
 

เอกสารระดมทุนเงินกู ้บจ.อาไจล ์แอสเซ็ทส์ (22  

1 

 

 

 

 

 

เอกสาร 

ระดมทุนเงนิกู้ 

(Fundraising) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารระดมทุนเงินกู ้บจ.อาไจล ์แอสเซ็ทส์ (22  

2 

ส่วนที  1 

บทสรุปผู้บริหาร 

บริษทั อาไจล ์แอสเซ็ทส์ จาํกดั ก่อตั�งขึ�นเมื!อ "# มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี!ลา้น) เดิมชื!อ 
บริษทั อีโคคูล ประหยดัพลงังาน จาํกดั ทาํธุรกิจจาํหน่าย และให้บริการเช่าซื�อเครื!องจกัรภายในอาคาร รวมทั�งยงัให้บริการจดัการบาํรุงรักษา
อยา่งครบวงจร  

ต่อมาในปี >#?@ บริษทัฯ ไดเ้ปลี!ยนชื!อใหม่เป็น “บริษทั อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จากดั” ประกอบกิจการประเภทให้เช่าซื�อเครื!องจักร 

รวมทั�งให้บริการประเภทซื�อมาขายไปพร้อมขยายกลุ่มประเภทเครื!องจักรที!ให้เช่าซื� อเพิ!มเติม อาทิเช่น กลุ่มงานก่อสร้าง กลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรม กลุ่มอาคารสูงและ กลุ่มเครื!องจกัรเฉพาะธุรกิจในประเภทต่างๆ ให้สินทรัพยมี์ความหลากหลาย เพื!อตอบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มลูกคา้ ในทุกภูมิภาคและทุกประเภทอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถเขา้ถึงธุรกิจทุกขนาด เพื!อส่งเสริมให้มีการลงทุนและเกิดการเติบโตของ

ธุรกิจในทุกระดบั ซึ!งตลอดระยะเวลาที!ผา่นมาธุรกิจของบริษทัฯ มีรายไดที้!เพิ!มขึ�นและมีแนวโนม้ที!จะเติบโตขึ�นอยา่งต่อเนื!อง ที!สามารถเห็นได้

จากกราฟ อตัราการเติบโตและมูลค่าการถือครองสินทรัพยข์องบริษทัในแต่ละปี 

ตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย ์บริษทั อาไจล ์แอสเซ็ทส์ จาํกดั ขอ้มูล ณ วนัที! @I มิถุนายน >#?# (หน่วย : ลา้นบาท) 

ดงันั�นเพื!อเป็นการส่งเสริมและผลกัดนัธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีความเติบโต มั!นคง และกา้วสู่การเป็นผูน้าํดา้นการเช่าซื�อเครื!องจกัร 

บริษทัฯจึงมีความประสงค์ขอสินเชื!อจากท่านเพื!อนาํไปใช้ในการลงทุน เพื!อดาํเนินกิจการและขยายฐานลูกคา้กลุ่มธุรกิจใหม่ รวมถึงเพื!อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นเงินทุนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที!มีการขยายและเติบโตอย่างต่อเนื!อง เช่น ธุรกิจประเภท

ก่อสร้าง เครื!องจกัรในงานสาธารณูปโภคของประเทศ, ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย ์เครื!องจกัรหลกัภายในอาคาร, ธุรกิจประเภทการเกษตร 

เครื!องจกัรในระบบคอนแทคฟาร์มมิ!ง, ธุรกิจประกอบกิจการนํ� าบาดาล เครื!องจกัรขดุเจาะนํ�าบาดาลทั!วประเทศ, ธุรกิจการผลิตชิ�นส่วนในภาค

โรงงานอุตสาหกรรม เครื!องจกัร CNC เป็นตน้  

โดยวงเงินที!ตอ้งการจาํนวน >II,III,III.II บาท (สองร้อยลา้นบาทถว้น) จาํกดัจาํนวนผูล้งทุนไม่เกิน 2I ท่าน ดอกเบี�ยสาํหรับวงเงิน

สินเชื!อ N% ต่อปี (แปด) แบบลดต้นลดดอก ระยะเวลาสินเชื!อ >P เดือน (ยี!สิบสี! เดือน) โดยจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบี� ยทุกเดือน โดยกลุ่ม

ครอบครัวของผูถื้อหุ้นจะร่วมลงทุนดว้ยในสัดส่วน 10-20% ของวงเงินทั�งหมด เพื!อสร้างความมั!นใจแก่นกัลงทุน 
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ส่วนที  &  

ข้อมูลบริษัทผู้ออกหนังสือระดมทุน 
 

2.1 ประวัติบริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จํากัด 
“บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จํากัด”  ก่อตั�งขึ�นในปี พ.ศ. 2558 โดยคุณพรรษา เริงพิทยา และคุณกอบพงษ ์ตรีสุขี ตั�งอยู่ที!เลขที! >I หมู่ " 

ถนนสุขมุวิท ตาํบลบางเมืองใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี ล้านถ้วน) เดิมชื!อบริษทั 
อีโคคูล ประหยดัพลงังาน จาํกัด ทาํธุรกิจจาํหน่าย และให้บริการเช่าซื�อเครื! องจักรภายในอาคาร รวมทั�งยงัให้บริการจัดการบาํรุงรักษา 

(Maintenance Management) อย่างครบวงจร แก่กลุ่มเครื!องเครื! องจกัร อุปกรณ์ และทรัพยสิ์นที!อยู่ภายใต้สัญญาของบริษทัฯ ซึ! งตลอด

ระยะเวลาที!ผา่นมาธุรกิจของบริษทัฯ มีรายได ้ที!เติบโตขึ�นอยา่งต่อเนื!อง 

ต่อมาในปี >#?@ บริษทัฯ ไดเ้ปลี!ยนชื!อใหม่เป็น “บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จํากัด” เพื!อให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยไดมี้การ

ขยายกลุ่มประเภทเครื!องจกัรเพิ!มเติม อนัไดแ้ก่ กลุ่มงานก่อสร้าง กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคารสูงและ กลุ่มเครื!องจกัรเฉพาะธุรกิจ ใน

ประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจประเภทฟาร์มปศุสัตว์, ธุรกิจก่อสร้างทางยกระดบั เป็นตน้ ทั�งนี� บริษทัฯ ประกอบธุรกิจให้เช่าซื�อเครื!องจกัร ทุก

ประเภทโดยมีระยะเวลาการเช่าซื�อตั�งแต่ >P ถึง NP เดือน  

2.1.1 รูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ & ประเภท ดังนีA 
2.1.1.1 ธุรกิจประเภทให้สินเชื อเช่าซืAอเครื องจักร  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากดอกเบี�ยของธุรกิจให้เช่าซื�อเครื!องจกัร ซึ!งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนับริษทัฯ เป็น
ผูใ้ห้บริการสินเชื!อเช่าซื�อเครื!องจกัรหลากหลายประเภทเพื!อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สําหรับเครื!องจกัรที!บริษทัฯ
ให้สินเชื!อเช่าซื�อ  

ในการบริการให้สินเชื!อเช่าซื�อเครื!องจกัรของบริษทัฯ จะมีลกัษณะเป็นตวักลางในการจดัซื�อจดัหาเครื!องจกัรตาม

ความตอ้งการของผูเ้ช่าซื�อและนาํเครื!องจกัรดงักล่าวมาให้ผูเ้ช่าซื�อทาํการเช่าซื�อเครื!องจกัร โดยกรรมสิทธิ] ในเครื!องจกัรยงัคง

เป็นของบริษทัฯแต่เพียงผูเ้ดียว อย่างไรก็ตามเมื!อผูเ้ช่าซื�อไดช้าํระราคาเครื!องจกัรครบถว้นเต็มจาํนวนให้แก่บริษทัฯ แลว้

บริษทัฯ จึงจะดาํเนินการ  โอนกรรมสิทธิในเครื!องจกัรให้แก่ผูเ้ช่าซื�อ 

2.1.1.2 ธุรกิจประเภทซืAอมาขายไปพร้อมบริการคุมงานติดตัAงและบริหารจัดการบํารุงรักษาเครื องจักร  
บริษทัฯ จะทาํหน้าที!เป็นตวักลางระหว่างผูผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายกบัลูกคา้ปลายทาง โดยทาํการซื�อเครื!องจกัรมาจาก

ผูผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายโดยตรง หรืออาจซื�อผ่านตวักลางรายใหญ่และนาํไปขายต่อให้กบัลูกคา้ปลายทาง นอกจากนี�บริษทัฯ ยงัมี
ทีมงานการจดัการที!มีประสบการณ์ในการคุมงานและเร่งรัดงานติดตั�งที!มีคุณภาพพร้อมบริหารจดัการบาํรุงรักษาเครื!องจกัร
อยา่งครบวงจร 
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2.1.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด (Target Market) 
2.1.2.1 กลุ่มลูกคา้ (Segment) 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ ในลกัษณะส่งเสริมธุรกิจขนาดเลก็ และ ขนาดกลาง ใหเ้ติบโตได้

อยา่งกา้วกระโดด โดยนาํเสนอวิธีการทาํสินเชื!อเช่าซื�อดว้ย Solution ที!เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของลูกคา้ 

บริษทัฯ มีที!ปรึกษาให้คาํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด เพื!อทาํความเขา้ใจในธุรกิจของลูกคา้ และ จดัทาํ Solution ที!ดีที!สุด 

ตวัอยา่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่น ลูกคา้ที!เบิกวงเงินเตม็จาํนวนจากสถาบนัการเงินแลว้ แต่ยงัคงมีความสามารถใน

การชาํระสินเชื!อเพิ!มไดอ้ยูจ่ากผลการดาํเนินการธุรกิจ, ลูกคา้ที!ตอ้งการความรวดเร็วในการอนุมติัสินเชื!อ, ลูกคา้ที!

ตอ้งการทีมงานให้คาํปรึกษาในการดูแลเครื!องจกัร, ลูกคา้ที!ใชเ้ครื!องจกัรที!แหล่งเงินทนุอื!นๆ ไม่มีนโยบายอนุมติั

สินเชื!อให้ เป็นตน้ 

ลูกคา้ของบริษทัฯ มีทั�งกลุ่มประเภทบุคคลธรรมดาที!ดาํเนินกิจการจากประสบการณ์จนมีความชาํนาญ

ในการปฏิบติัและเขา้ใจเชิงลึก และ กลุ่มลูกคา้ประเภทนิติบคุคลที!มีระบบการจดัการที!มีมารตราฐาน 

โดยมูลค่าเครื!องจกัรที!บริษทัฯ รับดาํเนินการทาํสินเชื!อมีตั�งแต่ หนึ!งลา้นบาท ขึ�นไป โดยไม่มีมูลคา่

สูงสุด (ขึ�นอยูก่บัการพิจารณาตามระเบียบของบริษทัฯ ทั�งฝั!งการเงิน (Finance) และฝั!งเทคนิค (Technical)) 

ดงันั�นเครื!องจกัรที!ลูกคา้จะนาํเขา้โปรแกรมสินเชื!อเช่าซื�อจึงมีช่องทางในการเพิ!มขึ�นไดอี้กจาํนวนมาก  
 

2.1.2.2 ขนาดตลาด (Market Size) 

จากขอ้มูลสินคา้ที!มีมูลค่าการนาํเขา้สูงสุด ขอ้มูลโดย “ส่วนบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ

กระทรวงการคลงั ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั” พบว่า ในปี 

>#?# รายการหมวดสินคา้นาํเขา้ ประเภทเครื!องจกัร เครื!องใชก้ล และส่วนประกอบ มีมูลค่าคาดการณ์สูงถึง

ประมาณ เกา้แสนลา้นบาทต่อปี ซึ!งจดัเป็นสินคา้นาํเขา้ที!มีมูลค่าอยูใ่นลาํดบัที! @ ของภาพรวมสินคา้นาํเขา้ของ

ประเทศ โดยจากขอ้มูลปีก่อนหนา้นั�น ก็ยงัคงมีมูลค่ารวมอยูใ่นระดบัเดียวกนั และมูลค่าดงักล่าวยงัไม่รวม

เครื!องจกัรที!สามารถผลิตภายในประเทศและเครื!องจกัรมือสองอีกดว้ย 

ดงันั�นแนวโนม้การใชเ้ครื!องจกัรของอุตสาหกรรมในประเทศจึงมีแนวโนม้ที!ดีอยู ่ทาํให้การใชบ้ริการ

สินเชื!อเช่าซื�อจึงยงัคงเป็นธุรกิจที!มีความน่าสนใจ 
 

2.1.2.3 ประเภทของเครื!องจกัรที!บริษทัฯ เชี!ยวชาญ (Position) 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงันี�  

เครื องจักรอาคารสูง 

 เครื!องทาํนํ�าเยน็ (Chiller) 

 เครื!องปรับอากาศแบบนํ�ายาแปรผนั (VRF/VRV) 

 เครื!องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 

 เครื!องกาํเนิดไฟฟ้าในอาคาร (Generator Set) 

 ลิฟตโ์ดยสาร (Lift) 
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เครื องจักรเฉพาะธุรกิจ 

 เ ค รื! อ ง เ จ า ะ นํ� า บ า ด า ล  (Groundwater well 
drilling machine) 

 ปัvมลม (Air Compressor) 

 เครื!องฉีดนํ� าแรงดนัสูงอุตสาหกรรม (Industrial 
High Pressure Jet) 

 เค รื! องกํา เ นิดไฟฟ้าแบบเคลื!อนที!  (Mobile 
Generator Set) 

 เครื!องจกัรในโรงงาน (CNC machine) 

 นั!งร้านแบบเคลื!อนที! (Movable Scaffolding) 
เครื!องคดัแยกขยะ (Waste sorting machine) 

 

2.1.3 คู่แข่งในตลาด 

ธุรกิจเช่าซื�อเครื!องจกัรอุตสาหกรรมมีคู่แข่งไม่มาก ตลาดมีขนาดใหญ่ สามารถเลือกลูกคา้คุณภาพได ้ปัจจุบนัผูใ้ห้บริการ

สินเชื!อเครื!องจกัรในประเทศไทยแบ่งออกเป็น > ส่วน 

2.1.3.1 สถาบนัการเงิน (Bank) ที!ขึ�นทะเบียนกบั ธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, 

ธนาคารยโูอบี, ธนาคารกรุงศรี เป็นตน้ 

2.1.3.2 ผูใ้ห้บริการทางดา้นการเงินที!ไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Nonbank) ซึ! งขึ�นทะเบียนกบักระทรวงพานิชย ์เช่น บริษทั 

ไทยโอริกซ์ลีสซิ!ง จาํกดั, บริษทั ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั ลีซ อิท จาํกดั (มหาชน), 

บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ 

2.1.4 จุดแข็งสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ 

ถึงแมว่้าจะมีผูใ้ห้บริการสินเชื!อเครื!องจกัรอยู่ในตลาดจาํนวนมาก แต่ก็ยงัมีขอ้จาํกดัในการให้บริการอยู่ในหลายๆ ดา้น ซึ! ง

ทางบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการให้บริการที!มีความแตกต่างออกไปดงันี�  

2.1.4.1 ให้บริการในทรัพยสิ์นที!ผูเ้ล่นในตลาดอื!นๆ ไม่ให้บริการ เช่น เครื!องขุดเจาะนํ� าบาดาล, ลิฟต์โดยสารในอาคาร 

เป็นตน้ 

2.1.4.2 ติดต่อกบัผูผ้ลิต/จาํหน่ายโดยตรง เพื!อทาํความเขา้ใจในลกัษณะของเครื!องจกัร ทั�งเรื!องการใชง้าน, การบาํรุงรักษา 

และ เรื!องเทคนิคอื!นๆ โดยทีมงานวิศวกรรมของบริษทัฯ 

2.1.4.3 จัดวาง Solution ที!เหมาะสมและหยืดหยุ่น ที!ดีที!สุดให้กับลูกค้า โดยการ ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เช่น 

สัมภาษณ์ผูเ้กี!ยวขอ้ง, เขา้ดูหนา้งาน, แนะนาํในเชิงเทคนิค เป็นตน้ 

2.1.4.4 เกณฑก์ารพิจารณาไม่สับซอ้น, อนุมติัเร็ว ภายใตข้อ้มูลที!ถูกตอ้ง 

2.1.4.5 มีการติดตามตรวจสอบเครื!องจกัรหลงัเริ!มสัญญาไปแลว้เพื!อให้มั!นใจว่าเครื!องจกัรที!ทาํสัญญาไป ยงัคงสามารถใช้

งานไดเ้ป็นปกติและใชง้านตามวตัถุประสงคข์องการขอสินเชื!อเช่าซื�อ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมั!นในการกา้วไปสู่การเป็น “ผู้จัดการสินทรัพย์ในการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร” (Asset as a Service) ที!กลุ่ม
เจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารกิจการให้ความสาํคญัเป็นลาํดบัตน้ๆ ช่วยให้เจา้ของหรือผูบ้ริหารกิจการนาํเครื!องจกัรไปขยายธุรกิจ เพิ!มรายไดอ้ยา่ง
นอ้ย #I% ไดท้นัที และสามารถแปลงการลงทุนในสินทรัพยเ์ป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการแทน (CAPEX to OPEX) เพื!อให้อตัราผลตอบแทน 
(IRR) ของโครงการเพิ!มขึ�น พร้อมทั�งสร้างความมั!นใจและอุ่นใจในเสถียรภาพของระบบ และ การจดัสรรบุคลากรดา้นเทคนิคที!ดีที!สุดของ
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องคก์รให้แก่เจา้ของหรือผูบ้ริหารกิจการโดยไม่ตอ้งกงัวลเรื!องการบาํรุงรักษา ทั�งยงัมีความคุม้ค่า และประหยดัเงินกว่า เมื!อเทียบกบัการลงทุน
และดาํเนินการดว้ยตนเอง 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้ชั�นนาํมากมาย อาทิเช่น บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน), บริษทั ฮอลิเดย ์อินน์ เอก็ซ์เพรส 

จาํกดั ,บริษทั ลีโอ อินเตอร์เนชั!นแนล ดีไซน์ กรุ๊ป , บริษทั สยาม บีบีอาร์ ซิสเทม จาํกดั, บริษทั เฮอริเทจ เอสเตทส์ จาํกดั (โครงการโกลวฟิ์ช 

(Glow Fish)) เป็นตน้ นอกจากนี�บริษทัฯ ยงัมีคู่คา้ที!มีศกัยภาพในการสรรหาและคดักรองลูกคา้ซึ!งจะนาํไปสู่ความมั!นคงทางธุรกิจให้แก่บริษทัฯ 

 

2.2 งบการเงิน บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 2564 2563 2562 2561 

สินทรัพย์ 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 76,972,032.23 34,722,171.50 55,886,503.47 38,142,557.09 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 29,515,708.05 22,857,599.96 229,487.20 237,959.60 

รวมสินทรัพย์ 106,487,740.28 57,579,771.46 56,115,990.67 38,380,516.69 

หนีAสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมหนี� สินหมุนเวียน 37,060,157.61 37,681,610.62 34,199,923.49 26,814,306.00 

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 9,656,522.79 5,619,715.48 7,788,782.95                      -   

รวมหนี� สิน 46,716,680.40 43,301,326.10 41,988,706.44 26,814,306.00 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 59,775,018.99 14,278,445.36 14,127,284.23 11,566,210.69 

รวมหนีAสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 106,491,699.39 57,579,771.46 56,115,990.67 38,380,516.69 

 
 

งบกําไรขาดทุน 2564 2563 2562 2561 

รวมรายได้ 30,765,671.38 7,253,392.60 22,899,711.56 41,916,923.81 

รวมค่าใช้จ่าย 28,601,667.11 6,583,389.89 19,552,812.10 36,100,333.19 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,899,641.07 268,157.92 3,315,254.07 5,816,590.62 

กําไรสุทธ ิ 1,492,614.52  151,161.13 2,561,073.54 5,380,260.68 

ตารางแสดงงบการเงินบริษทั อาไจล ์แอสเซ็ทส์ จาํกดั (หน่วย : บาท) 
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2.3 ทรัพย์สินที บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จํากัด ถือครอง 

 
ลําดับ ชื อลูกค้า รายละเอียดสินทรัพย์ มูลค่าถือครอง 

1 บริษทั สยาม บี บี อาร์ ซิสเทม จาํกดั The Scaffolding System 34,939,998.00 
2 บริษทั เฮอริเทจ เอสเตสท ์จาํกดั Air conditioner System 90 Unit (Glowfish 

Sathon Thani) 
18,070,311.00 

3 บจก.มิทท คอรป์อเรชั�น Metso 3550 (M&J Fineshred 3550) 14,601,600.00 

4 บริษทั บี.ซี.เอม็.เอ จาํกดั เครื!องเคลือบสูญกาศอลูมิเนียม Batch Coater 8,100,000.00 
5 บริษทั เฮอริเทจ เอสเตสท ์จาํกดั Air conditioner System 106 Unit (Glowfish 

Sathon Nakorn) 
8,018,262.48 

6 บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จาํกดั Generator และ Transformer 7,567,932.00 
7 บริษทั โปรเทค ฟิลด ์จาํกดั Hydraulic tube bundle 5,454,000.00 
8 สหโชคเจริญพาณิชย ์ เครื!องเป่าขวดและแพค็ขวด 2,407,200.00 
9 ธนบาดาล (คุณสกุณา ทองอุบล) เครื!องเจาะนํ�าบาดาลตีนตะขาบ และ ปัvมลม 2,375,226.71 
10 บริษทั เอส.ดบับลิว.โอ.ที พรีซิชั!น จ ากดั เครื!อง CNC LATHE MODEL  2,190,000.00  
11 พีพี พลาสติก (คุณปภาบดี จึงธนวฒัน์สกุล) เครื!องเป่าขวดและเครื!องแพค๊ขวด  2,100,000.00  
12 บมจ. ลีโอ อินเตอร์เนชั!นแนล ดีไซน์ กรุ๊ป Computer PC and Software program 2,051,114.31 
14 บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จาํกดั Generator และ Transformer 1,853,121.00 
14 บริษทั  ดีส เซอร์วิสเซส (ทีเอช) จาํกดั High pressure water jet 1,561,954.14 
15 บริษทั ออโรร่า ไร้ซ์ จ ากดั เครื!องเจาะนํ�าบาดาลตีนตะขาบ TS450  1,470,000.00  
16 อื!นๆ (รวมมูลค่า) เครื!องจกัรที!มีมูลค่าตํ!ากว่า " ลา้นบาท 8,337,407.26 

รวมมูลค่าทรัพย์สินที บริษัทฯ ถือคอรง ณ วันที  30 มิถนุายน 2565 121,098,126.90 
ตารางแสดงทรัพยสิ์นที! บริษทั อาไจล ์แอสเซ็ทส์ จาํกดั ถือครอง ขอ้มูล ณ วนัที! @I มิถุนายน >#?#  (หน่วย : บาท) 
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2.4 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 
แผนผงัดา้นล่างแสดงโครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ (ณ วนัที! @I เมษายน >#?#) ดงัต่อไปนี�  

MD

Front Office

Front Office Manger

Online Marketing Sale

Assets Manager Project Manager

Assets Supervisor

Assets Engineer

Administraion Manager

Financial

Legal

Supply Chain Accounts Receivable 

HR/Admin

Purchasing

Sale Supervisor

Finance Manager

Middle Office

Sale Co-Ordinate

Collection

IT Assets

MD
Credit Analysis Accounts Receivable 

Service Manager Project Manager

Front Office Supervisor Front Office MangerApproval 1

Approval 2

Approval 3

Approval Committee
Content Writer

Support Marketing Credit Analysis

Funding

Banking

IT Platform

Marketing Supervisor

Business Analysis

Back Office

วินัย  ใจสงเคราะห์ วินัย  ใจสงเคราะห์ อุดม ศรีสนิท เจนจิรา  กิตติสมร เจนจิรา  กิตติสมร

ณัฐธยาน์ เนติไชยเวทย์ รัตตินันท์ จิระศักดิ@พัชรา

 
 

Front office: ดูแลงานดา้นการตลาดและงานขาย 

- Marketing ดูแลงานดา้นการตลาด เช่น Marketing analysis, Online marketing platform, Offline marketing เป็นตน้ 

- Sale บริหารการขาย ติดต่อลูกคา้ให้ขอ้มูลสินเชื!อ, ให้คาํปรึกษาการเงินเพื!อขอสินเชื!อ, ตรวจสอบเอกสารเกี!ยวกบั

การขอสินเชื!อ, สร้างความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิต/ผูจ้าํหน่าย เพื!อเพิ!มยอดขาย 

Middle office: ดูแลทรัพยสิ์นที!ทาํสัญญาสินเชื!อเช่าซื�อกบัลูกคา้เพื!อให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ และประสานงานกบัผูผ้ลิต/จาํหน่าย

เพื!อให้เขา้มาดูแล/บาํรุงรักษาทรัพยสิ์นที!ให้เช่าตามสัญญา 

- Assets Management ติดต่อผู ้ผลิต/จําหน่าย เครื! องจักร เพื!อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการสินเชื!อ, 

ประสานงานการบาํรุงรักษาเครื!องจกัร, ดูแลการส่ง-รับมอบเครื!องจกัร, บริการหลงัการขายในเชิงวิศวกรรม เป็น

ตน้ 

- Project Management ดูแลงานติดตั� งเครื! องจักรที! เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ, บริหารงานโครงการเกี!ยวกับ

รายละเอียดและอุปกรณ์ส่วนควบที!อยูใ่นสัญญา 

Back office: มีหนา้ที!ในการดูแลและสนบัสนุน Front office& Middle office เพื!อให้งานสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

- Administrator ดูแลงานเอกสารที!เกี!ยวขอ้งขององคก์ร รวมถึงงานสนบัสนุนธุรกิจขององคก์ร เช่น งาน HR, งาน

จดัซื�อจดัจา้ง, งานกฎหมาย, งานติดตามทวงหนี� , งาน IT 

- Finance ดูแลงานบญัชี - การเงิน ทั�งขารับและขาจ่าย 
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2.5 ปัจจัยความเสี ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จํากัด 
การลงทุนในตราสารหนี�ของบริษทัฯ หรือการให้บริษทัฯกูยื้มเงิน ปัจจยัความเสี!ยงอนัอาจจะเกิดขึ�นกบับริษทัฯ ซึ! งอาจมีผลกระทบ  

ต่อผลการดาํเนินงาน และ/หรือ ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ โดยปัจจยัความเสี!ยงหลกัที!เกี!ยวขอ้งกบับริษทัฯ มีดงันี�  

2.5.1 ความเสี ยงด้านการตลาด 

2.5.1.1 ธุรกิจเช่าซืAอเครื องจักร 

ปัจจุบนักลุ่มธนาคารพาณิชยผ์ูใ้ห้บริการสินเชื!อเครื!องจกัรลว้นเป็นการให้สินเชื!อแบบมีหลกัประกนัแก่เจ้าของ

กิจการโดยหลกัประกนัดงักล่าวจะตอ้งมีมูลค่าสูงกว่าวงเงินสินเชื!อ และอาจเรียกร้องให้มีการคํ�าประกนัโดยกรรมการ

บริษัทฯของผูเ้ช่าซื� อ อย่างไรก็ตามกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจประเภทให้บริการเช่าซื� อเครื! องจักรมีแนวโน้มเพิ!มมากขึ�น 

โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ดงันั�นจึงมีความเป็นไปไดว่้าในอนาคตธนาคารพาณิชยผ์ูใ้ห้บริการสินเชื!อเครื!องจกัร อาจ

พิจารณาให้สินเชื!อโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีหลกัประกนั และหากเป็นเช่นนั�นอาจทาํให้บริษทัฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยลง

และมีความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาดนอ้ยลง เนื!องจากธนาคารมีตน้ทุนทางการเงินที!ต ํ!ากว่าบริษทัฯ จึงสามารถ

เสนออตัราดอกเบี�ยให้แก่ผูป้ระกอบกิจการไดต้ ํ!ากว่าบริษทัฯ 

แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ เชื!อว่าธนาคารพาณิชยจ์ะพิจารณาให้สินเชื!อแบบไม่มีหลกัประกนัเฉพาะกลุ่มเครื!องจกัร

ที!มีความแพร่หลาย และเป็นที!รู้จกัในวงกวา้งเท่านั�น เช่น เครื!องจกัรที!มีความใกลเ้คียงกบัรถ รถยนต ์รถฟอร์คลิฟท ์รถเครน 

ซึ! งแตกต่างจากบริษทัฯ ที!ให้บริการสินเชื!อสําหรับเครื!องจกัรหลากหลายประเภททั�งเครื!องจกัรที!ใช้ในธุรกิจทั!วไปและ

เครื!องจกัรในกลุ่มงานธุรกิจเฉพาะและในกรณีที!เป็นเครื!องจกัรประเภทที!มีตลาดรองสําหรับการจาํหน่ายต่อ บริษทัฯก็มี

นโยบายในการเรียกหลกัประกนัสินเชื!อมูลค่าไม่เกินร้อยละ #I ของวงเงินสินเชื!อเช่าซื�อ นอกจากนี�บริษทัฯ ยงัมีทีมงานที!มี

ความรู้ความเชี!ยวชาญเกี!ยวกบัเครื!องจกัรโดยตรง เพื!อดูแลกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตั�งแต่กระบวนการในการจดัหาตลอดจนการ

บาํรุงรักษาและดูแลระหว่างเช่าซื�อ เพื!อเพิ!มความไวว้างใจและเพิ!มโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ไดม้ากขึ�น  

ดงันั�นแมใ้นอนาคตหากมีกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์ห้บริการสินเชื!อเครื!องจกัรเพิ!มมากขึ�น ก็ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อ

บริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญั 

2.5.2 ความเสี ยงทางด้านการเงิน 

2.5.2.1 ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงอัตราดอกเบีAย 

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัมาจากดอกเบี�ยรับจากการให้บริการสินเชื!อ ซึ! งเป็นอตัราคงที!ตลอดระยะเวลา ที!กาํหนดใน

สัญญา ในขณะที!มีค่าใชจ้่ายสาํคญัไดแ้ก่ตน้ทุนเงินกูยื้ม จากสถาบนัการเงิน ซึ!งกาํหนดเป็นอตัราดอกเบี�ยลอยตวั ดงันั�นหาก

มีการเปลี!ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย อาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอตัราดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่าย โดยเฉพาะในกรณีที!

อตัราดอกเบี�ยเพิ!มสูงขึ�นจะส่งผลต่อตน้ทุนเงินกูยื้มที!สูงขึ�น ทาํให้ส่วนต่างอตัราดอกเบี�ยลดลง อาจะมีผลกระทบโดยตรงกบั

ผลประกอบการและกาํไรของบริษทัฯ  
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ดงันั�นบริษทัฯ จึงมีมาตรการในการประเมินสถานการณ์ทิศทางของอตัราดอกเบี�ยอยู่เสมอ และหากในอนาคต

อตัราดอกเบี�ยจากการกูยื้มเงินนั�นมีแนวโน้มปรับตวัขึ�นสูง บริษทัฯ จะดาํเนินการเพื!อแปลงอตัราดอกเบี�ยจากแบบลอยตวั

เป็นแบบคงที! (Interest rate swap) เพื!อบริหารความเสี!ยงจากการเปลี!ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยที!จะเกิดขึ�นในอนาคต 

2.5.2.2 ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศและภาษีนําเข้า 

บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัซื�อเครื!องจกัรเพื!อนาํมาใหบ้ริการเช่าซื�อจากทั�งในประเทศและตา่งประเทศ  ในกรณีที!

มีการซื�อเครื!องจกัรจากต่างประเทศ บริษทัฯ อาจมีความเสี!ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ 

ดงันั�นเพื!อบริหารความเสี!ยงนี�  บริษทัฯ จึงไดมี้มาตรการในการเรียกเก็บราคาเครื!องจกัร และค่าใช้จ่ายอื!นๆ   ตามอตัรา

แลกเปลี!ยนที!กาํหนดไวล่้วงหน้าตามที!บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward rate) กบัสถาบนั

การเงินในประเทศไทย เพื!อกาํหนดอตัราแลกเปลี!ยนไวล่้วงหนา้ ทาํให้บริษทัฯสามารถรับรู้รายไดต้ั�งแต่วนัที!ทาํสัญญา และ

สามารถวางแผนเพื!อบริหารตน้ทุน/กาํไรได ้ อีกทั�งยงัเป็นการป้องกนัความเสี!ยง จากอตัราแลกเปลี!ยนผนัผวน 

นอกจากนี�บริษทัฯ อาจมีความเสี!ยงจากภาษีนาํเขา้ เนื!องจากสินคา้แต่ละประเภทยอ่มมีอตัราในการเสียภาษีต่างกนั

ตามพิกดัศุลกากร ซึ! งการตีความประเภทของพิกดัศุลกากรถือเป็นดุลยพินิจของเจา้หนา้ที!กรมศุลกากรแต่ละราย ดงันั�นอาจ

ทาํให้ภาษีการนําเข้ามีการเปลี!ยนแปลงตามการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที! และทาํให้ต้นทุนในการนําเข้าสูงเกินกว่า

งบประมาณที!เตรียมไว ้เพื!อเป็นการลดความเสี!ยงนี�  บริษทัฯ จึงไดมี้มาตรการกาํหนดเงื!อนไวใ้นสัญญาเช่าซื�อว่าให้นํา

ค่าใช้จ่ายในการนาํเขา้มาคาํนวณเป็นส่วนหนึ! งของวงเงินสินเชื!อเช่าซื�อโดยจะอิงตามตน้ทุนในการนาํเขา้ตามค่าใชจ้่ายที!

เกิดขึ�นจริง 

2.5.2.3 ความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนีA 

บริษทัฯ มีความเสี!ยงจากการที!ลูกคา้ไม่สามารถชาํระหนี�ให้แก่บริษทัฯ ตามที!ตกลงได ้ทั�งนี�บริษทัฯ จึงมีมาตรการ

ลดความเสี!ยงโดยการกาํหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมการให้สินเชื!อที!เหมาะสมและเป็นไปตามมาตราฐานของ

บริษทัฯ อีกทั�งยงัมีนโยบายในการกระจายกลุ่มลูกคา้ ไม่มีการกระจุกตวั เพื!อลดความเสี!ยงทางดา้นสินเชื!อลง มีการกาํหนด

หลกัประกนัสินเชื!อเช่าซื�อโดยพิจารณาจากความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้แต่ละราย มีการเรียกเก็บเช็คสั!งจ่าย

ล่วงหน้าตามจาํนวนงวดที!ลูกคา้เช่าซื�อกบับริษทัฯ และมีนโยบายกาํหนดให้ลูกคา้เปิดเผย จดัหา หรือนาํส่งขอ้มูล หรือ

เอกสารใดๆ รวมถึงขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอื!นใดที!เกี!ยวขอ้งกบัธุรกิจหรือสถานะ ทางการเงินของลูกคา้ เพื!อให้บริษทั

ฯ สามารถประเมินสถานการณ์และความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้ไดอ้ยา่งสมํ!าเสมอ 

2.5.2.4 ความเสี ยงจากการได้รับชําระหนีAไม่ครบถ้วน  

ปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบายในการเรียกหลกัประกนัสินเชื!อแก่ผูเ้ช่าซื�อแต่ละรายในจาํนวนไม่เกินร้อยละ #I ของ

วงเงินสินเชื!อเช่าซื�อ เพื!อให้มั!นใจว่าหากลูกค้า/ผูเ้ช่าซื�อไม่สามารถชาํระหนี� ให้แก่บริษทัฯ ตามที!ตกลงได้บริษทัฯ จะ

ดาํเนินการการบอกเลิกสัญญา และดาํเนินการตามกฎหมายเพื!อบงัคบัชาํระหนี�กบัหลกัประกนัสินเชื!อดงักล่าว  ในกรณีที!มี

การยึดเครื!องจกัรคืนหากมีการนาํมาขายทอดตลาดไดมู้ลค่าน้อยกว่าหนี�คงคา้งชาํระนั�น บริษทัฯ ก็มีนโยบายในการเรียก

ชาํระหนี�คงคา้งจากลูกคา้/ผูเ้ช่าซื�อจนครบถว้นตามมูลค่าหนี�คงเหลือ อยา่งไรก็ตามเครื!องจกัรที!บริษทัฯไดใ้ห้เช่าซื�อนั�นลว้น
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เป็นเครื!องจกัรที!ตลาดรองให้ความสนใจและสามารถขายไดใ้นราคาสูงถึงประมาณร้อยละ 60 ของราคาเครื!องมือหนึ! ง  

ดงันั�นจึงเห็นไดว่้าบริษทัฯมีความเสี!ยงตํ!าในการที!จะไดรั้บชาํระหนี�   ไม่ครบถว้น 

2.5.3 ความเสี ยงจากการสูญหาย เสียหาย และ การเสื อมสภาพของเครื องจักร 

เนื!องจากบริษทัฯ ให้บริการสินเชื!อเช่าซื�อเครื!องจกัรแก่กลุ่มลูกคา้หลากหลายประเภททั!วประเทศไทย จึงอาจทาํให้การดูแล

รักษาเครื!องจักรที!อยู่ในความครอบครองของลูกค้ามีไม่ทั!วถึง หรือมีโอกาสที!ลูกค้านําเครื! องที!เช่าซื�อนั�นไปใช้อย่างละเลยการ

บาํรุงรักษา อนัอาจทาํให้เครื!องจกัรที!เช่าซื�อเสียหายหรือเสื!อมสภาพ 

ทั�งนี� เพื!อลดความเสี!ยงจากการที!เครื!องจกัรที!เช่าซื�อสูญหาย หรือเสียหาย บริษทัฯ จึงมีนโยบายกาํหนดให้ลูกคา้/ผูเ้ช่าซื�อทุก

รายทาํประกนัภยัเครื!องจกัรโดยระบุให้บริษทัฯเป็นผูรั้บผลประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว ณ วนัที!เขา้ทาํสัญญาเช่าซื�อเครื!องจกัรกบัทาง

บริษทัฯ 

นอกจากนี�บริษทัฯ ยงัมีบริการจดัการบาํรุงรักษา (Maintenance Management) อยา่งครบวงจรแก่กลุ่มเครื!องจกัรอุปกรณ์และ

ทรัพยสิ์นที!อยูภ่ายใตสั้ญญาโดยทีมงานผูมี้ความรู้ความเชี!ยวชาญและมีประสบการณ์ทางดา้นการดูแลรักษาเครื!องจกัรโดยตรง เพื!อให้

เครื!องจกัรดงักล่าวอยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอและลดโอกาสที!เครื!องจกัรเสื!อมสภาพก่อนเวลาได ้

2.5.4 ความเสี ยงจากบุคคลที เป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ (Key man r isk) 

ในกรณีที!ลูกคา้ /ผูเ้ช่าซื�อ เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลดงักล่าวยอ่มถือเป็นหวัใจสาํคญัของธุรกิจ เพราะเป็นบุคคลที!ไดรั้บความ

ไวว้างใจ มีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจนั�นๆอยา่งลึกซึ� ง และเป็นกาํลงัหลกัในการขบัเคลื!อนธุรกิจในประสบความสําเร็จ ดงันั�นหากมี

เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ�นกบับุคคลเหล่านี�  ย่อมส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจ ความสามารถในการชาํระเงินและอาจส่งผล

กระทบต่อการชาํระ ค่าเช่าซื�อให้แก่บริษทัฯ 

ดงันั�นเพื!อช่วยลดความเสี!ยงที!อาจเกิดขึ�น บริษทัฯ จึงกาํหนดให้ลูกคา้/ผูเ้ช่าซื�อ ซึ!งเป็นบุคคลธรรมดาเขา้ทาํประกนัชีวิต โดย

ให้มีเงื!อนไขให้บริษทัฯ เป็นผูรั้บผลประโยชน์อนัดับที!หนึ! งตามมูลค่าหนี� ที!คงคา้งตามสัญญาเช่าซื�อ ณ วนัที!เขา้ทาํสัญญาเช่าซื�อ

เครื!องจกัรกบัทางบริษทัฯ  

2.6 มาตรการบริหารและติดตามลูกหนีA 
นอกจากปัจจยัความเสี!ยงและมาตรการบริหารความเสี!ยงที!กล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดมาตรการในการบริหาร

และติดตามหนี� ไวเ้นื!องจากธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นธุรกิจประเภทให้เช่าซื�อจึงมีความเสี!ยงในเรื!องการผิดนดัชาํระหนี�  การไดรั้บ

ชาํระหนี�ไม่ครบถว้น หรืออาจมีปัญหาในเรื!องการชาํระหนี� ล่าชา้ 

2.6.1 กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกลูกหนี� ที!มีคุณสมบติัที!ดี 

2.6.1.1 ลูกคา้รายใหม่ 

พิจารณาจากคุณภาพของลูกคา้ เพื!อให้เชื!อมั!นไดว่้าหากไดท้าํสัญญาแลว้ ทางบริษทัฯ โดยพิจารณาใน

ประเด็นที!สาํคญั ดงันี�  

- การนาํเครื!องจกัรที!ทาํสินเชื!อไป ดาํเนินการในธุรกิจเพื!อให้เกิดรายไดเ้พิ!มขึ�น 
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- แหล่งซื�อเครื!องจกัรที!มีความน่าเชื!อถือ เช่น มีแหล่งผลิตที!ชัดเจน, มีทีมงานสนบัสนุน, มีอะไหล่

สนบัสนุนเมื!อเกิดปัญหาตอ้งแกไ้ข 

- แผนธุรกิจ 

- ความตั�งใจในการชาํระหนี�  ตรวจสอบขอ้มูล ประวติั ชื!อเสียง ของลูกคา้ใหม่ 

- ความสามารถในการชาํระหนี�  ตรวจสอบระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ, ระยะเวลาก่อตั�งบริษทั, 

ความสามารถทางการเงิน – สภาพคล่อง, สภาพหนี� สินของของบริษทัลูกคา้ใหม่ 

- กระแสเงินสดปลอดภาระอยา่งนอ้ย P เท่า ของค่างวดรายเดือน 

- โครงสร้างของทุน ตรวจสอบเงินทุนของบริษทัฯ ลูกคา้ใหม่มีเพียงพอ / มีกาํไรสะสม 

- หลกัประกนั ในบางกรณีการทาํสัญญาสินเชื!อ อาจมีความจาํเป็นตอ้งเรียกหลกัประกนั 

- สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ตรวจสอบความเชื!อมโยง เช่น บริษทัลูกคา้ใหม่ เป็นผูด้าํเนินธุรกิจ

โดยตรง ไม่ใช่ตวัแทนหรือนายหนา้ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลกระทบในปัจจุบนั และอนาคต 

2.6.1.2 ลูกคา้เดิม 

ทบทวนคุณภาพของลูกค้า การกาํกับ ตรวจสอบ พฤติกรรมที!ผิดปกติ ทบทวนการให้วงเงินเครดิต 

ทบทวนการชาํระที!เป็นไปตามสัญญา 

- รายไดจ้ากการใชเ้ครื!องจกัรที!เคยทาํสัญญาไปแลว้ เป็นไปตามที!วางแผนหรือไม่ 

- กระแสเงินสดปลอดภาระอยา่งนอ้ย P เท่า ของค่างวดรายเดือน 

- แผนธุรกิจสาํหรับเครื!องจกัรที!ตอ้งการทาํสินเชื!อเพิ!ม 

- ตรวจสอบคุณภาพ สภาพทางการเงินอยา่งนอ้ย ปีละ " ครั� ง 

- ตรวจสอบพฤติกรรม เช่น การเลื!อนการวางบิลการเก็บเงิน, ลูกหนี�คา้งชาํระการคา้จ่ายชาํระเป็นเช็ค

ลงวนัที!ล่วงหนา้, ลูกหนี� มีการคา้งชาํระ เป็นตน้ 

2.6.2 มาตรการติดตามหนี�  (Debt recovery mechanism) 

เพื!อเป็นการลดปัญหาดงักล่าวบริษทัฯ จึงไดมี้การกาํหนดมาตรการติดตามหนี�  @ ขั�นตอน ดงันี�  

                                                                                                                                                                  ตารางแสดงขั�นตอนการติดตามหนี�  
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โดยจดัให้มีเจา้หน้าที! ที!มีความรู้ความเชี!ยวชาญดา้นการติดตามหนี� โดยเฉพาะ ซึ! งจะดาํเนินการติดตามเรื!องการ

ชาํระ ค่างวดเช่าซื�อของลูกคา้แต่ละรายให้เป็นไปอยา่งปกติ โดยเจา้หนา้ที!จะเฝ้าระวงัและติดตามตั�งแต่ขั�นตอนการแจง้เตือน

ก่อนครบกาํหนดชาํระไปจนถึงขั�นตอนการติดตามทวงถามกรณีผิดนดัชาํระหนี�  

อีกทั�งบริษทัฯ ยงัมีพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นบริษทัฯ ที!ให้บริการในการติดตามทวงถามหนี�และเร่งรัดหนี� สินระดบั

มืออาชีพซึ!ง จะช่วยให้การติดตามหนี�และการเร่งรัดหนี� สินเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นอกจากนี�บริษทัฯ ยงัมีที!

ปรึกษาทางกฎหมายที!มีความรู้ ความชาํนาญเกี!ยวกบักฎหมายทางธุรกิจทั�งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น บริษทั แอล

เอส ฮอไรซนั จาํกดั ซึ!งคอยให้คาํปรึกษา และช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย 

2.6.3 มาตรการจดัการทรัพยสิ์นหลงัการยึด 

บริษทัฯ ไดท้าํความร่วมมือกบั บริษทัผูผ้ลิต, ตวัแทนจาํหน่าย ในรูปแบบคู่คา้ทางธุรกิจ ซึ! งจะสามารถรับซื�อ

เครื!องจกัรคืนในราคาที!เหมาะสม ในทุกเครื!องจกัร รวมไปถึงบริษทัฯ มีทีมงานวิศกรรมที!มีความรู้ความเขา้ใจในเครื!องจกัร

ที!บริษทัฯ ให้บริการ แต่ละประเภท ที!สามารถนาํไปจาํหน่ายต่อไดใ้นธุรกิจนั�นๆ ตามช่องทางอื!นๆ เช่น Social Media เป็น

ตน้ 

จึงทาํให้ผูล้งทุนมนัใจไดว่้าในกรณีที!มีการยึดเครื!องจกัรจากลูกคา้กลบัมาแลว้ บริษทัฯ มีแนวทางบริหารจดัการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที  _ 

รายละเอียดเกี ยวกับการลงทุน 

3.1 สัญญาให้สินเชื อ (Term and condition) 
เพื!อเป็นการส่งเสริมและผลกัดันธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีความมั!นคง เติบโต และก้าวสู่การเป็นผูน้ําและเชี!ยวชาญในการเป็น ผู ้

ให้บริการดา้นการเช่าซื�อเครื!องจกัรและอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจ บริษทัฯจึงมีความประสงคข์อสินเชื!อจากท่านเพื!อนาํไปใชส้าํหรับเงินทุน

หมุนเวียนและใชส้ําหรับกิจการอื!นๆของบริษทั โดยบริษทัฯประสงคจ์ะนาํเงินลงทุนดงักล่าวไปใชเ้พื!อเป็นเงินทุนสาํหรับการให้บริการเช่าซื�อ 

บริษทัฯ จึงมีความประสงคข์อสินเชื!อจากท่านเป็นจาํนวนทั�งสิ�น &``,```,```.`` บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดในการกูยื้ม

ดงัต่อไปนี�  

 

สัญญาให้สินเชื อ (Term and condition) 

1 วงเงินสินเชื อ >II,III,III.II บาท  
(หมายเหตุ  ขอสงวนวงเงินการให้สินเชื!อขั�นตํ!า 10,000,000 บาท) 

2 วัตถุประสงค์ เพื!อประกอบกิจการและการดาํเนินธุรกิจของผูกู้ ้

3 การเบิกใช้สินเชื อ 
3.1 การขอเบิกใชสิ้นเชื!อเงินกู ้

 
เบิกใชท้ั�งหมดในคราวเดียว โดยผูกู้จ้ะตอ้งยื!นหนงัสือขอเบิกใชเ้งินกูใ้ห้แก่ผูล้งทุน
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย @ วนัทาํการ ก่อนวนัเบิกใชสิ้นเชื!อ 

3.2 วิธีการรับสินเชื!อ 
 

ผู ้ให้สินเชื!อตกลงให้สินเชื!อแก่ผูกู้ ้ในรูปแบบดังต่อไปนี�   ณ ที!ท ําการของผูกู้้    
ภายใน 3 (สาม) วนัทาํการนบัจากวนัเบิกใชสิ้นเชื!อ 

(")  แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) และ/หรือ 

(>)  การโอนเขา้บญัชีธนาคารขอผูกู้ ้ และ/หรือ 

(@)  เช็คสั!งจ่ายล่วงหนา้ และ/หรือ 

(P)  วิธีอื!นใดที!ผูใ้ห้สินเชื!อและผูกู้ไ้ดต้กลงร่วมกนั 

4 ระยะเวลาในการเบิกใช้สินเชื อ >P เดือน / > ปี  (รวม >P งวด) โดยเริ!มตั�งแต่วนัที!.......... ถึง วนัที!......... 

5 วันครบกําหนดชําระหนีA วนัที!......... 

6 อัตราดอกเบีAย ผูกู้ต้กลงยินยอมให้คิดดอกเบี�ยในเงินตน้ของสินเชื!อเงินกู ้แบบลดตน้ลดดอกใน

อตัราร้อยละ 8%  ต่อปี  หรือ 

7 การชําระคืนเงินต้น 
�."  วิธีการชาํระคืนเงินตน้ 

 
ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี�ยในแต่ละงวด เป็นจาํนวน….. บาท  หรือ 
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สัญญาให้สินเชื อ (Term and condition) 

 �.>  ขอ้สงวนสิทธิ] ในการชาํระคืนเงินตน้ ผูกู้ ้มีสิทธิ] ในการชําระเงินต้นสินเชื!อเงินกู้ให้แก่ผูใ้ห้สินเชื!อไม่ว่าทั�งหมดหรือ
บางส่วนก่อนวนัครบกําหนดชําระหนี� ตามข้อ 5.  โดยไม่เสียค่าค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ หรือ เงินอื!นใดเพิ!มเติม 

8 ดอกเบีAยผิดนัด อตัราร้อยละ …......... ต่อเดือน 

9 หลักประกันการชําระหนีA (1) เช็คสั!งจ่ายล่วงหนา้ ........... งวด 
(2) หลกัทรัพยข์องลูกคา้อื!นๆ ที!ทาํประกนัไวก้บัลูกคา้ 
(3) มีสิทธิเป็นผูรั้บเงินลาํดบัแรกในกรณีที!บริษทัยึดทรัพยสิ์นคืนจากลูกค้าและ

นาํไปขายทอดตลาด 
10 ค่าใช้จ่ายอื น  ๆ

10.1  ค่าใชจ้่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คู่ สั ญ ญ า ทั� ง ส อ ง ฝ่ า ย ต ก ล ง รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า ใ ช้จ่ า ย ดัง ต่ อ ไ ป นี� ข อ ง ต น เ อ ง      
โดยไม่เรียกร้องเอากบัคู่สัญญาอีกฝ่าย 
(ก)  บรรดาค่าเอกสาร หรือค่าใชจ้่ายอื!นๆที!เกิดจากการเจรจา การจดัเตรียมเอกสาร

และการเขา้ทาํสัญญาฉบบันี�  
(ข)  บรรดาค่าใชจ้่าย ทางศาลในการฟ้องร้องดาํเนินคดี และค่าใชจ้่ายต่างๆ ที!ไดมี้

การจ่ายไปใดๆ ที!เกิดขึ�นจากการแกไ้ข เปลี!ยนแปลง ให้ความยินยอม หรือให้
อนุญาตที!เกี!ยวขอ้งกบัสัญญานี�  หรือเอกสารที!เกี!ยวขอ้งใดๆ หรือที!เกี!ยวขอ้งกบั
การป้องกนัสิทธิหรือการใช้สิทธิบงัคบั หรือความพยายามที!จะป้องกนัหรือ     
ที!จะใช้สิทธิบงัคบัของคู่สัญญาฝ่ายใดๆ ที!มีอยู่ภายใตสั้ญญานี�  หรือเอกสาร      
ที!เกี!ยวขอ้งใดๆ 

"I.> อากรแสตมป์ 
 

 

(ก) ผูใ้ห้สินเชื!อเป็นผูมี้หน้าที!ชาํระค่าอากรแสตมป์เกี!ยวกบัสัญญาการให้สินเชื!อ
ฉบบันี�  

(ข) ผูกู้ ้เป็นผูมี้หนา้ที!ชาํระค่าอากรแสตมป์เกี!ยวกบัสัญญาการให้สินเชื!อฉบบันี�  
(ค) ผูใ้ห้สินเชื!อและผูกู้ต้กลงชาํระค่าอากรแสตมป์เกี!ยวกบัสัญญาการให้สินเชื!อ

ฉบบันี�คนละครึ! ง 
"I.@  ภาษีและค่าธรรมเนียม     คู่ สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที!และความรับผิดชอบในการชําระภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียมใดๆ ที!เกี!ยวขอ้งกบัสัญญาการให้สินเชื!อดว้ยตนเอง 

11 ภาษี ณ ที จ่าย ผูกู้มี้หน้าที!ตามกฎหมายในการภาษีเงินไดห้ัก ณ ที!จ่ายจากเงินดอกเบี�ยที!ชาํระแก่
ผูใ้ห้สินเชื!อ โดยผูกู้จ้ะหกัภาษี ณ ที!จ่ายในอตัราตามที!กฎหมายกาํหนดเพื!อนาํส่งให้
หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง และนาํส่งเอกสารที!เกี!ยวขอ้งตามที!กฎหมายกาํหนดให้แก่
ผูใ้ห้สินเชื!อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

12 กฎหมายที ใช้บังคับ กฎหมายไทย 
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3.2 แผนการชําระคืนแก่ผู้ลงทุน 

 

200,000,000.00             
8.00% ดอกเบีAย 17,090,992.00      

24 ยอดการชําระ/เดือน 9,045,458.00        

งวดที วันที ครบกาํหนดชําระ ยอดการชําระต่อเดือน เงินต้นคงเหลือ เงินต้น อัตราดอกบีAย

             217,090,992.00        200,000,000.00              200,000,000.00       17,090,992.00 
1 9,045,458.00 192,287,875.33 7,712,124.67 1,333,333.33
2 9,045,458.00 184,524,336.50 7,763,538.83 1,281,919.17
3 9,045,458.00 176,709,040.74 7,815,295.76 1,230,162.24
4 9,045,458.00 168,841,643.01 7,867,397.73 1,178,060.27
5 9,045,458.00 160,921,795.96 7,919,847.05 1,125,610.95
6 9,045,458.00 152,949,149.93 7,972,646.03 1,072,811.97
7 9,045,458.00 144,923,352.93 8,025,797.00 1,019,661.00
8 9,045,458.00 136,844,050.62 8,079,302.31 966,155.69
9 9,045,458.00 128,710,886.29 8,133,164.33 912,293.67
10 9,045,458.00 120,523,500.87 8,187,385.42 858,072.58
11 9,045,458.00 112,281,532.88 8,241,967.99 803,490.01
12 9,045,458.00 103,984,618.43 8,296,914.45 748,543.55
13 9,045,458.00 95,632,391.22 8,352,227.21 693,230.79
14 9,045,458.00 87,224,482.49 8,407,908.73 637,549.27
15 9,045,458.00 78,760,521.04 8,463,961.45 581,496.55
16 9,045,458.00 70,240,133.18 8,520,387.86 525,070.14
17 9,045,458.00 61,662,942.73 8,577,190.45 468,267.55
18 9,045,458.00 53,028,571.01 8,634,371.72 411,086.28
19 9,045,458.00 44,336,636.82 8,691,934.19 353,523.81
20 9,045,458.00 35,586,756.40 8,749,880.42 295,577.58
21 9,045,458.00 26,778,543.44 8,808,212.96 237,245.04
22 9,045,458.00 17,911,609.06 8,866,934.38 178,523.62
23 9,045,458.00 8,985,561.79 8,926,047.27 119,410.73
24 9,045,458.00 0.00 8,985,561.79 59,896.21

ระยะเวลา/เดือน

วงเงินกู้
อัตราดอกเบีAยต่อปี (ลดต้นลดดอก)

บริษทั อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จํากดั

ตารางคาํนวณดอกเบีAยเงินกู้ยืม แบบลดต้นลดดอก 24 งวด


