ใหบริการสินเช่ือแฟคตอริ่งเพ่ือการนําเขาของผูนําเขาที่อยูตางประเทศจะชําระเงินคาสินคาและบริการให
บริษัทยอยแทน เพ่ือนําไปชําระคาสินคาและบริการใหกับผูสงออกตอไป  

4. ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อและการบริการอ่ืนๆ 

บริษัทใหบริการสินเช่ือประเภทอื่น เชน สินเช่ือบุคคล (Personal Loan) สินเช่ือทะเบียนรถยนต (Sale and Hire 
Purchase Back Service: SHB Service) และสินเช่ือแกผูจัดจําหนายรถยนต (Floor Plan Financing) โดยสินเช่ือบุคคล
เปนบริการสินเช่ือพิเศษเฉพาะแกกลุมลูกคาช้ันดีของบริษัทที่มีความตองการใชเงิน บริษัทเริ่มใหบริการสินเช่ือสวน
บุคคลต้ังแตป 2545  

ต้ังแตปลายป 2546 บริษัทเริ่มใหบริการสินเช่ือแกผูจัดจําหนายรถยนต  (Floor Plan Financing) สําหรับใชเปน
แหลงเงินทุนในการจัดซื้อรถยนตเพ่ือนํามาจําหนาย และเพ่ือชวยเสริมสภาพคลองใหแกผูจัดจําหนายรถยนต โดยบริษัท
เลือกใหการสนับสนุนเฉพาะผูจัดจําหนายรถยนตที่เปนผูจัดหาลูกคาสินเช่ือเชาซื้อใหแกบริษัท นอกจากน้ีต้ังแตป 2556 
บริษัทเริ่มใหบริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต (SHB Service) ซึ่งเปนการใหสินเช่ือแกบุคคลที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์
รถยนตที่ตองการสินเช่ือเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัทและบริษัทยอยมีบริการอื่นๆ ไดแก บริการจด/โอนทะเบียนและตอภาษีทะเบียนรถยนต และการใหบริการ
ดานประกันภัย เปนตน เพ่ือการใหบริการอยางครบวงจร 
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โครงสรางองคกร 

โครงสรางการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปไดดังน้ี 
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การดูแลและพัฒนาพนักงาน 

 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร จึงมีการกําหนดนโยบาย หลักการ และระบบงานการบริหารบุคลากร 
รวมท้ังแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหพนักงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และศักยภาพ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต  

บริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน เพ่ือเพิ่มพูนความรู ประสิทธิภาพการทํางาน คุณภาพของการ
ใหบริการ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานจริง โดยมีนโยบายในการสงเสริมใหพนักงานไดฝกฝนและพัฒนา
ตนเองอยางสม่ําเสมอใหเหมาะสมตามแตละสายงาน ทั้งระดับผูบริหารซึ่งจะเนนทักษะในเรื่องของการบริหารงานและดาน
จิตวิทยา และระดับปฏิบัติงานซึ่งจะเนนในเรื่องของทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานไดเรียนรูและฝก
ทักษะตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณในแตละสายงาน  

ทั้งน้ี บริษัทไดจัดการฝกอบรมขึ้นภายในบริษัท โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูทั้งจากภายในบริษัทและจากสถาบัน
ภายนอกตามความเหมาะสมกับหัวขอที่จัดขึ้น รวมท้ัง การสงพนักงานเขารับการฝกอบรมจากสถาบันภายนอกที่มีการ
เช่ียวชาญเฉพาะดานน้ันๆ ดวย โดยบริษัทตองการใหบุคลากรเติบโตและกาวหนาไปพรอมกับบริษัทเปนบุคลากรที่มีคุณคา 
สงผลใหการดําเนินธุรกิจเติบโตไดอยางยั่งยืน 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีการอบรมทั้งเปนการจัดอบรมภายใน และเขารวมอบรมจากสถาบัน
ภายนอกแกพนักงานและผูบริหาร รวมท้ังสิ้น 70 ครั้ง โดยเปนการจัดอบรมภายใน 43 ครั้ง ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการ
สนับสนุนการทํางานของบริษัท รวมทั้งเพ่ิมทักษะ ตางๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท และอบรมภายนอก 27 ครั้ง บริษัท
มีการรณรงคในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานอยางตอเน่ือง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย และ
สุขอนามัยในสถานที่ทํางาน พบวาในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสถิติการหยุดงาน (Sick Leave) เทากับรอยละ 2.20 
ของจํานวนบุคลากรรวมของบริษัทและบริษัทยอย และบริษัทไมมีอัตราการเกิดอุบัติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และบริษัท
ไดจัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอยทุกคน เพ่ือใหพนักงานมีสุขภาพที่ดี 
ซึ่งโครงการดังกลาวบริษัทจัดขึ้นเปนประจําทุกปและดําเนินการมาตอเน่ืองมากกวา 15 ป นอกจากน้ี ในป 2559  บริษัทได
จัดกิจกรรมแขงขันฟุตบอลภายในบริษัท เพ่ือสงเสริมใหพนักงานเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย และสราง
ความสัมพันธที่ดีภายในองคกร   

ทั้งน้ี บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการพัฒนาพนักงาน 0.90 ลานบาทในป 2558 และ 0.91 ลานบาทในป 
2559 โดยมีจํานวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ยในป 2559 เทากับ 21.33 ช่ัวโมง/คน/ป 

บริษัทเคารพในสิทธิของบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้ง ไมจํากัดสิทธิสวนบุคคลและละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เชน การไมจางแรงงานเด็ก และไมจํากัดสิทธิในการจางแรงงานคนพิการ เปนตน โดยไดระบุไวเปนนโยบายใน
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท 
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การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมท้ังความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทไดดําเนินโครงการชวยเหลือสังคม ซึ่งบริษัทหวังวากิจกรรมที่บริษัทจัดต้ังขึ้น เปนสวนหน่ึงที่
สนับสนุนและชวยเหลือสังคมใหดียิ่งขึ้นโดยบริษัทยึดหลักในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมควบคูกับการดูแลสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน บริษัทมีโครงการพัฒนาสังคม ดังน้ี 

 

ป 2555 - โครงการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีแตยากจน โรงเรียนวัดนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

วันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2555 บริษัทไดมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แตยากจน จํานวน 22 
ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งมอบหนังสือเพ่ือสงเสริมการอานใหกับหองสมุดโรงเรียน มูลคา 10,000 บาท 
ของโรงเรียนวัดนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

นอกจากน้ี พนักงานของบริษัท ไดรวมบริจาคอุปกรณเครื่องเขียน และบริจาคเงินสมทบทุนอาหารกลางวัน
ใหกับนักเรียนดวย โดยมีคุณโล จุน ลอง ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนตัวแทนในการมอบสิ่งของทั้งหมดน้ี
ใหกับโรงเรียน กิจกรรมน้ีถือเปนสวนหน่ึงของโครงการแบงปนสังคม เพ่ือสรางจิตสํานึกการแบงปนและเปด
โอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม 
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ป 2556 - โครงการมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กๆ สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ 

  วันจันทรที่ 2 ธันวาคม 2556 คณะผูบริหารของบริษัท โดยมีคุณโล จุน ลอง ประธานเจาหนาที่บริหาร เปน
ตัวแทนมอบทุนการศึกษา ใหกับเด็กๆ สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ จํานวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 
บาท มูลคารวม 100,000 บาท พรอมทั้งสิ่งของบริจาคจากพนักงานของบริษัทที่รวมกันบริจาค  

 - โครงการบริจาคคอมพิวเตอร อุปกรณท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร และอุปกรณสํานักงานตางๆ ใหแก มูลนิธิ
กระจกเงา 

บริษัทไดบริจาคคอมพิวเตอร อุปกรณที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร (เชน คีบอรด เครื่องพิมพ และอุปกรณ
สํารองไฟ เปนตน) และอุปกรณสํานักงานตางๆ ซึ่งไมสามารถใชงานได ใหแก มูลนิธิกระจกเงา เพ่ือนํามา
ดําเนินการคัดแยกประเภท และทําใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานใหมได ซึ่งทางมูลนิธิจะสงใหแกผูที่มีความ
ตองการหรือผูที่ขาดแคลนตอไป 
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ป 2557 - โครงการมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กๆ สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะผูบริหารของบริษัท โดยมีคุณโล จุน ลอง ประธานเจาหนาที่บริหาร เปน
ตัวแทนมอบทุนการศึกษา ใหกับเด็กๆ สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ จํานวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 
บาท มูลคารวม 100,000 บาท และอุปกรณการเรียน สิ่งของเครื่องใชตางๆ มูลคารวม 10,000 บาท พรอมทั้ง
สิ่งของบริจาคจากพนักงานของบริษัทที่รวมกันบริจาค 
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 - โครงการบริจาคคอมพิวเตอร อุปกรณท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร และอุปกรณสํานักงานตางๆ ใหแก มูลนิธิ
กระจกเงา 

บริษัทไดบริจาคคอมพิวเตอร อุปกรณที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร (เชน คีบอรด เครื่องพิมพ และอุปกรณ
สํารองไฟ เปนตน) และอุปกรณสํานักงานตางๆ ซึ่งไมสามารถใชงานได ใหแก มูลนิธิกระจกเงา เพ่ือนํามา
ดําเนินการคัดแยกประเภท และทําใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานใหมได ซึ่งทางมูลนิธิจะสงใหแกผูที่มีความ
ตองการหรือผูที่ขาดแคลนตอไป 

ป 2558 - โครงการมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กๆ สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ 

วันจันทรที่ 28 ธันวาคม 2558 คณะผูบริหารของบริษัท โดยมีคุณโล จุน ลอง ประธานเจาหนาที่บริหาร เปน
ตัวแทนมอบทุนการศึกษา ใหกับเด็กๆ สถานสงเคราะหเด็กชายบานมหาเมฆ จํานวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 
บาท มูลคารวม 100,000 บาท และอุปกรณการเรียน สิ่งของเครื่องใชตางๆ มูลคารวม 20,000 บาท พรอมทั้ง
สิ่งของบริจาคจากพนักงานของบริษัทที่รวมกันบริจาค 
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 - โครงการบริจาคคอมพิวเตอร อุปกรณท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร และอุปกรณสํานักงานตางๆ ใหแก มูลนิธิ
กระจกเงา 

บริษัทไดบริจาคคอมพิวเตอร อุปกรณที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร (เชน คีบอรด เครื่องพิมพ และอุปกรณ
สํารองไฟ เปนตน) และอุปกรณสํานักงานตางๆ ซึ่งไมสามารถใชงานได ใหแก มูลนิธิกระจกเงา เพ่ือนํามา
ดําเนินการคัดแยกประเภท และทําใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานใหมได ซึ่งทางมูลนิธิจะสงใหแกผูที่มีความ
ตองการหรือผูที่ขาดแคลนตอไป 

ป 2559 - โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 10 ทุน มูลคาทุนการศึกษา 16,000 - 30,000 บาท/ ป 
รวมมูลคา 217,000 บาท 

  

 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน / สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน จํานวน 3 ทุน   

ทุนละ 30,000 บาท รวมมูลคา 90,000 บาท  โดยจัดพิธีมอบทุนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
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คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี จํานวน 3 ทุน ทุนละ 21,000 บาท 
รวมมูลคา 63,000 บาท  โดยจัดพิธีมอบทุนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

  

 
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน / สาขาการจัดการ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ. กรุงเทพ  จํานวน 4 ทุน  ทุนละ 16,000 บาท รวมมูลคา 64,000 บาท  โดยจัด
พิธีมอบทุนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 
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รางวัลที่บริษทัไดรับ 

 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institutes of Directors Association หรือ IOD) ซึ่งเปนสมาคมที่
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ประกาศใหบริษัทไดรับผลคะแนน “ดีมาก” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําป 
2559 นอกจากน้ี บริษัทยังไดรับรางวัล SET Award 2016 ดานบริษัทที่มีผลประกอบการโดดเดน ในกลุมบริษัทจดทะเบียน
ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดอยูในชวง 3,000 –10,000 ลานบาทอีกดวย 

สําหรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประเมินโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทย บริษัทไดรับคะแนนประเมิน AGM Checklist เทากับ 98.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100.00 คะแนน  
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บทบาทผูมีสวนไดเสีย  

 

บริษัทเล็งเห็นและใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ต้ังแต 
ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน เจาหน้ี ลูกหน้ี คูแขง หนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนของผูมีสวนไดเสียตางๆ ในอันที่จะชวยสรางความสามารถในการแขงขันและผล
ประกอบการที่ดีใหแกบริษัทและเปนแรงสนับสนุนอยางดียิ่งในระยะยาว ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “การกํากับ
ดูแลกิจการ” ซึ่งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท (www.ask.co.th) ในสวนของ “นักลงทุนสัมพันธ” โดยมีหัวขอดังน้ี 

- จรรยาบรรณธุรกิจ  

- นโยบายการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุมผูถือหุน 

- นโยบายการตอตานการทุจริต   

- นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดและแบบฟอรม   

- นโยบายการพัฒนาความรูศักยภาพของบุคลากร 

- นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน 

บริษัทมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยบริษัทไดจัดทํานโยบายการแจงเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพ่ือเปนชองทางให
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต ฉอโกง
ในสาระที่สําคัญ และกระทบตอความรูสึก เชน การกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎขอบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และ
ผิดตอจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือชวยกันปรับปรุงแกไขหรือดําเนินการใหเกิดความถูกตอง เหมาะสม โปรงใส และยุติธรรม
ตอไป ทั้งน้ี ขอมูลขอผูแจงเบาะแสและเรื่องที่แจง จะถูกเก็บเปนความลับ เพ่ือปองกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 

 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน โดยไดจัดทํานโยบายตอตานการทุจริต (Anti-Fraud 
Policy) ขึ้น เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และการปองกันการตอตานการทุจริต เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความย่ังยืน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

นโยบายการตอตานการทุจริต 

หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทยอย ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางออม ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตอยางสมํ่าเสมอ และสอบทานแนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการทุจริต   

ทั้งน้ี บริษัทและบริษัทยอยจะมีการสอบสวนการทุจริตและต้ังขอสงสัยในการทําทุจริตตามเห็นสมควรวาจําเปน โดยมี
การสอบสวนอยางยุติธรรมและตรงตามวัตถุประสงค ไมคํานึงถึงตําแหนง หนาที่ ระยะเวลาการทํางาน และความสัมพันธ
กับบริษัท รวมทั้งสวนตางๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงไปสูหรือเก่ียวของกับการสอบสวน  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ   

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและดูแลใหมีระบบตอตานการทุจริตที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นใจวาฝายบริหารไดใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตของบริษัท  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบสอบทานระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการตอตานการทุจริตของบริษัท  รวมท้ังอาจเห็นดวย ในการ
ใหอาํนาจในการสอบสวนอยางอิสระหรือวาจางที่ปรึกษา เพ่ือชวยในการสอบสวนการทุจริต  

3. คณะผูบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริต เพ่ือสื่อสารไปยัง
พนักงานและบุคคลากรที่เก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพ่ือให
สอดคลองตอการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ  

4. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน เพ่ือให
มั่นใจวาบริษัทมีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอการปองกันความเสี่ยงดานการทุจริต และรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบหากเกิดเหตุการณผิดปกติใดๆ รวมท้ังเปนหัวหนาทีมสอบสวนการทุจริตตามท่ีเห็นวาสมควร
และจําเปน 

5. ผูอํานวยการฝายแตละคนตองรับผิดชอบในการจัดต้ังและรักษาการควบคุมเพ่ือใหมั่นใจวามีการปองกันและการตรวจ
ตราการกระทําอันทุจริต และควรทําความคุนเคยกับประเภทของการครอบครองทรัพยสิน อันมิชอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของตน และควรจะเตรียมพรอมรับมือกับสัญญาณของการกระทําดังกลาว  

6. พนักงานทุกคนควรรับทราบ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตนตามนโยบายหลักประพฤติตน นโยบายการตอตานการทุจริต
รวมทั้งกฎระเบียบ และนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวของ   
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แนวทางการปฏิบัติ 

1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและจรรยาบรรณของบริษัท 
โดยไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่องการทุจริต ไมวาทางตรงหรือทางออม  

2. การควบคุมไมใหเกิดการทุจริตของพนักงาน   

2.1 การแบงหนาที่ของพนักงาน เปนสิ่งที่พึงกระทํา เพ่ือไมใหพนักงานคนใดคนหน่ึงรับผิดชอบงานต้ังแตตนจนจบ
ขั้นตอนเพียงลําพังคนเดียว   

2.2 มีการมอบหมายงานตามระดับขั้นอยางเหมาะสม   

2.3 ควรเปล่ียนแปลงความรับผิดชอบของพนักงาน เทาที่สามารถกระทําได เพ่ือหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงติดตอกันเปนเวลานานเกินไป   

2.4 ตองมั่นใจวาพนักงานทุกคนเขาใจในหลักการประพฤติตนของพนักงาน และจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือใหความรู
เก่ียวนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริต รวมทั้งการจัดอบรมอื่นใดที่เก่ียวของกับการตอตานการ
ทุจริตถามีความจําเปน   

2.5 การจัดทําขั้นตอนการแจงเบาะแส เพ่ือใหมีความถูกตอง สะดวก และเพ่ือใหมีวิธีการท่ีปลอดภัยใหกับพนักงาน
และบุคคลภายนอกในการรายงานเรื่องทุจริตหรือการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามนโยบาย   

2.6 บริษัทกระตุนใหพนักงานรายงานเรื่องทุจริตบนพ้ืนฐานความเปนจริง แตการกลาวหาที่มีเจตนาที่มุงรายหรือ
พยาบาท อาจจะนําไปสูการกระทําที่ผิดทางวินัยของบริษัทได   

3. การใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเบาะแส  โดยบริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจง
เบาะแสการทุจริต โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต ตามท่ีกําหนดไวใน
นโยบายการแจงเบาะแส (Whistle Blowing Policy) 

4. ความปลอดภัยของหลักฐาน  เมื่อไดรับรายงานเร่ืองที่สงสัยวาจะมีการทุจริต จะตองมีการดําเนินการโดยทันทีเพ่ือ
ปองกันไมใหมีการขโมย เปล่ียนแปลง หรือทําลายหลักฐาน รวมถึงการเคล่ือนยายหลักฐานไปไวยังที่ปลอดภัย การ
จํากัดสิทธิในการเขาไปในที่เก็บหลักฐาน และปองกันไมใหผูตองสงสัยสามารถเขาถึงที่เก็บหลักฐานได ทั้งน้ี หลักฐาน 
ตองไดรับการรักษาความปลอดภัยอยางเพียงพอ จนกวาผูจัดการฝายตรวจสอบภายในจะสรุปผลจึงสามารถยกเลิกการ
รักษาความปลอดภัยได  

5. การเก็บรักษาความลับของผูมีสวนเก่ียวของกับการสืบสวนการกระทําอันทุจริตทุกคนจะตองเก็บรายละเอียดตางๆ และ
ผลของการสืบสวนไวเปนความลับ   

6. การดําเนินการทางวินัย ในกรณีที่สามารถพิสูจนไดวามีการทุจริตจริง บริษัทจะตองดําเนินการทางวินัย และ/หรือ 
ดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทําผิดน้ันๆ 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 

บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการตรวจประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต โดยหนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต 
เพ่ือชวยประเมินความเปนไปไดในเรื่องการทุจริต และพิจารณามาตรการปองกันและการควบคุมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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เพ่ือใหมั่นใจไดวาบริษัทจะสามารถปองกันและควบคุมเพ่ือใหเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมตามหลัก        
บรรษัทภิบาลที่ดี 

แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต 

บริษัทมีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต โดยจัดใหมีการสอบทานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการตอตานการทุจริตเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และขอกําหนด
ในการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดทางกฎหมาย 

ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายและการดําเนินการที่เก่ียวของกับการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปช่ัน
ไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัท (www.ask.co.th) ภายใตหัวขอการกํากับดูแลกิจการ 

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

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ไดอนุมัติการประกาศเจตนารมณเขา
รวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption (CAC) เพ่ือเปนสวนหน่ึงในแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันดวยความรวมมือกันในหมู
บริษัทเอกชนที่ตองการสรางแรงกดดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงในภาครัฐ โดยรวมมือกันปฏิเสธการจายสินบนทุกรูปแบบ
และตอตานการใชคอรรัปช่ันเปนเครื่องมือกีดกันการแขงขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอยางเสรี ตอมาประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ไดอนุมัติแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตาน
การคอรรัปช่ัน โดยบริษัทไดจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors หรือ IOD) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริตเพ่ือพิจารณาและสอบทานแบบประเมินดังกลาว โดยการเปดเผยผลการรับรองแบบประเมินจะมีในชวงกลางเดือน
มีนาคม 2560 
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การแสดงขอมูลตามตัวช้ีวัด GRI (GRI Content Index) 

 

การแสดงขอมูลตามตัวชี้วัด 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.  / 7-8 13-14  

2.3 Operational structure of the organization, 
including main divisions, operating 
companies, subsidiaries, and joint ventures.  / 6,9 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.  / 6 6  

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

2.8 Scale of the reporting organization.  / 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 2  

3. Report Parameters    

3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) 
for information provided.  / 5  

3.2 Date of most recent previous report (if any).  / 5  

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.)  / 5  

3.4 Contact point for questions regarding the 
report or its contents.  / 5  

3.5 Process for defining report content.  / 5  

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.  / 23-26  

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. /  43-44  

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.  / 41-48  
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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. /  25-37  

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. /  40-48  

4.10 Processes for evaluating the highest 
governance body’s own performance, 
particularly with respect to economic, 
environmental, and social performance. /  45  

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. /  42-44  

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. /  10 42  

Training and education    

LA10 Average hours of training per year per 
employee by gender, and by employee 
category. /  10 24  

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. /  10 42-44  

Corruption    

SO4 Actions taken in response to incidents of 
corruption.  / 20-22 42  

Public policy    

SO5 Public policy positions and participation in 
public policy development and lobbying.  / 12-17  

Remark:   NA = Not Available 



Service with Passion Service with Passion




