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สวนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

1.1  วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน (Vision) 

เปนองคกรช้ันนําและย่ังยืน  ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมท่ีตอบสนองทุกมิติของลูกคา 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. เปนผูนําธุรกิจ Leasing พรอมท้ัง ใหบริการ Leasing ท่ีทันสมัยกับทรัพยสินท่ีหลากหลาย ขยายธุรกิจสูภูมิภาค 

อยางมั่นคงและย่ังยืน ดวยการยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบตอสังคมโดยมีลูกคาเปนศูนยกลาง  

2. ครองใจลูกคาดวยบริการอยางมืออาชีพ เพื่อเสริมสรางความสําเร็จใหกับลูกคาในทุกมิติ 

3. ดูแลพนักงานและคูคา ดุจ คนในครอบครัว และสรางผลตอบแทนท่ีดีตอผูถือหุนไปพรอมกัน 

 

Core Values (คานิยมองคกร) 

i = Innovation  คิดริเริ่ม ทําสิ่งใหม อยางรวดเร็ว 

C = Customer Focus  ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง ตอบสนองทุกมิติ 

O = Openness  เปดใจกวาง รับฟง  ผสานเปนหน่ึงเดียว  

R = Result Oriented  ใหความสําคัญกับเปาหมายท่ีกําหนดเปนหลักและตรวจสอบได 

E = Excellence  มุงมั่นรับผิดชอบตองาน ทําทุกอยางใหดีท่ีสุด 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ   

 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอต้ังเปนบริษัทจํากัดในป 2530 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด, บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ภัทรธน

กิจ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท สมบัติล่ําซํา จํากัด เปนแกนนําในการจัดต้ัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจการ

ดําเนินการจัดหาทรัพยสินใหเชาแบบลีสซ่ิง โดยเนนการใหเชาดําเนินงาน (Operating Lease) และเนนกลุมลูกคาท่ีเปน

นิติบุคคลเปนหลัก  

ในชวงแรกเนนการใหเชาทรัพยสินประเภทยานพาหนะ พรอมท้ังไดมีการพัฒนาการใหบริการในดานตางๆ เพ่ือเปน

การสรางมูลคาเพิ่มในการบริการใหกับลูกคาอยางตอเน่ือง อาทิเชน บริการซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต  

 

ในป 2539 บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 300,000,000 บาท และนําบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันใหกับบริษัท และในป 

2548 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัท จากมูลคาเดิมหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท พรอมท้ัง

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เปน 450,000,000 บาท และไดเรยีกชําระคาหุน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทมีทุนเรียก

ชําระแลวเปนจํานวน 447,369,569 บาท คิดเปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 447,369,569 หุน ซ่ึงการเพิ่มทุนในครั้งน้ีจะเปนหน่ึงใน

การปรับโครงสรางเงินทุน และเปนสวนสําคัญสําหรับรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต และในป 2548 บริษัท 

ทริสเรทติ้ง จํากัด (TRIS) ยังไดปรับเพิ่มอันดับเครดิตองคกร (Company Rating) ของบริษัท และหุนกูไมมีประกัน (Issue 

Rating) เปนระดับ A - จากเดิม BBB +  
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นอกเหนือจากน้ันแลว ในป 2548 นิตยสาร Forbes นิตยสารช้ันนําทางธุรกิจ ไดคัดเลือกบริษัทท่ีเปนบริษัทมหาชน 

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก จากท้ังหมด 15 ประเทศ 25,864 บริษัท โดยไดคัดเลือก

เฉพาะบริษัทขนาดกลาง ท่ีมียอดรายไดไมเกิน 1,000 ลานเหรียญสหรัฐและไมตํ่ากวา 5 ลานเหรียญสหรัฐ จํานวน 

11,845 บริษัท ท้ังน้ีบริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ไดรับคัดเลือกใหเปนหน่ึงใน 11 บริษัทจากประเทศไทย และเปน

บริษัทลิสซ่ิงเดียว ท่ีไดรับรางวัล Asia’s Best Under a Billion รางวัลน้ีไดแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานตางๆ ตลอดจน

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจนเปนท่ียอมรับในระดับสากล  

 

ในป 2550 บริษัท ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนใหม  โดยในสวนของธนาคารกสิกรไทยไดเสนอขายหุนท่ี

ถืออยูออกใหกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ซ่ึงเปนผูถือหุนหลักรายเดิมของบริษัท สืบเน่ืองจากนโยบายของทาง

ธนาคารกสิกรไทยท่ีจะปรับลดการลงทุนในบริษัทท่ีไมสามารถควบคุมการดําเนินงานไดท้ังหมด ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางผูถือหุนดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด แตกลับมีผลดีในการเสริมสราง

พันธมิตรสําหรับการตอยอดทางธุรกิจในอนาคต  

 

ในป 2551 บริษัทไดเริ่มขยายการใหบริการใน 2 ผลิตภัณฑใหม คือ PHATRA AIRCRAFT LEASING ซ่ึงเปน

รูปแบบการใหบริการเชาเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ท่ีน่ัง ประเภท Business Jet, Turbo Prop และ Piston และ 

PHATRA YACHT LEASING โดยเปนการใหบริการเชาเรือแบบ Motor Yacht โดยท้ัง 2 ผลิตภัณฑมุงเนนเพ่ือตอบสนอง

การเดินทางเพื่อธุรกิจ และพาหนะสวนตัว ซ่ึงบริษัทไมเคยหยุดน่ิงในการพัฒนาบริการใหทันตอสถานการณและความ

ตองการของลูกคา  

 

รวมท้ังไดพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการในผลิตภัณฑ PHATRA AUTO LEASING ใหมีการใหบริการอยางครบ

วงจร เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากย่ิงขึ้น ไมวาจะเปนการขยายเครือขายศูนยบริการตาม

มาตรฐานผูผลิตไวคอยบริการลูกคาท่ัวประเทศ มากกวา 800 แหง ซ่ึงลูกคาสามารถนํารถเขา เช็คระยะทาง หรือซอม

บํารุงฉุกเฉิน โดยมั่นใจไดวา อะไหลท่ีไดรับน้ันเปนมาตรฐานเดียวกับผูผลิต  ท้ังน้ีเพ่ือเปนการสรางความอุนใจใหลูกคา

ของบริษัทวาจะไดรับการดูแลเปนอยางดีตลอดเวลาเพียงแคโทรศัพทแจงมาท่ี 0-2290-7575 หรือ 0-2693-2288 พรอม

กันน้ี ในป 2554 บริษัทยังไดรับ ISO 9001 : 2008 รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint  

Management) จาก SGS เพ่ือการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยสถาบันการรับรองแหงสหราชอาณาจักร 

UKAS ความสําเร็จน้ีเกิดจากการทํางานรวมกันของทีมงานบริการท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและรักษา

ไวซ่ึงระบบคุณภาพ รูและเขาใจถึงความตองการของลูกคา เพื่อประโยขนสูงสุดคือความพอใจของลูกคา ท่ีบริษัทมุงมั่น

พัฒนาเสมอมา 

 

ในป 2558 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 646,200,489 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 447,369,569 บาท 

โดยการใหสิทธิกับผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) โดยการเพิ่มทุนในครั้งน้ีเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจและเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันใหกับบริษัท พรอมท้ังไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) ในจํานวน 49,707,319 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน

ตามสัดสวนการถือหุนและท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ โดยไมคิดมูลคา  

 

ในป 2560 บริษัทไดมีการกระจายการใหเชาไปยังสินทรัพยประเภทอื่นๆมากขึ้น เพ่ือเปนการตอบสนองตอความ

ตองการของตลาดไดอยางครอบคลุม และนํามาสูการพัฒนาธุรกิจใหเชาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวเพื่อ

ตอบสนองตอการแขงขันในตลาดรถยนตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหบริษัทยังคงเปนผูนําในธุรกิจลิสซ่ิงประเภท
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ใหเชาแบบเชาดําเนินงานในประเทศไทยอยางตอเน่ือง ในป 2560 บริษัทยังไดรับ ISO9001:2015 รับรองมาตรฐานการ

บริการ (Call Center and Customer Complaint Management) จาก SGS โดยสถาบันการรับรองแหงสหราชอาณาจักร 

UKAS 

ท้ังน้ี บริษัทมีแนวทางท่ีจะใชประโยชนจากสินทรัพยท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยไดนําเอาสินทรัพยท่ีหมด

สัญญาแลวและยังมีสภาพดีออกทําการใหเชาระยะสั้นตอไปอีกประมาณ 1-2 ป เพื่อกอใหเกิดรายไดสูงสุด นอกจากน้ี 

บริษัทยังไดเพิ่มชองทางการจําหนายสินทรัพยท่ีหมดสัญญาแลวไปยังผูบริโภคโดยตรง โดยเปดเตนทรถยนตมือสองใน

นาม “สบายคาร” ขึ้นท่ีบริเวณถนนกาญจนาภิเษก ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับดวยดี เน่ืองจากรถยนตท่ีนําออกจําหนายมีสภาพ

ดีและไดรับการบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง พรอมกันน้ีไดจัดทํา website ในช่ือ www.sa-buycar.com เพื่อประชาสัมพันธ

ใหบุคคลภายนอกไดทราบถึงรถยนตมือสองท่ีทางบริษัทมีจําหนายดวย 

 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท  

บริษัทไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

ภัทรลิสซ่ิง ประกอบกิจการจัดหาทรัพยสินใหกับผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลเปนหลัก ในรูปแบบการให “เชา” 

(Leasing)  โดยเนนการใหบริการในลักษณะสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) กับทรัพยสินประเภทยานพาหนะเปน

หลัก อาทิเชน รถยนตสําหรับผูบริหาร รถยนตสวนกลางประจําสาํนักงาน รถยนตบริการใหเชาชวง และรถยนตเพื่อการพาณิชย

อื่นๆ รวมท้ังเครื่องบิน และเรือ นอกจากน้ี ยังใหเชาทรัพยสิน ประเภท เครื่องจักร คอมพิวเตอร และอุปกรณท่ัวไป โดยอายุ

สัญญาสวนใหญอยูระหวาง 3-5 ป 

 

ภัทรลิสซ่ิง ใหบริการดวยบุคลากรท่ีมากประสบการณพรอมจะใหคําปรึกษาและจัดแผนการใชยานพาหนะท่ี

เหมาะสมสําหรับทุกองคกร อีกท้ังมีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานใหม ใหแก

ธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทย  

 

โครงสรางรายได  

รายไดหลักของบริษัทมาจากคาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน ในลักษณะบริการแบบ PFL (Phatra Fleet 

Leasing) ซ่ึงนอกจากคาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงานแลว บริษัทยังมีรายไดจากสัญญาเชาการเงิน และรายไดจาก

การขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานเพิ่มอีก ท้ังน้ีสําหรับการหาลูกคา บริษัทจะมีการกระจายไปตาม

อุตสาหกรรมประเภทตางๆ เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได  

รายไดของบริษัท จําแนกตามสัญญาเชารายไดของบริษัท ตั้งแตป 2558-2560 

 ม.ค.58-ธ.ค.58 ม.ค.59-ธ.ค.59 ม.ค.60-ธ.ค.60 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน 2,894.27 78.13 2,868.19 68.71 2,661.53 69.00 

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน 108.42 2.93 107.85 2.58 142.00 3.68 

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชา

ดําเนินงาน 

656.40 17.72 1,150.30 27.56 1,005.78 26.08 

รายไดอื่น 45.51 1.22 48.09 1.15 47.74 1.24 

รวมรายได 3,704.60 100.00 4,174.43 100.00 3,857.05 100.00 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 

ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการหลัก   

1. PHATRA FLEET LEASING  

บริการใหเชายานพาหนะ ประเภทรถยนตน่ัง เครื่องบิน พาหนะทางนํ้า และรถยนตเพื่อการพาณิชย

บริษัทพรอมใหคําแนะนํา และหาแนวทางบริการตางๆ ท่ีตรงความตองการใชของผูเชามากท่ีสุด แมจะเปน

ยานพาหนะเพียง หน่ึงหรือหลายรอย โดยใชหลักบริหารจัดการยานพาหนะจํานวนมากเพื่อใหเกิดการประหยัดตอ

ขนาด (Economy of Scale) ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ท้ังในรูปแบบ Operating Lease  และ Finance 

Lease  

 

 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

5 

 

 

 PHATRA AUTO LEASING  

บริการใหเชาพาหนะประเภทรถยนต ท้ังรถยนตน่ังผูบริหาร รถใชงานในองคกร หรือแมกระท่ัง

รถยนตเพื่อการพาณิชยตางๆ ทุกรุน ทุกย่ีหอ  

 PHATRA AIRCRAFT LEASING  

บริการใหเชาเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ท่ีน่ัง ประเภท Business Jet, Turbo Prop และ 

Piston ท้ังในรูปแบบ Finance Lease และ Operating Lease ครอบคลุมการใชงานท้ังเพ่ือการทองเท่ียว 

ธุรกิจ และพาหนะสวนตัว    

 PHATRA WATERCRAFT LEASING  

บริการใหเชาเรือ Yacht สําหรับความเพลิดเพลินสวนตัว รวมท้ังเรือเพื่อการพาณิชยท่ีตองการ

ใชงานหลายลํา  เรือรับสงผูโดยสารสําหรับธุรกิจทองเท่ียว และยานพาหนะทางนํ้าตางๆ เพื่อใชในการ

ดําเนินธุรกิจ  

 

2. PHATRA COMMERCIAL LEASING   

บริการใหเชาทรัพยสินทุกประเภท อาทิ เครื่องจักร อุปกรณการผลิต เครื่องจักรสวนควบอื่นๆ ท่ีลงทุนสูง

และจําเปนตอธุรกิจ ในรูปแบบสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ซ่ึงใหความสะดวกกับการลงทุน โดยมี

จุดเดนอยูท่ีการอนุมัติท่ีรวดเร็ว 

 

ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management  

ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management ท่ีจะชวยใหการบริหารจัดการรถยนตได

งายกวา ดวยการจัดการรถยนตพรอมท้ังดูแลรักษาซอมบํารุง ชวยใหลูกคาใชยานพาหนะอยางมีประสิทธิภาพ และ

ลดภาระคาใชจายท่ีไมจําเปน  

การเลือกใชรถยนต - บริษัทมีเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญในดานน้ี คอยใหคําปรึกษาในการเลือกใชรถยนตใหเหมาะกับ

วัตถุประสงคของแตละองคกร 

การจัดซ้ือรถยนต - บริษัทมีการจัดหารถท่ีรวดเร็ว ในทุกรุน ทุกสี ดวยตนทุนในการเชาอยางสมเหตุสมผล 

การจัดสงรถยนต - บริษัทจัดสงใหทุกสถานท่ีโดยไมจํากัดจํานวนคัน 

การจดทะเบียนรถ - บริษัทตอทะเบียนและจัดสงถึงท่ีทุกคัน 

การจัดหาประกันรถ - บริษัทมีทีมงานคอยดูแลจัดหาประกันรถ เพื่อใหทรัพยากรบุคคลของบริษัทผูเชาปฏิบัติหนาท่ี

หลักท่ีมีอยูอยางคุมคา  

การซอมบํารุง - บริษัทดูแลการซอมบํารุงดวยศูนยบริการมาตรฐานจากผูผลิตเทาน้ัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

การจัดหารถยนตทดแทน - บริษัทจัดรถทดแทนกับทุกเหตุการณท่ีรถของผูเชาไมสามารถใชได 

PL Service Center ศูนยบริการตลอด 24 ช่ัวโมง  -  บริการสรางความอุนใจ พรอมชวยเหลือทุกปญหาระหวาง

เดินทาง เปดบริการทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง โทร. 0-2290-7575  

เครือขายศูนยบริการท่ัวประเทศ  - ดวยเครือขายศูนยบริการมากกวา 800 แหงท่ัวประเทศ ตรวจเช็คซอมบํารุงได

อยางมั่นใจ พรอมอะไหลในมาตรฐานผูผลิต 
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ประโยชนของสัญญาเชาดําเนินงาน 

 สามารถจัดหายานพาหนะทุกชนิด ทุกประเภทไดตามความตองการ พรอมมอบบริการท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของแตละองคกรไดอยางดี 

 ชวยลดตนทุนในการดําเนินธุรกิจ ดวยการเรียกเก็บคาบริการเปนคาเชาคงท่ีรายเดือน  

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ชวยควบคุมรายจายใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

 ชวยลดคาใชจายในการบริหาร Fleet และลดคาใชจายในเรื่องการซอมแซมบํารุงรักษา  

 ชวยรับภาระความเสี่ยงตางๆ ในการใชรถและลดความไมแนนอนในการขายทรัพยสินท่ีไดลงทุนไป 

 ลักษณะของสัญญาเชา ทําใหทรัพยสินไมปรากฏในงบดุล และไมปรากฏภาระทางดานหน้ีสิน 

 การลงทุนนอยเปนประโยชนตอการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) 

 

2.2 การตลาดและการแขงขัน 

 

กลยุทธการแขงขัน  

บริษัทฯ ไดเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันในทุกดาน ท้ังการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการ

ใหบริการ การขยายเครือขาย รวมถึงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน โดยมุงเนนการ

ใหบริการท่ีครบวงจร ตั้งแตการเลือกใชรถยนตใหเหมาะกับความตองการของลูกคา ไปจนถึงรายละเอียดปลีกยอย 

เชน การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง และมีเครือขายศูนยบริการท่ี

ครอบคลุมท่ัวประเทศ ซ่ึงนับวาสรางความแตกตาง ไดอยางชัดเจน และสรางความไววางใจและประโยชนสูงสุด

ใหกับลูกคา ซ่ึงเช่ือมั่นไดวาจะชวยเสริมความสามารถในการแขงขันของบริษัทใหคงอยูในระดับผูนําของธุรกิจตอไป 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด(มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหเชาสินทรัพยในหลากหลายประเภท โดยเนนการ

ใหบริการในรูปแบบสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ในสินทรัพยประเภทรถยนตเปนหลัก ซ่ึงท่ีผานมา 

บริษัทไดมีการกระจายการใหเชาไปยังสินทรัพยประเภทอื่นๆมากขึ้น เพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของ

ตลาดไดอยางครอบคลุม และนํามาสูการพัฒนาธุรกิจใหเชาไดอยางมีประสิทธิภาพในปจจุบัน ดวยสถานะทาง

การตลาดท่ีเขมแข็งจากการท่ีบริษัทมีการขยายฐานลูกคาพรอมท้ังรักษาฐานลูกคารายใหญกลุมเดิมไว และ

สามารถเพิ่มการกระจายฐานลูกคารายใหญอยูในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายมากขึ้นดวย ตามลักษณะการ

ประกอบธุรกิจท่ีเนนไปยังกลุมลูกคานิติบุคคลเปนหลัก อีกท้ังการใหความสําคัญตอการใหบริการแกลูกคาท่ี

ครอบคลุมท้ังมิติของการใหบริการท่ีครบวงจร เครือขายศูนยบริการท่ีครอบคลุม และการใหบริการท่ีพรอมในทุก

ชวงเวลา ทําใหบริษัทยังสามารถดํารงสถานะผูนําในธุรกิจใหเชาดําเนินงานไดตลอดมา นอกจากน้ี บริษัทยัง

ตระหนักถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหเทาทันตอบริบทของสภาพตลาดรถยนตในปจจุบันท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยไดเพิ่มความหลากหลายของชองทางในการจําหนายสินทรัพยเมื่อสิ้นสุด

สัญญาการเชา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในบริหารจัดการสินทรัพยตอไป 

ภาพรวมของตลาดรถยนตในป 2560 ท่ีผานมา มียอดขายรถยนตรวมประมาณ 0.87 ลานคัน เพ่ิมขึ้น

จากป 2559 ท่ีมียอดขายจํานวน 0.77 ลานคัน และสูงกวาท่ีไดมีการประมาณการไวท่ี 0.85 ลานคัน ปจจัย

สนับสนุนการเพิ่มขึ้นดังกลาวนาจะมาจากการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนท่ีมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง

เน่ืองจากการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายไดในระบบเศรษฐกิจ 
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ในป 2561 จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเมื่อวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวรอยละ 3.6 – 4.6 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลกซ่ึงจะทําใหภาคสงออกเติบโตอยางตอเน่ือง แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐท่ีมีแนวโนมเรงตัวขึ้น 

การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน และการปรับตัวดีขึ้นของการจางงานและฐานรายไดของประชาชนใน

ระบบเศรษฐกิจโดยมีมาตรการดูแลเกษตรกรและผูมีรายไดนอยเปนปจจัยสนับสนุนอยางตอเน่ือง เหลาน้ีลวนเปน

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหตลาดรถยนตเติบโตขึ้นตอเน่ืองจากป 2560 ท่ีผานมา  อยางไรก็ดี แนวโนมการปรับเพิ่มขึ้นของ

อัตราดอกเบ้ียในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจจะสงผลถึงอัตราดอกเบ้ียในประเทศไทยดวยอาจเปนปจจัยท่ีทําใหการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนตชะลอตัวลงไดเชนกัน 

ในสวนของสภาวะตลาดสําหรับธุรกิจลีสซ่ิงประเภทใหเชาแบบดําเนินงาน ปจจุบันบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจ

ประเภทน้ีมีอยูเปนจํานวนมาก แตมีบริษัทขนาดใหญท่ีเปนผูนําตลาดและมีสวนแบงทางการตลาดเปนสวนใหญอยู

เพียงไมก่ีราย ซ่ึงบริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) เองจัดวาเปนผูนําในกลุมน้ี และแมวาการแขงขันท่ีรุนแรงใน

ธุรกิจลิสซ่ิงประเภทใหเชาแบบดําเนินงานจะมีอยูอยางตอเน่ือง  แตจากอุปสงคของภาคธุรกิจในปจจุบันท่ียังคงมี

ความตองการการบริหารจัดการเรื่องยานพาหนะจากผูเช่ียวชาญภายนอกท้ังในสวนของการบริการและการซอม

บํารุง ทําใหธุรกิจลิสซ่ิงประเภทใหเชาแบบดําเนินงานในประเทศไทยยังคงสามารถเติบโตไดในระยะกลางถึงระยะ

ยาว สําหรับ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) เอง จากนโยบายการใหความสําคัญตอการใหบริการท่ีครบวงจรแก

ลูกคาตลอด 24 ช่ัวโมง และกลยุทธการขยายธุรกิจท้ังการขยายฐานลูกคากลุมใหมและการขยายประเภททรัพยสิน

ใหเชาใหมอยางตอเน่ือง รวมถึงการปรับตัวเพ่ือตอบสนองตอการแขงขันในตลาดรถยนตท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ทําใหบริษัทยังคงเปนผูนําในธุรกิจลิสซ่ิงประเภทใหเชาแบบเชาดําเนินงานในประเทศไทยอยางตอเน่ือง

มาโดยตลอด 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 

แหลงท่ีมาของเงินทุน  

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนในอนาคต โดยมุงเนนการจัดหาแหลงเงินทุนระยะยาว เพื่อให

สอดคลองกับลักษณะการดําเนินธุรกิจลิสซ่ิง ซ่ึงท่ีผานมา บริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนใหออกและเสนอ

ขายหุนกู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาด และสอดคลองกับระยะเวลาการใหเชาทรัพยสิน  

นอกเหนือจากการจัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวดวยการออกหุนกูแลว บริษัทยังดําเนินการจัดหาเงินกู

ระยะยาว โดยการกูยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศอีกหลายแหง รวมถึงมีการศึกษาเก่ียวกับการปรับ

โครงสรางทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตดวย 
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การใหเชา (การใหเชาทรัพยสิน)  

 

นโยบายการใหเชาทรัพยสิน  

บริษัทมีนโยบายตาง ๆ ในการใหเชาทรัพยสินประเภทลิสซ่ิง ดังตอไปน้ี  

1. ผูเชา : บริษัทจะใหเชาแกผูเชาท่ีเปนนิติบุคคลเปนหลัก โดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกคาผูขอเชา 

เชน เปนนิติบุคคลท่ีมีผลการดําเนินงานดี หรือมีโครงการท่ีมีความเปนไปไดสูง ประวัติการเงินดี และมี

ความสามารถในการชําระคาเชาได  

2. วัตถุประสงคในการเชา : ทรัพยสินท่ีจะขอเชาจะตองนําไปใชในกิจการของผูเชา โดยผูเชาจะตองแจง

วัตถุประสงคในการเชาใหแกบริษัท  

3. ทรัพยสินท่ีเชา : ทรัพยสินท่ีเชาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

• เปนทรัพยสินใหม และทรัพยสินใชงานแลว โดยท่ีบริษัทจะพิจารณาสภาพ อายุการใชงานและราคาท่ี

เหมาะสม  

• มีผูใชโดยแพรหลาย และมีตลาดมือสองรองรับพอควร  

• ไมไดผลิตเพื่อใชกับผูใชเฉพาะราย  

• สามารถระบุกรรมสิทธิ์การเปนเจาของได  

4. ระยะเวลาเชา : ระยะเวลาเชาอยูระหวาง 3-5 ป แลวแตความเหมาะสมของประเภทและการใชงาน 

5. เงื่อนไขกอนการเชา : การกําหนดเงื่อนไขการเชาจะแตกตางไปตามความเสี่ยงของแตละบริษัท ซ่ึงอาจเลือก

ทางใดทางหน่ึงหรือหลายทางจากตอไปน้ี  

•  มีบุคคลค้ําประกันการเชา  

• วางเงินเพื่อค้ําประกันการเชาในกรณีทรัพยสินใหเชามีลักษณะพิเศษ  

•  ไมมีเงื่อนไขกอนการเชา  

6. เงื่อนไขเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา : ในการเสนอเงื่อนไขการเชา จําเปนตองพิจารณาถึงความเสี่ยงของทรัพยสินท่ี

เชาในแงตางๆ เชน ความแพรหลายของผูใชทรัพยสินประเภทเดียวกัน แบบ รุน ย่ีหอ ราคาของตลาดมือสอง 

การพัฒนาของเทคโนโลยี การลาสมัย และลักษณะการใชงาน เปนตน บริษัทจะพิจารณาราคาซากของ

ทรัพยสินท่ีนาจะขายไดโดยมีความเสี่ยงไมมากนัก และนําไปใชในการคํานวณอัตราคาเชา ท้ังน้ีเงื่อนไขหลัง

การเชาท่ีบริษัทเสนอใหแกผูเชา ขึ้นอยูกับการคาดการณความเสี่ยงของบริษัทวามากนอยเพียงใดสําหรับ

เงื่อนไขตางๆ ท่ีผูเชาไดรับหลังสิ้นสุดอายุการเชา ดังตอไปน้ี  

•  ขอเสนอขายหลังการเชา (Option to Buy) : ผูเชาจะไดรับขอเสนอขายทรัพยสินจากบริษัทในราคาซากท่ี

เคยกําหนดไวในสัญญาเชา โดยผูเชาจะใชสิทธิซ้ือหรือไมก็ได  

•  คืนทรัพยสินใหแกผูใหเชา (No Option) : เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาผูเชาจะตองคืนทรัพยสินท่ีเชาใหแกบริษัท  

 

การบริหารความเสี่ยงจากการใหเชา  

บริษัทไดมีการระมัดระวังในการคัดเลือกลูกคาโดยใชระบบ Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อ

กลั่นกรอง เน่ืองจากผูสนับสนุนในแตละรายจะมีมุมมองและแนวคิดท่ีกวางขวางขึ้น ทําใหเกิดความรอบคอบมาก

ขึ้น ซ่ึงจะสะทอนไปถึงปริมาณของลูกหน้ีมีปญหาของบริษัทฯท่ีมีอยูในระดับท่ีต่ํา  

นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีระบบการติดตามการชําระคาเชาของลูกคาอยางรัดกุม รวมถึงไดมีการต้ังสํารอง

หน้ีสงสัยจะสูญไวอยางเพียงพอ อีกท้ังใหความสําคัญในการติดตามและศึกษาถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมของโลกและของภูมิภาค สภาวะแวดลอม แนวโนม และปจจัยท่ีอาจสงผลโดยตรงตอการทําธุรกิจของ
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บริษัท บริษัทจึงไดจัดต้ังหนวยงานพัฒนาธุรกิจเพื่อศึกษา ในเรื่องตางๆเพื่อใชประกอบการตัดสินใจใหทันทวงที 

สําหรับผลกระทบท่ีอาจมีขึ้นตอบริษัท  

 

การควบคุมดูแล การอนุมัติการใหเชา และการติดตามลูกหน้ี  

บริษัทมีการแบงขั้นตอนในการประกอบธุรกิจลิสซ่ิง ออกเปน 6 ขั้นตอน คือ  

1. การพิจารณาเครดิตของลูกคา : บริษัทจะสอบถามขอมูลความตองการเชาจากลูกคา เชน ทรัพยสินท่ีตองการ

เชา วัตถุประสงคการใชงาน ระยะเวลาการเชา เงื่อนไขการเชา เหตุผลการเลือกเชาแบบลิสซ่ิง ซ่ึงรวมถึง

ประวัติผลการดําเนินงาน ประเภทวงเงินและสถาบันการเงิน ท่ีลูกคาใชอยูและเอกสารตางๆ ประกอบการ

พิจารณา ซ่ึงจากขอมูลดังกลาว เจาหนาท่ีฝายการตลาดจะพิจารณาเสนอเงื่อนไขการเชาตามนโยบายการให

เชาทรัพยสินของบริษัท  

2. การขออนุมัติ : บริษัทไดใชระบบผูสนับสนุน (Sponsor System) ในการอนุมัติใหเชาทรัพยสิน ซ่ึงระบบการ

อนุมัติดังกลาว กลุมผูสนับสนุน (Sponsor) ประกอบดวยผูบริหารระดับผูบริหารฝายขึ้นไปโดยบริษัทมีการ

กําหนดหลักเกณฑการอนุมัติใหเชาอยางเปนลําดับขั้น โดยพิจารณาจากมูลคาของทรัพยสินใหเชา ประเภท

ของทรัพยสินใหเชา รวมถึงคุณสมบัติของผูเชาดวย 

สําหรับขั้นตอนการอนุมัติใหเชา เมื่อลูกคาตกลงในเงื่อนไขท่ีบริษัทไดเสนอไปเบ้ืองตนแลว 

เจาหนาท่ีฝายการตลาดและการขาย จะทําหนาท่ีเสนอรายงานแกผูสนับสนุน 1 ทาน เพื่อรับรองความถูกตอง 

จากน้ันผูสนับสนุนดังกลาวจะสงรายงานท่ีรับรองความถูกตองแลวไปยังผูสนับสนุนอีก 2 ทาน เพ่ืออนุมัติการ

ใหเชาทรัพยสิน ท้ังน้ีมูลคาของทรัพยสินใหเชา ประเภทของทรัพยสินใหเชา รวมถึงขั้นตอนตางๆในการอนุมัติ

ใหเชาทรัพยสิน จะเปนตามเงื่อนการใหเชาท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว  

3. การทําสัญญา : รายงานขออนุมัติท่ีไดรับอนุมัติจะถูกจัดทําเปนสัญญาเชาเพื่อเสนอแกผูเชาลงนาม 

4. การจัดซ้ือทรัพยสิน : เมื่อผูเชาลงนามในสัญญาเชาแลว บริษัทจึงจัดซ้ือทรัพยสินตามคุณสมบัติท่ีตกลงไว 

โดยมีชองทางการจัดซ้ือผานผูขายท่ีบริษัทจัดหาเองหรือผูขายท่ีผูเชาจัดหาให  

5. การสงมอบทรัพยสิน : บริษัทจะจัดสงทรัพยสินใหผูเชา จดทะเบียนและจัดทําประกันภัยทรัพยสิน ซ่ึงเปนสวน

หน่ึงของบริการของบริษัท พรอมกับดําเนินการเงื่อนไขกอนการเชาใหแลวเสร็จและถือเปนการเริ่มตนสัญญา  

6. การสิ้นสุดสัญญาเชา : เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาและผูเชาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาตลอดระยะเวลา

เชาและไมมีหน้ีสินคางชําระแกบริษัท ลูกคาจะไดรับเสนอเงื่อนไขหลังการเชาตามท่ีไดระบุในสัญญา  

 

นโยบายเกี่ยวกับควบคุมและติดตามลูกหน้ีคางชําระ  

บริษัทมีนโยบายควบคุมลูกหน้ีคางชําระอยางเขมงวด โดยมีขั้นตอนการทวงถาม คือ  

1. กรณีท่ีลูกคาคางชําระในระยะ 1 เดือนแรกจะติดตามโดยเจาหนาท่ีการเงิน โดยออกเปนจดหมายทวงถาม

หน้ีสินท่ีคางชําระ  

2. การคางชําระเกิน 2 เดือน จะสงเรื่องใหเจาหนาท่ีเรงรัดหน้ีสินติดตามทวงหน้ี จากน้ันจะสงเรื่องใหสํานัก

กฎหมายดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายตอไป โดยบริษัทจะดําเนินการติดตามเพื่อยึดคืนควบคูกันไป 

ในกรณีท่ีไดดําเนินการยึดคืนทรัพยสินมาจําหนายและมูลคาทรัพยสินท่ีจําหนายไดไมเพียงพอกับมูลคา

ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจริง บริษัทโดยสํานักงานกฎหมายจะดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายตอไปจนครบ

จํานวนตามท่ีไดระบุไวในสัญญา 
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3. ปจจัยความเสี่ยง 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีปจจัยความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง

อาจสงผลตอเน่ืองใหเกิดความเสี่ยงแกผูถือหลักทรัพยของบริษัทในอันท่ีจะไมไดรับผลตอบแทนหรือสิทธิท่ีควรจะไดรับ โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี  

 

1. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

เน่ืองจากบริษัทมีหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงท้ังหมดเปนหน้ีท่ีมีกําหนดชําระคืนแนนอน จึงอาจมีความเสี่ยงของ

การไมสามารถชําระหน้ีไดในกรณีท่ีมูลคาของหน้ีท่ีตองชําระคืนในแตละชวงเวลาสูงกวาคาเชาท่ีบริษัทไดรับในชวง

น้ันๆ ดังน้ัน บริษัทจึงใหความสําคัญกับความสัมพันธของคาเชารับและกําหนดการชําระหน้ีเปนอยางมาก โดยอาศัย

การจัดการใหมีการกูยืมท้ังระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน และ ระยะยาวในรูปแบบของหุนกู

และเงนิกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน ท้ังน้ีเพื่อใหสอดคลองกับคาเชาท่ีจะไดรับในอนาคต รวมท้ังยังมีวงเงินกูระยะ

สั้นกับสถาบันการเงินหลายแหงเพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉิน นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับคุณภาพของผูเชาดวย 

 

2. ความเสี่ยงดานความสามารถในการชําระคาเชา  

เน่ืองจากรายไดคาเชาเปนรายไดหลักของบริษัท ดังน้ันความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาจึงเปน

ปจจัยท่ีสําคัญ กลาวคือหากผูเชาไมสามารถชําระคาเชาได อาจสงผลกระทบตอรายไดและกําไรของบริษัทได อยางไร

ก็ตามท่ีผานมาบริษัทไมมีปญหาเรื่องคุณภาพของผูเชาในระดับท่ีต่ําเน่ืองจากบริษัทมีความระมัดระวังในการคัดเลือก

ลูกคา นอกจากน้ีบริษัทยังมีระบบการติดตามการชําระคาเชาของลูกคาอยางรัดกุม รวมถึงไดมีการตั้งสํารองหน้ีสงสัย

จะสูญไวอยางเพียงพอ 

 

3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

เน่ืองจากบริษัทมีการกําหนดคาเชาในอัตราคงท่ีตลอดอายุของสัญญา (ซ่ึงมีอายุระหวาง 3 – 5 ป) ทําใหมี

รายไดท่ีแนนอน ในขณะท่ี ตนทุนกูยืมของบริษัทสวนหน่ึงขึ้นอยูกับอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด อาจสงผลกระทบ

โดยตรงตอตนทุนและผลกําไรของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงตองบริหารความเสี่ยงเรื่องการกูยืมใหสอดคลองใน 2 ดาน 

คือ ดานระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวเพื่อใหสอดคลองกับการลงทุนในทรัพยสิน

ใหเชาและดานอัตราดอกเบ้ีย โดยการรักษาตนทุนทางการเงินใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อใหสวนตางของอัตรา

ดอกเบ้ีย (Interest Rate Gap) อยูในระดับท่ีมีกําไรและมีความสม่ําเสมอ  

 

4. ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน  

ในชวงท่ีผานมามีผูประกอบการธุรกิจลิสซ่ิงและเชาซ้ือเกิดขึ้นในตลาดจํานวนมาก ท้ังท่ีเปนกิจการท่ีมีผูถือหุน

เปนสถาบันการเงินและกิจการท่ีเปนธุรกิจดานบริการของผูผลิตรถยนตท่ีมีเงินทุนจํานวนมากจากตางประเทศ ทําให

มีการแขงขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้น ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการแขงขันดานราคา และผลตอบแทนของแตละบริษัทลดลง 

แตอยางไรก็ตาม บริษัทก็มีการเลือกกลุมลูกคาเปาหมายหลักท่ีชัดเจน คือ กลุมลูกคาซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีมีความ

ตองการใชยานพาหนะ และมีศักยภาพในการชําระคาเชา นอกจากน้ีบริษัทยังไดนําระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพมาใชในการบริหารจัดการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการติดตามการใหบริการได

อยางใกลชิดและท่ัวถึง  
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5. ความเสี่ยงดานการบริหารมูลคาซาก  

จากการท่ีบริษัทประกอบธุรกิจให “เชา” ทรัพยสินในลักษณะสัญญาเชาดําเนินงานแกผูประกอบการท่ีเปนนิติ

บุคคลเปนหลัก โดยมีระยะเวลาเชาอยูระหวาง 3 – 5 ป ซ่ึงภายหลังจากครบกําหนดสัญญาเชาประเภทน้ี  ทรัพยสิน

สวนใหญจะถูกจําหนายออกไป ดังน้ันราคาทรัพยสินท่ีจําหนายไดจะสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทโดยตรง 

กลาวคือหากจําหนายไดในราคาท่ีต่ํากวาราคาตามบัญชีจะกอใหเกิดผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิน  ท่ีผานมา จาก

ประสบการณในการบริหารงานท่ียาวนานทําใหบริษัทสามารถบริหารมูลคาซากไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ดี 

ผลจากนโยบายรถยนตคันแรกท่ีทําใหราคารถยนตมือสองปรับตัวลดลงมากน้ัน สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผล

กําไรจากการจําหนายรถยนตมือสองของบริษัทในชวงท่ีผานมา ซ่ึงบริษัทไดดําเนินการแกไขโดยการพยายามเพิ่ม

สัดสวนการจําหนายรถยนตสูผูบริโภคใหมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบดังกลาว 
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4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1   ทรัพยสินหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

หนวย : ลานบาท 

รายการ  
มูลคาสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 58 

มูลคาสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 59 

มูลคาสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 60 

ลูกหน้ีสัญญาเชาการเงิน  1,703.67 1,996.19 2,196.37 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ     

สินทรัพยใหเชา-สุทธิ  10,163.27(1) 10,099.80(1) 9,567.37(1) 

สินทรัพยรอการใหเชา  7.07 17.68 16.82 

อาคารชุดสํานักงาน  85.98 85.98 85.98 

เครื่องใชสํานักงาน  16.83 15.17 12.50 

ยานพาหนะ  17.32 6.94 3.84 

รวม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  10,290.47 10,225.57 9,686.51 

รวม  11,994.14 12,221.76 11,882.88 

หมายเหต ุ:  (1) ยอดสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน-สุทธ ิแสดงยอดหลังหักคาเผื่อผลขาดทุนจากมูลคา

ลดลง 0.56 ลานบาท 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม  

-ไมมี 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมมี  
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

 

6.1 ขอมูลท่ัวไป 

6.1.1. ขอมูลท่ัวไปบริษัท  

ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย  :  บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

ช่ือยอหลักทรัพย :  PL 

ช่ือยอใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท : PL-W1 

วันท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  :  15 สิงหาคม 2539 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0107537000211 (เดิมเลขท่ี บมจ.268) 

ทุนจดทะเบียน  :  646,200,489 บาท  

ทุนจดทะเบียนชําระแลว  :  596,492,874 บาท  

มูลคาท่ีตราไว  :  1 บาท   

ประเภทธุรกิจ  :  ประกอบธุรกิจประเภทการให “เชา” 

(Leasing) โดยเนนลักษณะสัญญาเชา

ดําเนินงาน (Operating Lease) โดย

มุงเนนทรัพยสินประเภทยานพาหนะเปน

หลัก อาทิ รถยนต เครื่องบิน เรือ 

นอกจากน้ียังใหเชาทรัพยสินประเภทอื่นๆ 

อาทิ เครื่องจักร คอมพิวเตอร และอปุกรณ

ท่ัวไป 

สถานท่ีตั้ง  :  เลขท่ี 252/6 ช้ัน 29 อาคารสํานักงาน

เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ 1 ถนน

รัชดาภิเษก หวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  

10320 

Home Page :  www.phatra-leasing.com 

โทรศัพท :  (66) 2290-7575 

(66) 2693-2288 

โทรสาร :  (66) 2693-2298-99   

 

 

6.1.2  ขอมูลการลงทุนของบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไมมีการลงทุน หรือถือหุนในนิติบุคคลใด  

  

http://www.phatra-leasing.com/
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6.1.3  บุคคลอางอิงอื่นๆ   

นายทะเบียน     

- หุนสามัญ :  บริษัท บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด  

93 ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400.  

Website: http://www.set.or.th/tsd.  

SET Contact Center: 0 2009 9999. 

 

- หุนกู   ( ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 )   

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 2/2557 

  ครบกําหนดไถถอนป 2561 

: บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 4/2557             

  ครบกําหนดไถถอนป 2561 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 1/2558             

  ครบกําหนดไถถอนป 2561 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 2/2558             

  ครบกําหนดไถถอนป 2561 

-  หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 3/2558             

  ครบกําหนดไถถอนป 2562 

-  หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 4/2558             

  ครบกําหนดไถถอนป 2562 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 1/2559 

  ครบกําหนดไถถอนป 2563 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 2/2559 

        ครบกําหนดไถถอนป 2564 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 2/2559 

   ครบกําหนดไถถอนป 2566 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 3/2559 

      ครบกําหนดไถถอนป 2562 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 4/2559 

        ครบกําหนดไถถอนป 2563 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 1/2560 

        ครบกําหนดไถถอนป 2562 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 2/2560 

        ครบกําหนดไถถอนป 2564 

- หุนกู บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ครั้งท่ี 3/2560 

        ครบกําหนดไถถอนป 2563 

: 

 

: 

 

:  

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

:  

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
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ผูสอบบัญชี : นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7900 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

ช้ัน  50-51 เอ็มไพรทาวเวอร  

1 ถนนสาทรใต กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท :  (66) 2677-2000  

โทรสาร   : (66) 2677-2222 

   

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด 

ช้ัน 22 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร 

540  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท : (66) 2264-8000  

โทรสาร: (66) 2657-2222 

 : สํานักงานกฎหมายนพพงศ & ประสาท 

หอง 301, ช้ัน 3  อาคารพาณิชยดุสิตธานี  

946 ถนนพระราม4  แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท : (66) 2233-1745-6  

โทรสาร  : (66) 2238-2848 

   

ท่ีปรึกษาทางการเงิน :  -ไมมี- 
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การรบัรองความถูกตอง 76 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท A1-1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย A2-1 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแล 

การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)  A3-1 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน A4-1 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ A5-1 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 

สวนที่ 2  การจัดการและการกํากับดูแลกจิการ 

สวนที่ 3  ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เอกสารแนบ 
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สวนท่ี 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  

 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

 

ทุนจดทะเบียน จํานวน 646,200,489 บาท (หกรอยสี่สิบหกลานสองแสนสี่รอยแปดสิบเกาบาท) 

ทุนชําระแลว  จํานวน 596,492,874 บาท  

 (หารอยเกาสิบหกลานสี่แสนเกาหมื่นสองพันแปดรอยเจ็ดสิบสี่บาท) 

แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 596,492,874 หุน    

(หารอยเกาสิบหกลานสี่แสนเกาหมื่นสองพันแปดรอยเจ็ดสิบสี่หุน) 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

 

7.2 ผูถือหุน 

 

รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ของ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560  

ช่ือผูถือหุน จํานวนหุนท่ีถือ คิดเปนรอยละ (%) 

1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 59,649,200 10.000% 

2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 53,000,400 8.885% 

3. บริษัท สมบัติล่ําซํา จํากัด 45,600,000 7.645% 

4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จํากัด 41,550,800 6.966% 

5. บริษัท จุลินทรวงศ จํากัด 24,000,000 4.024% 

6. นายบรรยงค ล่ําซํา และ นางนาถฤดี วีระเมธีกุล 15,410,000 2.583% 

7. นางนันทา รุงนพคุณศรี 13,934,000 2.336% 

8. นายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท 12,853,800 2.155% 

9. บริษัท ยุพงษ จํากัด 12,323,402 2.066% 

10. นางยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย 10,933,333 1.833% 

รวม 289,254,935 48.493% 
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7.3 การออกหลักทรัพยอื่น 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (PL-W1) 

เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (PL-W1) ใหแกผู

ถือหุนเดิมของบริษัท จํานวนรวมท้ังสิ้น 49,707,319 หนวย โดยบริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนใหจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 49,707,730 หุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) มีลักษณะ เงื่อนไข และสาระสําคัญใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1)  ดังน้ี 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 49,707,319 หนวย 

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาหนวยละ 0 บาท (ไมคิดมูลคา) 

จํานวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิ 49,707,730 หุน 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป (วันท่ีออก คือวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 โดยวันครบกําหนดและวัน

ใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 15 มิถุนายน 2561) 

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ้ือหุนสามัญของบริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

อัตราการใชสิทธิ (ใหม) ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1.010 หุนสามัญ (เวนแตมีการ

เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิทธิ (ใหม) 3.962 บาท (สามจุดเกาหกสองบาท) ตอ 1 หุนสามัญ (เวนแตมีการ

เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

กําหนดการใหใชสิทธิ ในวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส (โดยเริ่มใชสิทธิครั้งแรกวันท่ี 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือ วันท่ี 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561) 

รายช่ือผูใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) 10 รายแรก ของบริษัท ภัทรลิสซ่ิง 

จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560  

ช่ือ 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

รอยละของใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีย่ืนจดทะเบียนในครั้งน้ี 

1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 4,970,766 10.000% 

2. น.ส.อารีรัตน โชคล้ําบุญ  4,230,000 8.510% 

3. บริษัท สมบัติล่ําซํา จํากัด 3,800,000 7.645% 

4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จํากัด 3,462,566 6.966% 

5. น.ส. พิมลอร ลิ้มธรรมมหิศร 2,800,000 5.633% 

6. น.ส. เกษร  เล็กนุม 2,300,000 4.627% 

7. บริษัท จุลินทรวงศ จํากัด 2,000,000 4.024% 

8. นายกิตธนันท  รักกสิกร 1,782,500 3.586% 

9. บริษัท ยุพงษ จํากัด 1,227,800 2.470% 

10. นายบรรยงค ล่ําซม และนางนาถฤดี วีระเมธีกุล 1,074,700 2.162% 

รวม  27,648,332 55.622% 
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หุนกู  (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

 

1. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 2/2557 ครบกําหนดไถถอนป 2561 

มูลคา (บาท)   500,000,000 

จํานวน (หนวย)   500,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ4 ป             เร่ิม  15 พ.ค. 57 ส้ินสุด  15 พ.ค. 61 

อัตราดอกเบ้ีย  4.00% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี  15 พ.ค. และ 15 พ.ย. 

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) 

 

2. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 4/2557 ครบกําหนดไถถอนป 2561  

มูลคา (บาท)   300,000,000 

จํานวน (หนวย)   300,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ3 ป 4 เดือน             เร่ิม  1 ต.ค. 57 ส้ินสุด  1 ก.พ. 61 

อัตราดอกเบ้ีย  3.75% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 1 ก.พ. และ 1 ส.ค. 

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 

3. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 1/2558 ครบกําหนดไถถอนป 2561 

มูลคา (บาท)   500,000,000 

จํานวน (หนวย)   500,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ3 ป             เร่ิม  16 ก.พ. 58 ส้ินสุด  16 ก.พ. 61 

อัตราดอกเบ้ีย  3.12% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 16 ก.พ. และ 16 ส.ค. 

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) 

 

4. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 2/2558 ครบกําหนดไถถอนป 2561  

มูลคา (บาท)   450,000,000 

จํานวน (หนวย)   450,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ3 ป 5 เดือน 27 วัน  เร่ิม  22 เม.ย. 58 ส้ินสุด  19 ต.ค. 61 

อัตราดอกเบ้ีย  3.00% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 19 เม.ย. และ 19 ต.ค. 

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
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5. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 3/2558 ครบกําหนดไถถอนป 2562  

มูลคา (บาท)   500,000,000 

จํานวน (หนวย)   500,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ3 ป 6 เดือน    เร่ิม  23 ก.ค. 58 ส้ินสุด  23 ม.ค. 62 

อัตราดอกเบ้ีย  2.62% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 23 ม.ค. และ 23 ก.ค. 

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) 

 

6. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 4/2558 ครบกําหนดไถถอนป 2562   

มูลคา (บาท)   500,000,000 

จํานวน (หนวย)   500,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ4 ป    เร่ิม  24 ก.ย. 58 ส้ินสุด  24 ก.ย. 62 

อัตราดอกเบ้ีย  2.86% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 24 มี.ค. และ 24 ก.ย. 

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 

7. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 1/2559 ครบกําหนดไถถอนป 2563  

มูลคา (บาท)   500,000,000 

จํานวน (หนวย)   500,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ4 ป    เร่ิม  25 ม.ค. 59 ส้ินสุด  25 ม.ค. 63 

อัตราดอกเบ้ีย  2.49% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 25 ม.ค. และ 25 ก.ค. 

    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 

8. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป 2564  

มูลคา (บาท)   500,000,000 

จํานวน (หนวย)   500,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ5 ป    เร่ิม  24 ก.พ. 59 ส้ินสุด  24 ก.พ. 64 

อัตราดอกเบ้ีย  2.63% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 24 ก.พ. และ 24 ส.ค. 

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
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9. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป 2566  

มูลคา (บาท)   200,000,000 

จํานวน (หนวย)   200,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ7 ป    เร่ิม  24 ก.พ. 59 ส้ินสุด  24 ก.พ. 66 

อัตราดอกเบ้ีย  3.05% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 24 ก.พ. และ 24 ส.ค. 

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 

10. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 3/2559 ครบกําหนดไถถอนป 2562 

มูลคา (บาท)   500,000,000 

จํานวน (หนวย)   500,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ3 ป    เร่ิม  17 ส.ค. 59 ส้ินสุด  17 ส.ค. 62 

อัตราดอกเบ้ีย  2.24% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 17 ก.พ. และ 17 ส.ค.  

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 

11. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 4/2559 ครบกําหนดไถถอนป 2563 

มูลคา (บาท)   500,000,000 

จํานวน (หนวย)   500,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อาย ุ4 ป    เร่ิม  28 ก.ย. 59 ส้ินสุด  28 ก.ย. 63 

อัตราดอกเบ้ีย  2.60% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 28 มี.ค. และ 28 ก.ย.  

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 

12. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 1/2560  

มูลคา (บาท)   700,000,000 

จํานวน (หนวย)   700,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อายุ 2 ป 3 เดือน   เร่ิม 16 ก.พ. 60 ส้ินสุด 16 พ.ค. 62 

อัตราดอกเบ้ีย  2.56% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 16 ก.พ. และ 16 ส.ค.  

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

  



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

21 

 

 

13. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 2/2560  

มูลคา (บาท)   500,000,000 

จํานวน (หนวย)   500,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อายุ 4 ป    เร่ิม 3 ส.ค. 60 ส้ินสุด  3 ส.ค. 64 

อัตราดอกเบ้ีย  2.76% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 3 ก.พ. และ 3 ส.ค.  

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 

14. หุนกู บมจ.ภัทรลิสซิ่ง คร้ังท่ี 3/2560  

มูลคา (บาท)   500,000,000 

จํานวน (หนวย)   500,000 

มูลคาตอหนวย (บาท)  1,000 

อายุ 2 ป 11 เดือน 18 วัน   เร่ิม 18 ต.ค. 60 ส้ินสุด  6 ต.ค. 63 

อัตราดอกเบ้ีย  2.43% ตอป จายดอกเบ้ียปละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 6 เม.ย. และ 6 ต.ค.  

นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 

เงินกูระยะยาว (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

บริษัทกูยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงิน 5 แหง รวม 2,850 ลานบาท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

มีภาระคงคางรวม 2,076 ลานบาท  

  

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น  (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

บริษัท มีภาระคงคางในรูปของ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ท้ังสิ้น จํานวน 550 ลานบาท โดยเปนตั๋วแลกเงินท่ีมี

อายุตั้งแต 1-9 เดือน  

 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

บริษัท มีภาระคงคางในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน ท้ังสิ้น 280 ลานบาท    

 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จัดอันดับความนาเช่ือถือของบริษัทไวท่ีระดับ A-  
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7.4 นโยบายการจายเงินปนผล  

ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตาม

กฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด 

 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 

ป 2556 

(1 ม.ค. 56– 

31 ธ.ค. 56) 

ป 2557 

(1 ม.ค. 57– 

31 ธ.ค. 57) 

ป 2558 

(1 ม.ค. 58– 

31 ธ.ค. 58) 

ป 2559 

(1 ม.ค. 59– 

31 ธ.ค. 59) 

ป 2560 

(1 ม.ค. 60– 

31 ธ.ค. 60) 

กําไรสุทธิ  205,086,100 140,123,623 170,998,988 220,171,327 221,889,418 

จํานวนหุน  447,369,569 447,369,569 596,492,753 596,492,753 596,492,874 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน 0.46 0.31 0.32 0.37 0.37 

อัตราการจายเงินปนผลตอหุน (บาท:หุน) 0.28 0.17 0.17 0.19 N/A 

คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ  61.08 54.28 59.30 51.48 N/A 
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8. โครงสรางการจัดการ  

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและกลยุทธท่ีสําคัญ ตลอดจนทิศทางการดําเนินงานของ

บริษัทและกํากับดูแลใหฝายจัดการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพรอม

ท้ังใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน  

คณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 

1. นายโพธิพงษ  ล่ําซํา                     ประธานกรรมการ 

2. นายภูมิชาย  ล่ําซํา                       รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ

สรรหา 

3. นายสาระ ล่ําซํา กรรมการ / ประธานคณะอํานวยการบริหาร / กรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นางนวลพรรณ ล่ําซํา กรรมการ 

5. นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ/ กรรมการอํานวยการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน 

6. ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการลงทุน 

7. นางจันทรา บูรณฤกษ กรรมการอิสระ  

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช  กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

10. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม          กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

11. นายอาภัสสร  บุนนาค                 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา 

12. นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  

“กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายโพธิพงษ ล่ําซํา, นายภูมิชาย ล่ําซํา, นายสาระ ล่ําซํา, 

นางนวลพรรณ ล่ําซํา, ดร.สุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยกําหนดเงื่อนไข กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกัน

และประทับตราสําคัญของบริษัท” 
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การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะ ในรอบปบัญช ี2560 (ม.ค.- ธ.ค. 2560) 

 

บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาในแตละป และ

จัดสงกําหนดวันประชุมในแตละคณะ สงใหกรรมการรับทราบต้ังแตตนป ท้ังน้ี อาจมีการกําหนดการประชุมพิเศษเพิ่มเติม

ไดตามความจําเปน  

สําหรับในรอบปบัญชี 2560 (ม.ค.- ธ.ค. 2560) การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะ เปนไปตามรายละเอียด

ดังน้ี  

หนวย : คร้ัง 

รายนามคณะกรรมการ 

คณะกรรม 

การบริษัท 

(ประชุม

ท้ังหมด 12 

คร้ัง)  

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

(ประชุม

ท้ังหมด 4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ

พิจารณา

คาตอบแทน

และสรรหา 

(ประชุม 

ท้ังหมด 3 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 

บริหารความ

เสี่ยง 

(ประชุม

ท้ังหมด 4 คร้ัง) 

คณะ

อํานวยการ

บริหาร (ประชุม

ท้ังหมด 16 คร้ัง) 

คณะกรรมการ

ลงทุน 

(ประชุม

ท้ังหมด 5 คร้ัง) 

1. นายโพธิพงษ  ล่ําซํา 8/12      

2. นายภูมิชาย  ล่ําซํา 9/12  3/3    

3. นายสาระ ล่ําซํา 12/12  3/3 2/4 15/16  

4. นางนวลพรรณ ล่ําซํา 9/12      

5. นายพิภพ กุนาศล 12/12   4/4 16/16 5/5 

6. ดร.สุธี โมกขะเวส 11/12   4/4 16/16 5/5 

7. นางจันทรา บูรณฤกษ 10/12      

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช 8/12   3/4   

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล 8/12   4/4   

10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 10/12 4/4     

11. นายอาภัสสร บุนนาค 9/12 3/4 3/3    

12. นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล 10/12 4/4     

13. นายขจรจักร ชโลธร    4/4 16/16  

14. นางทิพยสุดา คืนคง 12/12  3/3  16/16  

15. นายดนุ สุขวัจน  4/4  4/4 16/16 5/5 

 

จํานวนคณะกรรมการแตละคณะ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

คณะกรรมการบริษัท จํานวน              12 คน 

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน              3 คน 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา จํานวน              3 คน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน              7 คน 

คณะอํานวยการบริหาร จํานวน 6 คน 

คณะกรรมการลงทุน จํานวน              3 คน 
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8.2 ผูบริหาร 

 

บริษัทมีผูบริหาร ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนด จํานวน 

8 ทาน ดังมีรายนามดังตอไปน้ี 

 

รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายพิภพ  กนุาศล กรรมการผูจัดการ 

2. นายขจรจักร  ชโลธร รองกรรมการผูจัดการ 

ทําหนาท่ีผูบริหารสายงานบริหารราคาและตนทุน 

3. นางทิพยสุดา  คืนคง รองกรรมการผูจัดการ 

ทําหนาท่ีผูบริหารสายงานสนับสนุนองคกร 

4. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ  ผูชวยกรรมการผูจดัการ 

ทําหนาท่ีผูบริหารสายงานธุรกิจลูกคาองคกร 

5. นายธนันต  สืบศิริ ผูชวยกรรมการผูจดัการ 

ทําหนาท่ีผูบริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑพิเศษ 

6. นายนฤพล วัฒนคุณ ผูชวยกรรมการผูจดัการ 

ทําหนาท่ีผูบริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยสิน 

7. นายดนุ สุขวัจน ผูชวยกรรมการผูจดัการ 

ทําหนาท่ีผูบริหารสายงานการเงนิและควบคุม 

8. นางการะเกด จลุวนิชรัตนา ผูอํานวยการ 

ทําหนาท่ีผูบริหารฝายการบัญช ี
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท  

 

 
 

 

8.3 เลขานุการบริษัท  

บริษัทไดมีมติแตงต้ัง นางทิพยสุดา คืนคง ซ่ึงเปนผูท่ีมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณท่ีเหมาะสม เปน

เลขานุการบริษัท โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

ท้ังน้ีเลขานุการบริษัทไดผานการอบรม ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี 

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในดานท่ีเก่ียวของกับกฎระเบียบ 

2. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนใหเปนตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัท 

3. ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ ขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแล

กิจการ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

4. เปนศูนยกลางของขอมูลองคกร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณหสนธิ ขอบังคับ ทะเบียนผูถือหุน และ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทตางๆ 

5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศอยางถูกตองทันตอเหตุการณ 

6. ติดตอสื่อสารกับผูถือหุนท่ัวไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ และขาวสารของบริษัท  
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8.4  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน  

คาตอบแทนกรรมการ  

บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงกระบวนการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการท่ีโปรงใส

และไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึง

สถานะการเงินของบริษัท โดยกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะไดรับ

คาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังน้ี สําหรับการจายคาตอบแทนกรรมการ จะผานการพิจารณา

กลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อ

นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ   

โดยในป 2560 ท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 ประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 ไดอนุมัติการจาย

คาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. คาตอบแทนกรรมการชุดตางๆ  

1.1 คณะกรรมการบริษัท ใหไดรับคาตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน ซ่ึงเปนอัตรา

เดียวกับป 2559 โดยสัดสวนคาตอบแทนกรรมการเปนดังน้ี คือ  

 ประธานกรรมการ  2 เทา  

 รองประธานกรรมการ   1.5 เทา 

 กรรมการ              1  เทา 

และไมมีคาเบ้ียประชุม  

 

1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย ใหจายคาเบ้ียประชุมเปนรายครั้ง เฉพาะครั้งท่ีมีการจัดประชุม

คณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับคาตอบแทน ประกอบดวย  

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการชุดยอยน้ีใหไดรับคาเบ้ียประชุม ในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง ซ่ึงเปนอัตราเดียวกับ

ป 2559 โดยสัดสวนการจายคาเบ้ียประชุมจะถูกกําหนดใหเปนไปตามอัตราการจายคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี สําหรับกรรมการชุดยอยท่ีเปนตัวแทนจากผูบริหารจะไมไดรับคาเบ้ียประชุม     

 

2. เงินบําเหน็จกรรมการ 

ใหจายเงินบําเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน คือ จายไมเกินรอย

ละ 5 จากเงินปนผลรวมท่ีจายใหกับผูถือหุน โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูกําหนดหลักเกณฑและ

ดําเนินการจัดสรร   

 

ท้ังน้ี คาตอบแทนกรรมการในรอบปบัญชี 2560 ประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน, คาเบ้ียประชุมซ่ึง

จายตามครั้งท่ีเขาประชุม และบําเหน็จกรรมการ ซ่ึงเปนตามมติท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2560 เปนจํานวน

เงินรวมท้ังสิ้น 8.65 ลานบาท ซ่ึงสามารถสรุปไดตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง คาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ ในรอบปบัญชี 2560  

1. นายโพธิพงษ  ล่ําซํา  ประธานกรรมการ คาตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ เปนจํานวนเงิน 480,000 บาท  

เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 647,142.86 บาท  

2. นายภูมิชาย  ล่ําซํา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

คาตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ เปนจํานวนเงิน 360,000 

บาท ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 120,000 บาท  

เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 485,357.14 บาท  

3. นายสาระ ล่าํซํา กรรมการ / ประธานคณะอํานวยการบริหาร / 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา /

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท  

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 60,000 บาท 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 40,000 บาท เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 

485,357.14 บาท  

4. นางนวลพรรณ ล่ําซํา กรรมการ คาตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท  

เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 323,571.43 บาท  

5. นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ / 

กรรมการบริหาร / กรรมบริหารความเสี่ยง / 

ประธานกรรมการลงทุน 

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท  

เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 323,571.43 บาท  

6. ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการอํานวยการบริหาร และกรรมการ

ลงทุน 

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 80,000 บาท 

เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 323,571.43 บาท 

7. นางจันทรา บูรณฤกษ กรรมการอิสระ  คาตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท  

เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 323,571.43 บาท  

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช  กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง คาตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 60,000 บาท 

เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 323,571.43 บาท  

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 160,000 บาท   

เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 323,571.43 บาท  

10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม(1)      กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท  

ประธานตรวจสอบ 160,000 บาท   

เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 80,892.86 บาท ตามสัดสวนระยะเวลา

การดํารงตาํแหนง 

11. นายอาภัสสร  บุนนาค  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท  

กรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ

สรรหา 60,000 บาท เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 323,571.43 บาท  

12. นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนในฐานะกรรมการ เปนจํานวนเงิน 240,000 บาท  

กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 

323,571.43 บาท  

13. รศ.เชาวลีย  พงศผาติ

โรจน(2)       

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เงินบําเหน็จเปนจํานวนเงิน 242,678.57 บาท ตามสัดสวนระยะเวลา

การดํารงตาํแหนง 

หมายเหตุ  :   (1)     นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 และ

ไดรับการแตงต้ังเปนประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 สืบแทนวาระรศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน 
(2)     รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน ลาออกเมื่อ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
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คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหาร จายตามนโยบาย หลักเกณฑ และอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับผล

การดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานแตละทาน โดยคาตอบแทนผูบริหาร 

หมายถึงกรรมการผูจัดการ และผูบริหารสี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา และผูบริหารรายท่ีสี่ทุกราย โดย

ไมนับรวมผูอํานวยการฝายบัญชี ซ่ึงโดยตําแหนงไมไดอยูในระดับเดียวกับผูบริหารรายท่ีสี่  

ท้ังน้ี ในรอบปบัญชี 2560 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกผูบริหารจํานวนท้ังสิ้น 7 ราย เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 

35.97 ลานบาท ซ่ึงผลตอบแทนประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส 

 

2. คาตอบแทนอื่น 

คาตอบแทนอื่นของกรรมการ  

- ไมมี 

คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 

- เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 5, 8 และ 10 ของ

เงินเดือน โดยจะสมทบตามอายุงานของพนักงานดังน้ี  

0-5 ป  สมทบในอัตรารอยละ 5  

มากกวา 5- 10 ป  สมทบในอัตรารอยละ 8 

มากกวา 10 ป  สมทบในอัตรารอยละ 10 

ท้ังน้ี ในรอบปบัญชี 2560 (ม.ค.-ธ.ค. 2560) บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ

ผูบริหารท้ังสิ้น 7 ราย เปนจํานวนท้ังสิ้น 2.79 ลานบาท 

 

8.5 บุคลากร  

บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยางย่ิงกับบริษัท และเปนปจจัยสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จของ

บริษัท ตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทไมเคยมีขอพิพาทดานแรงงาน รวมท้ังในรอบป 2560 บริษัทไมมีสถิติการเกิด

อุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางาน และไมมีอัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บปวยอันเน่ืองมาจากการทํางาน 

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานประจําท้ังสิ้น 148 คน โดยแบงพนักงานตามกลุมดังน้ี 

สายงาน/สํานัก จํานวน (คน) 

สํานักกฎหมาย 10 

สํานักตรวจสอบภายใน 2 

สํานักยุทธศาสตรองคกร 3 

สํานักบริหารความเสี่ยง  1 

สายงานการเงินและควบคุม 23 

สายงานธุรกิจลูกคาองคกร 31 

สายงานธุรกิจผลิตภัณฑพิเศษ 5 

สายงานสนับสนุนองคกร 23 

สายงานบริหารราคาและตนทุน 22 

สายงานบริการ และบริหารทรัพยสิน 29 
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ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานจํานวนท้ังสิ้น 96.52 ลานบาท ซ่ึง

ผลตอบแทน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส  

นอกจากน้ี บริษัท ไดมีการดูแลใหพนักงานทุกคนมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม อาทิ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุม

การตรวจสุขภาพประจําป ตลอดจนจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และสนับสนุนใหพนักงานเลนกีฬาโดยมีการ

จัดต้ังชมรมฟุตบอลและชมรมแบตมินตันใหพนักงานเพื่อสุขภาพท่ีดี นอกจากน้ี บริษัทยังไดสงเสริมใหพนักงานไดมีการ

ออมทรัพย และเพื่อเปนสวัสดิการเพิ่มเติมแกพนักงานเมื่อเกิดความจําเปน และใชจายเมื่อพนจากการเปนพนักงาน โดย

บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน และสมทบใหพนักงานในอัตราสวนตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนด 

โดยจะสมทบตามอายุงานของพนักงานดังน้ี  

อายุงาน 0-5 ป   สมทบในอัตรารอยละ 5  

อายุงานมากกวา 5- 10 ป  สมทบในอัตรารอยละ 8 

อายุงานมากกวา 10 ป  สมทบในอัตรารอยละ 10 

 

การดําเนินการในการพัฒนากรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในรอบป 2560 

 

บริษัทจึงมุงพัฒนาความรูความสามารถใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน อยางตอเน่ือง โดยจัดใหมีการอบรม 

สัมมนา ใหเปนไปตามแผนการฝกอบรมประจําป เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานในการทํางานใหมีความสามารถ

ในระดับท่ีสูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาความรู ความสามารถ โดยในป 2560 มีการสงพนักงานเขาอบรมรวม 142 คน โดย

แบงเปนหลักสูตรอบรมภายในองคกร (In-House Training) จํานวน 4 หลักสูตร ประกอบ  

1. หลักสูตรความรูเก่ียวกับธุรกิจลิสซ่ิง เพื่อใหความรูกับพนักงานเก่ียวกับธุรกิจลิสซ่ิง และทิศทางธุรกิจของบริษัท 

2. หลักสูตรความรู ความเขาใจเก่ียวกับ Anti-Corruption เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับพนักงานทุกทาน 

และสรางบรรทัดฐานในการดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใส ตลอดจนเขาใจถึงบทบาทและหนาท่ี และการบริหารงานใน

ทิศทางท่ีถูกตอง เปนตามหลักจริยธรรมท่ีดี 

3. หลักสูตรความรูเก่ียวกับเรื่องภาษี เพื่อใหพนักงานเกิดความรู ความเขาใจในงานท่ีเก่ียวของ 

4. หลักสูตรการเสริมสรางทัศนคติ และปลูกจิตสํานึก จริยธรรม เสริมสรางความสัมพันธ และความรวมมือ

ระหวางกันของพนักงาน ตลอดจนปลูกจิตสํานึกในการดูแลธรรมชาติ และจริยธรรมอันดี 

 

หลักสูตรอบรมภายนอกองคกร (Public Training) ในป 2560 สงพนักงานเขาอบรมจํานวน 24 หลักสูตร โดยการ

สํารวจถึงความตองการในการฝกอบรมของพนักงาน (Training Needs) หรือขอมูลจากการประเมินผลของหัวหนางาน 

วาพนักงานทานไหนควรไดรับการพัฒนาในดานใด เพื่อใหพนักงานเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความ

ชํานาญ ตลอดจน ประสบการณในเรื่องใดเรื่องหน่ึง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามหลักสูตรการฝกอบรม  

  



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

31 

 

 

ท้ังน้ี เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของผูบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหนาท่ี ในป 2560 บริษัทไดสงกรรมการ และ

ผูบริหารเขารับการอบรม หรือสัมมนาหลักสูตรตางๆ ดังน้ี  

 

 

 

 

  

รายช่ือ หลักสูตรอบรม/สัมมนา 

นางทิพยสุดา คืนคง 

รองกรรมการผูจัดการ  

สายงานสนับสนนุองคกร 

- Corporate Governance for Executives (CGE)  

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

นายดนุ สุขวัจน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ  

สายงานการเงินและควบคุม 

- การบริหารกระแสเงินสด และการจัดทาํงบกระแสเงิน รุน 11 

บริษัท พีเอสอาร แมเนจเมนค เทรนนิง จํากัด 

- Corporate Tax Planning รุน 18 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา 

- Risk Management and Internal Control Program  สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 

นายนฤพล วัฒนคุณ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ   

สายงานบริการ และบริหารทรัพยสิน 

- Ethical Leadership Program (ELP 9/2017)  

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

นางการะเกด จุลวนิชรัตนา 

ผูอํานวยการ  

ฝายการบญัชี 

- New Update Tax ปญหาภาษีนิตบิุคคลและกฎหมายออกใหมXBRL  

บริษัท อารเอสบี เซมินา จํากัด 

- ทําความเขาใจราง TRFRS9, TFRIC16 และ TFRIC19 สภาวิชาชีพบัญชี 

- TFRS 16 สัญญาเชา บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท จํากัด 

- Workshop การจัดทํารายงานทรัพยสนิและแบบแจงโครงการลงทุนซ้ือ

ทรัพยสินใหม บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด 

นายอุกฤษฏ โชติทักษิณ 

ผูอํานวยการ  

สํานักตรวจสอบภายใน 

- Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG)  

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Fraud Audit (การตรวจสอบทุจริต) สมาคมตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

นายสมพล ศรีกสิกลุ  

ผูอํานวยการ  

ฝายลูกคาสัมพันธ และสนบัสนุนงานขาย 

- Digital Social Innovation บริษัท แอปโซลูทท อัลลายแอนซ จํากัด 

- Ethical Leadership Program (ELP 9/2017) สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Tax Planning รุน 18 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

ในป 2560 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีการปรับเปลี่ยนหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีฉบับป พ.ศ.2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากเดิม 5 หมวด ปรับเปลี่ยนเปน 8 หลักปฏิบัติ และเพื่อให

สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ฉบับป 2560 คณะกรรมการบริษัท ไดศึกษาและพิจารณาความ

เหมาะสมของการนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) มาปรับใชในการดําเนินธุรกิจขององคกรใหเกิดความย่ังยืน ดังน้ี   

1. บริษัทกําหนดนโยบายหลักการกํากับดูกิจการท่ีดีไวอยางเหมาะสมและครบถวน  

2. บริษัทอยูระหวางการศึกษา เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมแนวปฏิบัติท่ีดีบางสวน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ฉบับป 2560 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหฝายบริหาร ไปดําเนินการและรายงานความคืบหนาให

คณะกรรมการทราบเปนระยะ ๆ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดมุงมั่นและยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนดวยดีอยางเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินธุรกิจ ท้ังคอยกํากับ

ดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปในแนวทางท่ีถูกตอง โดยครอบคลุมหลักการเก่ียวกับ สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติ

ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  และความรับผิดชอบของ

กรรมการ  คณะกรรมการจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการออกเปน 5 หมวดรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. สิทธิของผูถือหุน  

สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุน และมีนโยบายปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และ

เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  อันประกอบดวย สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน แสดงความคิดเห็น ให

ขอเสนอแนะ และรวมพิจารณาในกิจการตางๆของบริษัท  สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิ

ในการเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการเปนรายบุคคล  สิทธิในการลงคะแนนแตงต้ังและกําหนดสินจางผูสอบบัญชี 

และสิทธิในการรับทราบขอมูล ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารของบริษัท  

 

การประชุมผูถือหุน 

บริษัทใหความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการประชุมผูถือหุน โดยจัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปขึ้นปละ 

1 ครั้ง โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและกําหนดวาระการประชุมผูถือหุน รวมถึงการกําหนดวาระอื่นๆ เพ่ือ

เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการซักถามขอสงสัย แสดงความคิดเห็น  เสนอแนะ ตอท่ี

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องท่ีเสนอ      

บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินการประชุมอยางโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  โดยผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกันในการไดรับสารสนเทศท่ีเพียงพอในการตัดสินใจ  

อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ  โดยจะมี

การช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนกอนเริ่มการประชุม 

  



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

33 

 

 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

คณะกรรมการจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกเรื่อง ท้ังการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน 

การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

โดยมีสํานักตรวจสอบภายในท่ีเปนหนวยงานอิสระ ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมท้ังประเมิน

ความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตรงตอกรรมการผูจัดการ

และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตลอดจนกําหนดใหมีมาตรการดูแลและปองกันมิใหกรรมการและผูบริหาร ซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูล

ภายใน (Insider trading) และการหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) 

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแยงของผลประโยชน 

โดยบริษัทมีการกําหนดขั้นตอนพิจารณาไวอยางรอบคอบ ดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยางมีเหตุมีผลและเปนอิสระ

ภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงประโยชนของ

บริษัทโดยรวมเปนสําคัญ  

สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในน้ัน บริษัทหามมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทใชและ/หรือ

เปดเผยขอมูลภายในเพ่ือทําการซ้ือ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทกอนขอมูลดังกลาวจะเปดเผย

ตอสาธารณชน ท้ังน้ี คณะกรรมการและผูบริหารทุกทานรับทราบถึงขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรื่องการ

รายงานซ้ือขายหลักทรัพย และปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวอยางถูกตอง 

 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทใหความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม อันไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา ฝายจัดการพนักงาน สังคม 

และสิ่งแวดลอม และไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดและดูแลใหความมั่นใจวา

สิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดีอยางเทาเทียมกัน ท้ังน้ี ยังคอยสนับสนุนใหมีการรวมมือกัน

ระหวางบริษัทและผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่นคง สรางงาน และสรางกิจการใหมีความมั่นคง 

บริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยได

กําหนดนโยบาย และสงเสริมใหมีการจัดทําแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใส สุจริตและเปนธรรม โดยกําหนด

ภารกิจ และวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการ เจาหนาท่ีบริหาร และพนักงานทุกคน ไดทราบและเขาใจถึงขอบเขต

ความรับผิดชอบ ภายใตกฎหมายและระเบียบของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code 

of Business Conduct) จึงไดกําหนดจรรยาบรรณเพื่อใหคณะกรรมการ เจาหนาท่ีบริหาร และพนักงานทุกคน

ยึดถือและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ดังน้ี 

1. ผูถือหุน  

บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยคํานึงถึงผล

การดําเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอยางมั่นคง และมีความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหเกิดการเพิ่มมูลคาใหแก

ผูถือหุนในระยะยาว  บริษัทมีหนาท่ีในการเปดเผยขอมูลใหเกิดความโปรงใส และเช่ือถือไดตอผูถือหุน 

2. คณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดรับรูถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมและเปนธรรม   
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3. พนักงาน 

บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยางย่ิงกับบริษัท และเปนปจจัยสําคัญในการนําไปสู

ความสําเร็จของบริษัท บริษัทจึงมุงพัฒนาความรูความสามารถใหแกพนักงานอยางตอเน่ือง ใหมีความสามารถใน

ระดับสูง นอกจากน้ัน บริษัทยังใหความสําคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงานอยางตอเน่ือง 

4. ลูกคา  

บริษัทมุงมั่นในการสรางความพอใจสูงสุดและความมั่นใจใหกับลูกคาท่ีจะไดรับผลิตภัณฑและบริการท่ีดี

และมีคุณภาพ โดยมีความเอาใจใส รับผิดชอบตอลูกคา รวมท้ังรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคา 

5. คูคา 

บริษัทใหความสําคัญเปนอยางย่ิงกับคูคาทางธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติกับคูคาตามเงื่อนไขทางการคา

และปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี ไมนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียตอช่ือเสียงของ

บริษัทหรือขัดตอกฎหมายใดๆ  คํานึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน และมีการคัดเลือกคูคาอยาง

ยุติธรรม 

6. เจาหน้ี 

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขท่ีพึงมีตอเจาหน้ี  ท้ังในการชําระคืน เงินตน ดอกเบ้ีย

และหลักประกันตางๆ 

7. ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

บริษัทในฐานะท่ีเปนบริษัทของคนไทย  มีจิตสํานึกและตระหนักในความเปนสวนหน่ึงของสังคม ซ่ึงมี

หนาท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชน ตลอดจนใหความสําคัญ

และคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคมเปนไปในทางท่ีดีขึ้น 

8. การมีสวนรวมในกิจการการเมือง 

บริษัทวางตัวเปนกลางโดยไมทําการฝกใฝในพรรคการเมืองใด  กรรมการ เจาหนาท่ีบริหารและพนักงาน

ทุกระดับสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและไมกอใหเกิดความ

เสียหายกับบริษัท  

9. วินัยและการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ 

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย  กรรมการ เจาหนาท่ีบริหาร  และพนักงาน ตอง

ปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีดี

ของบริษัท และขอพึงปฏิบัติท่ีดีของพนักงาน 

 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการ  มีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลและสารสนเทศท่ีสําคัญท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงิน

ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทท่ีถูกตอง  เพียงพอ  ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส เพื่อใหผูถือหุน

และผูมีสวนไดเสียของบริษัทไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบเก่ียวกับผูลงทุน

สัมพันธ (Investor Relations) เพื่อเปนตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

ใหกับผูถือหุน ผูลงทุน รวมท้ังนักวิเคราะหหลักทรัพยและผูท่ีเก่ียวของไดรับขอมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีสําคัญ

อยางถูกตอง โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ผานชองทางและสื่อการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  หนังสือพิมพ และเว็บไซตของบริษัท  

 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

35 

 

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

องคประกอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณหลากหลายในสาขาตางๆ ประกอบดวย

กรรมการไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน  และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธานก็ได บริษัทได

แบงแยกอํานาจ และกําหนดบทบาทหนาท่ีระหวางกันในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงาน

ประจํา  ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการ จึงไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ  นอกจากน้ี  โครงสราง

คณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปดวยกรรมการท่ีเปนอิสระ  ซ่ึงจะทําใหเกิดการถวงดุล และการสอบทานการ

บริหารงาน  รวมท้ังมีการแบงแยกอํานาจ และกําหนดบทบาทหนาท่ีระหวางกันในการกําหนดนโยบายการกํากับ

ดูแล และการบริหารงานประจําเพื่อไมใหคนใดคนหน่ึงมีอํานาจโดยไมจํากัด 

 

ท้ังน้ีคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ แต

ตองไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระพิจารณาโดยใชแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ

ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3  ป  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาท่ีในการดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมท้ังในปจจุบันและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย    

ท้ังน้ี  คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและกลยุทธท่ีสําคัญ ตลอดจนทิศทางการ

ดําเนินงานของบริษัทและกํากับดูแลใหฝายจัดการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการรับทราบ  เพ่ือเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัท

และผูถือหุน 

การสรรหากรรมการ 

ในการสรรหากรรมการ  บริษัทไดพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจาก

หลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล และมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. มีคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

2. มีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมี จริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจ 

3. สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยางเปนอิสระจากฝายจัดการและกลุมท่ีมีผลประโยชนอื่นใด 

4. สามารถอุทิศเวลาใหบริษัทไดอยางเพียงพอและเอาใจใสในการปฎิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตน 

ท้ังน้ี ยังกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง 
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2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน  ใหผูเปนประธานเปนผูออก

เสียงช้ีขาด 

ภาวะผูนําและวิสัยทัศนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน มีความอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบ

ตามหนาท่ีในการกํากับดูแลกิจการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยพิจารณาใหความ

เห็นชอบในการพิจารณากําหนดภารกิจ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตามท่ีฝายจัดการได

นําเสนอ รวมท้ังไดดําเนินการตรวจสอบและกํากับดูแลใหดําเนินการไปตามท่ีกําหนดไว เพื่อใหการกํากับดูแล

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการกับฝายจัดการ และ

คณะกรรมการกับผูถือหุนไวอยางชัดเจน 

คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงกระบวนการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการท่ี

โปรงใสและไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระรับผิดชอบของงาน 

รวมถึงสถานะการเงนิของบริษัท  โดยกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะไดรับ

คาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น  

รวมท้ังคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ และอัตราท่ีคณะกรรมการ

กําหนด ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานแตละทาน 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอ 1 ครั้ง โดยจะมีการกําหนด

ลวงหนาในแตละป และจัดสงกําหนดวันประชุมในแตละคณะใหกรรมการรับทราบตั้งแตตนป และอาจมีการประชุม

พิเศษเพิ่มเติมไดตามความจําเปน โดยเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารใหคณะกรรมการ

กอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาอยางเพียงพอ และในหนังสือเชิญ

ประชุมแจงวาระไวอยางชัดเจนพรอมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีครบถวนและชัดเจน สําหรับการประชุมแต

ละครั้งจะใชเวลาประมาณ 1.5 - 3 ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับวาระท่ีมีการนําเสนอในแตละครั้ง โดยจะมีการจดบันทึกการ

ประชุมเปนลายลักษณอักษรจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการ

และผูท่ีเก่ียวของตรวจสอบได 

ในการประชุมแตละครั้ง ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึง

จะเปนองคประชุม และการวินิจฉัยช้ีขาดในท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ไดคํานึงถึงและปฏิบัติตามตามนโยบายกํากับดูแลกิจการอยางสม่ําเสมอ ท้ังน้ีเพ่ือให

สอดคลองกับแนวนโยบายท่ีกําหนดไว และใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอยาง

ตอเน่ือง 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

37 

 

นอกจากน้ี บริษัทยังสงเสริมใหคณะกรรมการมีการฝกอบรมและการใหความรูเก่ียวกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการ 

ความสัมพันธของคณะกรรมการ 

บริษัทตระหนักถึงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการกับเจาหนาท่ีบริหารระดับสูง และพนักงานเปน

อยางย่ิงจึงมีการแบงแยกอํานาจ หนาท่ีความรับผิดชอบระหวางกันในการกําหนดนโยบายและการบริหารงาน

ประจํา ไวอยางชัดเจน 

รวมท้ังการเปดเผยและเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีสําคัญอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา

และโปรงใส  เปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ผาน

ชองทางและสื่อการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หนังสือพิมพ และเว็บไซต ของบริษัท 

การตรวจสอบและความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

บริษัทใหความสําคัญเปนอยางย่ิงตอระบบควบคุมภายใน ซ่ึงท่ีผานมาบริษัทไมมีขอบกพรองในเรื่อง

การควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความคิดเห็นของผูสอบบัญชีในงบการเงิน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทาน และรับทราบการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในและ

ผูสอบบัญชีของบริษัทอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ พรอมกันน้ีบริษัทไดกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในเปน

หนวยงานอิสระ เปนผูทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานตางๆใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ

และกฎระเบียบใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

9.2  คณะกรรมการชุดยอย  

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยซ่ึงถูกแตงต้ังจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดวิสัยทัศน  นโยบายและกลยุทธท่ีสําคัญ ตลอดจนทิศทางการ

ดําเนินงานของบริษัทและกํากับดูแลใหฝายจัดการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลพรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน และให

คณะกรรมการชุดยอยทําหนาท่ีศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจําเปนท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ท้ังน้ี 

คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย 

คณะกรรมการบริษัท  มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป อันประกอบดวย:  

นายโพธิพงษ  ล่ําซํา                     ประธานกรรมการ 

นายภูมิชาย  ล่ําซํา                       รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

นายสาระ ล่ําซํา กรรมการ / ประธานคณะอํานวยการบริหาร / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ

สรรหา /กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นางนวลพรรณ ล่ําซํา กรรมการ 

นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ/ กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน 

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ/ กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

ลงทุน 

นางจันทรา บูรณฤกษ กรรมการอิสระ  

นายวิเชฐ ตันติวานิช  กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม          กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายอาภัสสร  บุนนาค                 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  

“กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายโพธิพงษ ล่ําซํา, นายภูมิชาย ล่ําซํา, นายสาระ ล่ําซํา, นางนวล

พรรณ ล่ําซํา, ดร.สุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยกําหนดเงื่อนไข กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตรา

สําคัญของบริษัท” 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาท่ีในการดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและ

ผูถือหุนโดยรวมท้ังในปจจุบันและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป อนัประกอบดวย: 

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายอาภัสสร  บุนนาค   กรรมการตรวจสอบ 

นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล   กรรมการตรวจสอบ 

นายดนุ สุขวัจน   เลขานุการ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ   

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไวดังน้ี 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

6. รวมกับสํานักตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามและสอบทานตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน (Anti-

Corruption Policy) 
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7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตอง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง)  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ)  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 

(ซ)  รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ท้ังน้ี นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะ

สามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 ทาน และอยางนอย 1 ทาน

ตองเปนกรรมการอิสระ และ มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

นายภูมิชาย ล่ําซํา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา    

นายสาระ ล่ําซํา  กรรมการ 

นายอาภัสสร  บุนนาค   กรรมการ 

นางทิพยสุดา  คืนคง    เลขานุการ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

1. พิจารณากําหนดคาตอบแทนท่ีใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย  

2. พิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการผูจัดการ และ/หรือ ผูดํารงตําแหนงสูงสุดในองคกร ซ่ึง หมายถึง คาจาง เงิน

รางวัลประจําป และผลตอบแทนอื่นท่ีอาจมีขึ้น และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณาทบทวนและกําหนดการคาตอบแทนภายในองคกรตามท่ีฝายจัดการเสนอ ซ่ึงหมายถึงการปรับคาจาง

ประจําป การปรับโครงสรางเงินเดือน และ เงินรางวัลประจําป   และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการให

คําแนะนําในการพิจารณาเรื่องดังกลาวแกฝายจัดการ 

4. สรรหา คัดเลือก บุคคลท่ีมีความรูความสามารถในดานตางๆ ท่ีมีความจําเปนกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสม, ไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายและหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทกําหนดไว เพื่อดํารงตําแหนง

เปนกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร ท้ังน้ี เพื่อสืบแทนตําแหนงตางๆ ท่ีสิ้นสุดวาระลง และ

เสนอรายช่ือตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอไป 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป อันประกอบดวย : 

นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายสาระ ล่ําซํา  กรรมการ 

นายพิภพ กุนาศล    กรรมการ 

ดร. สุธี โมกขะเวส  กรรมการ 

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ 

นายขจรจักร ชโลธร กรรมการ 

นายดนุ สุขวัจน   กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. หารือรวมกับคณะกรรมการบริหารในการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และมาตรการในการ

ควบคุมความเสี่ยง รวมท้ังระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมาย และทิศทางในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

2. กํากับดูแล และใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติท่ีเปน

มาตรฐาน กลยุทธและการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบการบริหารความเสี่ยงไดนําไปปฏิบัติ

อยางเหมาะสม  

3. ติดตาม  ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทใหอยูในระดับท่ี

เหมาะสม มีประสิทธิผลและเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ

นโยบาย และหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงของบริษัท   

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะอํานวยการบริหาร ประกอบดวย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝายจัดการ เพื่อชวยกลั่นกรอง

การบริหารและจัดการ อันประกอบดวย  

นายสาระ ล่ําซํา ประธานคณะอํานวยการบริหาร 

นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ 

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ 

นายขจรจักร ชโลธร  กรรมการ 

นายดนุ สุขวัจน  กรรมการ 

นางทิพยสุดา คืนคง    กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีคณะอํานวยการบริหาร 

1. ใหความรวมมือกับฝายจัดการเก่ียวกับการดําเนินงานประจําวันทุกๆ ดานของบริษัท รวมท้ังใหความรวมมือใน

การดําเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณ 

2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องตางๆ และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให

คณะกรรมการบริษัทรบัทราบ  

3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ท่ีไมเปนการดําเนินกิจการอันเปนปกติ และ/หรือ อยูนอกขอบขายแผนธุรกิจและงบประมาณ

ท่ีตั้งไว ซ่ึงจะมีผลกระทบในสาระสําคัญตอสถานะการเงิน อัตราผลกําไร หรือช่ือเสียงบริษัท รวมท้ังสอบทาน

กิจกรรมหรือผลิตภัณฑริเริ่มใหมท่ีสําคัญ และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 
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4.  สอบทานการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายท่ี

เก่ียวของ 

 

คณะกรรมการลงทุน ประกอบดวย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝายจัดการ เพ่ือการกําหนดแหลง

เงินทุนและโครงสรางทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อันประกอบดวย 

นายพิภพ กุนาศล ประธานกรรมการลงทุน 

ดร. สุธี โมกขะเวส  กรรมการ  

นายดนุ สุขวัจน  กรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการลงทุน 

1. ทบทวนโครงสรางเงินทุนของบริษัท  

2. พิจารณาการบริหารงบดุลของบริษัท เชน การเพิ่มทุน และ วงเงินกับสถาบันการเงินตางๆ (รวมถึงนโยบายการ

บริหารสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัท) 

3. พิจารณาการบริหารสินทรัพยของบริษัท 

4. พิจารณา สภาพคลอง และ นโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับแผนงานในอนาคตของบริษัท 

5. วางแผนและพัฒนากลยุทธทางการเงินของบริษัท 

6. พิจารณาหัวขอตางๆ ท่ีจะมีผลตออันดับเครดิตของบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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9.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

การสรรหาคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปนผูพิจารณาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมสมควรไดรบัเลือกเปนกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณา

เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ  โดยใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม หากแตตําแหนงกรรมการเวน

วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา คัดเลือกบุคคล

เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาแตงต้ัง เขาเปนกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลงไดโดยมติของคณะกรรมการจะตองมี

คะแนนเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ีเหลืออยู ท้ังน้ีบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังเชนน้ีจะอยูในตําแหนง

ไดเพียงเทากําหนดเวลาท่ีเหลืออยูของกรรมการผูออกไปน้ัน   

ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลาย

อาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล และมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. มีคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. มีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมี 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

3. สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยางเปนอิสระจากฝายจัดการและกลุมท่ีมีผลประโยชนอื่นใด 

4. สามารถอุทิศเวลาใหบริษัทไดอยางเพียงพอและเอาใจใสในการปฎิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตน 

  

การสรรหากรรมการอิสระ  

การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปนผูพิจารณาและเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอตอท่ีประชุมผูถือ

หุนเปนผูพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  

โดยกรรมการอิสระจะเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน และสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายได

เทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  เปนอิสระจากฝายจัดการ นอกจากน้ันยังตองสามารถเขารวม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็นอยางเปนอิสระไดกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุน

ของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผู

ถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน  ท้ังน้ี ลักษณะตองหาม

ดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต 
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3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน 

บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือ

บริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ

อยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผู ท่ีมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

กอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให

หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน

หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตอง

ชําระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตย่ีสิบลาน

บาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ

คํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ

ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีท่ี

เกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัยผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ

สํานักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผู

มีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการ

ของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของผูขอ

อนุญาต 
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ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) แลว กรรมการ

อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผูขออนุญาต บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขอ

อนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ไดความในขอ (2) (4) (5) 

และ (6) ในสวนท่ีกําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผูขออนุญาตในชวงสองปกอน

วันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ใหใชบังคับกับคําขออนุญาตท่ีย่ืนตอสํานักงานตั้งแตวันท่ี 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูขออนุญาตแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมี

ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาท่ีกําหนดตามขอ (4) หรือขอ (6) ใหผูขอ

อนุญาตไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ

เกินมูลคาดังกลาว ก็ตอเมื่อผูขออนุญาตไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวาได

พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี

และการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนใน

วาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 

ก.  ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ท่ีทําใหบุคคลดังกลาวมี

คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

ข. เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาว

เปนกรรมการอิสระเพ่ือประโยชนตามขอ (5) และขอ (6) คําวา “หุนสวน” หมายความวา 

บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลง

ลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) 

ในนามของนิติบุคคลน้ัน 

 

การสรรหาผูบริหารของบริษัท  

สําหรับตําแหนงผูบริหารของบริษัท ฝายจัดการจะทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับผูบริหารสายงานขึ้นไป เสนอตอ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาเปนผูพิจารณาแตงต้ัง และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรร

หาจะเปนผูนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

ท้ังน้ี สําหรับตําแหนงผูบริหารสํานักตรวจสอบภายใน ฝายจัดการจะทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกและ

กลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการสํานักขึ้น

ไป เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ

สรรหาเปนผูพิจารณาแตงตั้งอีกครั้งหน่ึง และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปนผูนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

 

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวม 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในน้ัน บริษัทไดมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูล

ภายใน และการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท ใหกับ กรรมการ และผูบริหารของบริษัทตามนิยามตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด รวมท้ังกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหนาท่ีจะตอง

รักษาขอมูลภายในของบริษัทท่ียังไมไดมีการเปดเผยตอประชาชน หรือ ขอมูลท่ีมีไวใชเพื่อวัตถุประสงคของบริษัท

อยางเดียว และไมใชมีไวใชสวนบุคคล รวมถึงขอมูลซ่ึงบริษัทเก็บไวไมเปดเผยเปนการช่ัวคราว อาทิเชน ขอมูลจากงบ

การเงินท่ียังไมไดนําสงตลาดหลักทรัพย, ผลประกอบการของบริษัท,การเพิ่มทุน, การลดทุน, การรวมลงทุน, การ

จายเงินปนผล, การควบรวมกิจการ, การจะไดมาซ่ึงสัญญาทางการคาท่ีสําคัญ เปนตน ตลอดจนเอกสารท่ีไมสามารถ

เปดเผยตอบุคคลภายนอก อันนําไปสูการแสวงหาผลประโยชน เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพองในทางมิชอบ 

เชน ขอมูลท่ีมีผลกระทบตอราคาหุน ความลับทางการคา สูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ ซ่ึงถือเปนสิทธิของบริษัท  

ตลอดจนไดกําหนดแนวทางสําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน และการซ้ือขายหลักทรัพย ดังน้ี 

1. หามมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท ใชและ/หรือเปดเผยขอมูลภายในกับบุคลอื่นกอนการเปดเผยตอ

สาธารณชน 

2. หามกรรมการ และผูบริหาร ตลอดจนบุคคลภายในท่ีทราบขอมูลภายในของบริษัท ซ้ือขายหลักทรัพย

ในชวง 1 เดือนกอนหนาท่ีขอมูลดังกลาว จะเปดเผยตอสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพรขอมูล

ดังกลาวตอสาธารณชนแลว 4 วัน  

3. กรรมการ และผูบริหารของบริษัทตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด มีหนาท่ีในการ

รายงานการซ้ือขายหลักทรัพย / ถือครองหลักทรัพยของบริษัท ตามแบบ 59-1 (รายงานภายใน 30 วัน) 

และ59-2 (รายงานภายใน 3 วัน) ตอสํานักงานก.ล.ต. และสงสําเนาใหบริษัทรับทราบ 

 

ท้ังน้ี บริษัทไดมีการจัดทํา จรรยาบรรณพนักงานขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหพนักงานทุกระดับ

รับทราบและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเปนมาตรฐานเบ้ืองตนสําหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอยางมี

จรรยาบรรณ และเปนการแสดงใหเห็นวา บริษัทมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ของบริษัท ท้ังน้ียังเปนเครื่องเตือนใหพนักงาน มีความระมัดระวัง และปองกันไมใหพนักงานกระทําการใดๆ ท่ีเปนการ

ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ และนําความเสื่อมเสียมาสูช่ือเสียงของบริษัท 

 

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

การแตงตั้งและพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตและคาตอบแทนผูสอบบัญชี โดย

ไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทในแตละป เพื่อเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ

หุน  

ท้ังน้ี ในรอบป 2560 ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาสอบ

บัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2560 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ประกอบดวย  

1. นางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4208 หรือ 

2. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6827 หรือ 

3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900  

โดยท้ัง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ี

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 เปนเงินจํานวน 1,450,000 บาท  
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption  Policy) 

 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) มุงมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใสเปนธรรม รับผิดชอบและ

ระมัดระวังภายใตกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ บริษัทจึงเห็นสมควรใหจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ัน” ขึ้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการเก่ียวกับการตอตานการคอรรัปช่ัน โดยมีวัตถุประสงคใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ไดรับทราบ เขาใจ และยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

 

1. นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

 “หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม ไดแก 

การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชนอื่นใดใหแกตนเองจากบุคคลท่ีทําธุรกิจกับ

บริษัท” ใหครอบคลุมถึงพนักงาน คูคา ลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท้ังในประเทศและตางประเทศ และจัดใหมีการ

สอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

2. คํานิยาม 

2.1 “คอรรัปชั่น” หมายถึง การกระทําเพื่อแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควร มิชอบ เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะ

อยูในรูปแบบใดๆ อาทิ การให/รับ สินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การใหเงินสนับสนุน การมีสวนรวมกับ

กิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการให/รับผลประโยชนอื่นใดซ่ึงไมเหมาะสมกับเจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ 

หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาท่ีไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาท่ี หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซ่ึงผลประโยชนอื่นใดท่ีไมชอบธรรม เวนแตเปนกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได 

2.2 “การใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด” หมายถึง การใหสิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่น

ใด เพื่อเปนสินนํ้าใจ เปนรางวัล หรือเพื่อการสรางสัมพันธภาพท่ีดี 

2.3 “การใหสินบน” หมายถึง การเสนอใหหรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกตนเอง หรือจาก

บุคคลซ่ึงตองการโนมนาวใหกระทําการบางอยางท่ีไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
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3. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ตลอดจนสนับสนุนใหมี

ระบบการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีกํากับดูแลระบบควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการอื่นใดท่ีเก่ียวของกับการตอตาน

การทุจริตคอรรัปช่ัน 

3.3 สํานักตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีกําหนดไว เพื่อรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.4 ผูบริหารของบริษัท มีหนาท่ีสื่อสาร ตลอดจนดําเนินการใหผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบ เขาใจ และปฏิบัติตาม

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันฉบับน้ี  

3.5 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันฉบับน้ี 

 

4. ขั้นตอนการปฎิบัติ 

 

 

 

 

 

คําอธิบาย ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

 

4.1. คณะกรรมการบริษัท แสดงความมุงม่ันในตอการตอตานทุจริต

คอรรัปช่ัน โดยมอบให ประธานกรรมการฯ ลงนามประกาศ

เจตนารมณในการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 

4.2. คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง (1) คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

สอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ขอ (2) คณะกรรมการความ

เสี่ยง ประเมินความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปช่ัน 

4.3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบประเมิน

ตนเอง 71 ขอ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ 

เพ่ือขอรับรองตอคณะกรรมการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 

4.4. ผูบริหารระดับสูง สื่อสารใหผูบริหาร และพนักงานทุกคนใน

องคกรรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการแสดงความ

มุงม่ัน และวิธีการวัดผล เพ่ือสะทอนผลการปฏิบัติงาน  

4.5. ฝายบริหารกําหนดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินผลตอ

มาตรการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันทุกป  

 

 

 เริ่มตน 

คณะกรรมการบริษัท มีมติเขารวมประกาศเจตนารมณตอตานทุจริต

คอรรัปช่ันโดยประธานกรรมกา ลงนามประกาศเจตนารมณ  

Audit Committee 

สอบทานแบบประเมินตนเอง

เกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ัน 

Audit Committee สอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ขอและนําเสนอ Board 

พิจารณาอนุมัติ เพื่อขอรับรองตอ CACเพือ่นําเสนอคณะกรรมการ 

ผูบริหารระดับสูง ส่ือสารใหทุกหนวยงานภายในองคกรรบัทราบ และกําหนด

แนวปฏิบัติทีดี เพื่อแสดงความมุงมัน่ตอนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 
 

จัดใหมีการตรวจประเมินประจําทุกป 

ส้ินสุด 

Risk Committee 

ทบทวน / ประเมินความเส่ียงดาน

การทุจริตคอรรัปช่ัน การทุจริต

คอรรัปช่ัน 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

48 

 

5. หลักปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

5.1 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาท่ีในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึงการตอตานการให/รับ 

สินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การใหเงินสนับสนุน การมีสวนรวมกับกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการ

ให/รับผลประโยชนอื่นใดซ่ึงไมเหมาะสมกับเจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาท่ีไม

วาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไว

ซ่ึงผลประโยชนอื่นใดท่ีไมชอบธรรม เวนแตเปนกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ของทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได 

5.2 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองไมใชตําแหนงอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับเพ่ือการแสวงหาผลประโยชนของ

ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเก่ียวของ รวมถึงการกระทําการใดอันกอใหเกิดความขัดแยง

ดานผลประโยชนตอบริษัท เห็นความสําคัญของประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ปฏิบัติหนาท่ีของตน

เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 

5.3 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะตองยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน อยาง

เครงครัด หากพนักงานคนใดฝาฝน ถือเปนการผิดวินัยอยางรายแรงจะไดรับโทษตามขอบังคับ และระเบียบของ

บริษัทท่ีไดกําหนดไว และ/หรือจะมีประกาศตอไปในภายหนา 

5.4 บริษัทกําหนดใหมีชองทางในการแจงขอมูล หรือแจงเบาะแส ท้ังจากพนักงานและบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะให

ความเปนธรรม และคุมครองสิทธิของผูใหขอมูล และ/หรือพนักงานท่ีปฏิเสธ และ/หรือแจงเรื่องการทุจริตคอรรัปช่ันท่ี

เก่ียวของกับบริษัท ท้ังดานหนาท่ีการงาน การลงโทษ หรือดําเนินการใดๆ ท่ีจะกอใหเกิดผลรายตอพนักงานดังกลาว 

5.5 พนักงานและผูบริหารของบริษัท ตองไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายทุจริตคอรรัปช่ันท่ี

เก่ียวของกับบริษัท โดยแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชา หรือ บุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผานชองทางตาง ๆ ท่ีกําหนดไว 

5.6 เพื่อสรางบรรทัดฐานท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดกําหนดนโยบายงดรับของขวัญในชวงเทศกาลปใหม และโอกาส

อื่นใด ใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

5.7 บริษัทกําหนดใหมีการสื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ผานชองทางการสื่อสารของบริษัทอยางตอเน่ือง 

อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตบริษัท รายงานประจําป เปนตน รวมถึงจัดใหมีหลักสูตรฝกอบรมเก่ียวกับการ

ตอตานทุจริตคอรรัปช่ันใหกับพนักงาน 

5.8 บริษัทใหความสําคัญในการเผยแพร สงเสริมความรูความเขาใจกับบุคคลอื่นท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับบริษัท

และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เพื่อนําไปสูการสรางจิตสํานึกท่ีดี 

 

ท้ังน้ี เพื่อใหเกิความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน กรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัททุกระดับตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังในเรื่องตอไปน้ี 

1. การรับสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด 

1.1 หามรับ ขอรับ เรี่ยไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การใหบริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคูคา 

พันธมิตร เจาหน้ี หรือผูมีสวนไดเสียท่ีทําธุรกิจกับบริษัท ท่ีอาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ หากจําเปนตอง

รับ ของขวัญ ของกํานัล และ/หรือเลี้ยงรับรองท่ี ใหรายงานแกผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น 

1.2 การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทําไดในลักษณะองคกรกับองคกร โดยตองไดรับการลงนาม

อนุมัติจากผูมีอํานาจลงนามเทาน้ัน 

1.3 กรณีไดรับของขวัญ ของกํานัล เน่ืองในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมท่ีพึงปฏิบัติตอกัน เพื่อรักษา

สัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคลหรือระหวางองคกร โดยสิ่งของ หรือ ประโยชนอื่นใดน้ัน ตองมีราคาหรือมูลคา



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

49 

 

การรับไมเกิน 3,000 บาท และกําหนดใหผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทเทาน้ัน เปนผูแทนบริษัทในการรับสิ่งของ

หรือประโยชนอื่นใด โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1.3.1 ใหบันทึกรายการของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดท่ีไดรับทุกรายการ ตามแบบฟอรม “รายงาน

การรับของขวัญ ของกํานัล” และนําสงรายงานดังกลาวใหสวนกลาง (ทีมสงเสริมกิจกรรมสัมพันธ) เพื่อ

ขึ้นทะเบียนของขวัญบริษัท  

1.3.2 ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดท่ีไดรับ ใหดําเนินการ ดังน้ี 

- กรณีเปนของขวัญ ของกํานัล ท่ีมีโลโกของบริษัทคูคา พันธมิตร เจาหน้ี หรือผูมีสวนไดเสียท่ีทําธุรกิจ

กับบริษัท อาทิเชน สมุด ปากกา ไดอารี่ ปฏิทิน ไมตองสงใหสวนกลาง ใหแจกจายภายในหนวยงาน 

- กรณีเปนของเนาเสียไดงาย เชน อาหาร ขนม ของสด ใหนําสงสวนกลาง เพ่ือแจกจายใหกับทุก

หนวยงานในบริษัท 

- กรณีเปนของท่ีไมเนาเสีย ใหนําสงสวนกลาง เพ่ือนําไปบริจาคใหองคกรตางๆ หรือนําไปจัดกิจกรรม

ของบริษัท 

1.4 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไมอนุญาตใหพนักงานหรือบุคคลท่ีบริษัทมิไดมอบหมายใหเปน

ผูแทนในการรับสิ่งของหรือประโยชนอื่นใดโดยเด็ดขาด 

1.5 กรณีท่ีไมอาจปฏิเสธได และมีความจําเปนตองรับไว ใหรับของดังกลาว และรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ขั้นเพื่อดําเนินการตอสิ่งของน้ันๆ ตามความเหมาะสม 

1.6 กรณีไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนของบริษัทในการเขารวมกิจกรรมตางๆ สามารถรับของขวัญ ของรางวัล ของ

จับฉลาก ไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานภายนอกท่ีมีการใชเปนการท่ัวไป 

 

2. การใหสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด 

2.1 การใหสิ่งของ สามารถใหไดในโอกาสเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมท่ีคนท่ัวไปพึงปฏิบัติตอกันหรือปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมท่ีไมสรางความขัดแยงทางผลประโยชน หรือประเพณีท่ีไมมีขอขัดแยงตอกฎหมาย ใหขออนุมัติ

จากผูบังคับบัญชากอนดําเนินการ โดยบริษัทจะเปนผูดําเนินการจัดหาซ่ึงกําหนดราคาหรือมีมูลคาไมเกิน 3,000 

บาท 

2.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการนําไปสูการใหสินบน บริษัทกําหนดใหมีการสํารวจและตรวจสอบความเหมาะสมกอน

ดําเนินการเพ่ือปองกันการนําไปสูการทุจริต และกําหนดใหผูบริหารระดับสูงเปนผูแทนองคกรในการมอบสิ่งของ

หรือประโยชนอื่นใด 

2.3 การใหการสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทําไดในลักษณะองคกรกับองคกร โดยตองไดรับการลง

นามอนุมัติจากผูมีอํานาจลงนามเทาน้ัน และคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของควรอยูภายใตงบประมาณท่ีเหมาะสม 

 

3. เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให/รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร ตองเปนไปดวยความโปรงใส ถูกตอง

ตามกฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใช เพื่อเปนขออางในการติดสินบน 

4. การเมือง บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหน่ึง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใชสนับสนุนไมวา

ทางตรงหรือทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ 

5. ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซ้ือจัดจาง หามใหสินบนหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิดกับคูคา 

คูสัญญา หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัท ตองดําเนินการใหเปนไปอยางโปรงใส และตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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6. ชองทางในการแจงขอมูล หรือแจงเบาะแส 

บริษัท เปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ไดมีการแสดงความเห็นและแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย เพ่ือ

นําไปสู  

(1) ตรวจสอบขอเท็จจริง (2) แกไข/ปรับปรุงดานบริหารจัดการ (3) การพัฒนา/ฝกอบรม โดยบริษัทไดกําหนดชองทางในการรับ

แจงขอมูล ขอรองเรียน หรือเบาะแส ดังน้ี  

1. เลขานุการบริษัท 

2. สํานักตรวจสอบภายใน 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 Email  : company_secretary@pl.co.th  

 โทรศัพท  : 02-290-7575 ตอ 101, 205 

โทรสาร  : 02-693-2298 

ท่ีอยู  : บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

252/6 ช้ัน 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ 1ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10320 

ท้ังน้ี บริษัท กําหนดใหมีกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส ท่ีรวมสอดสองดูแลผลประโยชนบริษัท โดยจะไมลดตําแหนง 

ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานท่ีปฏิเสธการคอรรัปช่ัน แมวาการกระทําน้ันจะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 

7. การพิจารณาโทษ 

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดี ของมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของวินัยในการปฏิบัติงานของ

กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัท หากผูใดละเลย ละเวน และเจตนาท่ีจะไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดี

ของบริษัท บริษัทถือวาผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและหากความผิดน้ัน เปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

บริษัทจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ    
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จรรยาบรรณพนักงาน 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ “การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท” โดยเปนหน่ึงในกลยุทธการดําเนินงาน

ของบริษัท เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได โดยการดําเนินงานของบริษัทท่ีผานมาไดปฏิบัติงานภายใต

กรอบของหลักจรรยาบรรณท่ีดีอยูแลว  

 

เพ่ือใหมีการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเปนรูปธรรม จรรยาบรรณถือเปนเครื่องมือท่ี

สําคัญและจําเปน บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหนาท่ีและภารกิจท่ีพนักงานทุกระดับพึงไดรับ

มอบหมายดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมขึ้นอยางเปนลายลักษณ

อักษร เพื่อใหพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติตอไป 

 

จรรยาบรรณพนักงานท่ีไดจัดทําขึ้นน้ี เปนมาตรฐานเบ้ืองตนสําหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอยางมี

จรรยาบรรณ และเปนการแสดงใหเห็นวา บริษัทมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท 

ท้ังน้ียังเปนเครื่องเตือนใหพนักงาน มีความระมัดระวัง และปองกันไมใหพนักงานกระทําการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีนําความเสื่อมเสียมาสูช่ือเสียงของบริษัท  

 

ท้ังน้ีหากพนักงานกระทําผิด “จรรยาบรรณพนักงาน” ถือเปนการผิดวินัยอยางรายแรงจะไดรับโทษตามขอบังคับ 

และระเบียบของบริษัทท่ีไดกําหนดไว และ/หรือจะมีประกาศตอไปในภายหนา  

 

ขอบเขต 

 

“จรรยาบรรณพนักงาน”  ใชบังคับสําหรับพนักงานของบริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทลูก บริษัทรวม และกิจการ

อื่นๆ ท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมท้ังกิจการในตางประเทศ  

"พนักงาน" หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานตามสัญญาจาง พนักงานทดลอง พนักงานช่ัวคราว  พนักงานภายใต

สัญญาจางพิเศษ ผูรวมสัญญา และพนักงานของบริษัทท่ีไดรับการวาจางจากบริษัท  

 

หลักปฏิบัติ 

 

1. ความซ่ือสัตย สุจริต และคุณธรรม 

พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตอการดําเนินธุรกิจ กฎระเบียบ 

ขอบังคับ และคําสั่งของบริษัทท่ีมีอยางเครงครัด ยึดมั่นในคุณธรรม และไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 

 

2. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  

พนักงานถือเปนทรัพยากรท่ีมีคา และเปนปจจัยท่ีสําคัญในการทําใหบริษัทบรรลุความสําเร็จ บริษัท จึงใหการดูแล

และปฏิบัติท่ีเปนธรรมท้ังในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงต้ังโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ดังน้ันบริษัทจึง

ไววางใจวาพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ใหความรวมมือในการจัดทําเอกสาร ขอมูล รายงานให

ถูกตอง และทันการณ พรอมท้ังศึกษาหาความรูและประสบการณ เพ่ือเสริมสรางตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถ

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  
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3. การรักษาความลับของขอมูล และการใชขอมูลภายใน  

การปองกันขอมูลภายในมีความสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จของบริษัท รวมท้ังมีความสําคัญตอความมั่นคงใน

อาชีพการงานของพนักงานทุกคน บริษัทถือวาเปนความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนท่ีจะตองเก็บรักษาขอมูลความลับ

ของบริษัทอยางเครงครัด พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ียังมิไดมีการเปดเผยตอสาธารณะ ยกเวนเปนไป

ตามกฎหมาย หรือไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสายงานขึ้นไป ท้ังน้ีไดกําหนดจรรยาบรรณเก่ียวกับการรักษา

ความลับของขอมูล และการใชขอมูลภายใน ไวดังน้ี   

3.1 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีหนาท่ีจะตองรักษาขอมูลภายในและเอกสารท่ีไมสามารถเปดเผยตอ

บุคคลภายนอก อันนําไปสูการแสวงหาผลประโยชน เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพองในทางมิชอบ เชน 

ขอมูลท่ีมีผลกระทบตอราคาหุน ความลับทางการคา สูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ ซ่ึงถือเปนสิทธิของบริษัท 

3.2 พนักงานทุกระดับของบริษัท จะไมนําขอมูลท่ีเปนความลับไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น 

3.3 พนักงานทุกระดับของบริษัท ท่ีไดรับขอมูลสวนบุคคลตองเก็บรักษา หรือใชขอมูลดังกลาวอยางระมัดระวัง 

3.4 บริษัทกําหนดใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับคูสัญญาและขอตกลงท่ีมีไวกับคูสัญญา ถือเปนความลับท่ีไมอาจ

เปดเผยใหบุคคลอื่น เวนแตเปนไปตามกฎหมาย หรือไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสายงานขึ้นไปเทาน้ัน  

3.5 ฝายงานควรจัดใหมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลของบริษัท ภายในฝายงานหรือแผนกของตนอยาง

รัดกุม เพ่ือปองกันไมใหขอมูลภายในท่ีสําคัญของบริษัทเปดเผยออกสูภายนอกกอนการเผยแพรอยางเปน

ทางการ โดยใหถือวามาตรการและระบบควบคุมน้ีเปนสวนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเสี่ยงท่ีสําคัญของ

บริษัท 

3.6 บริษัทมอบหมายใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาในลําดับขั้นตางๆ ท่ีจะตองควบคุมดูแล

ไมใหมีการรั่วไหลของขอมูลและขาวสารท่ีสําคัญของบริษัทออกสูภายนอกโดยพนักงานในสายบังคับบัญชา

ของตนกอนการเผยแพรขอมูลอยางเปนทางการของบริษัท 

3.7 การใชขอมูลภายในรวมกันของพนักงานจะตองอยูในกรอบหนาท่ี และความรับผิดชอบเทาท่ีพนักงานพึง

ไดรับมอบหมายเทาน้ัน 

3.8 บริษัทถือวาการรักษาความลับของขอมูลน้ี รวมถึงขอมูลของลูกคา ผลิตภัณฑ บริการ แผนงาน กลยุทธ 

วิธีการดําเนินการ และระบบงาน พนักงานจะตองไมนําขอมูลท่ีไดรับทราบ หรือจัดทําขึ้นจากหนาท่ีงานใน

บริษัทไปใชในทางท่ีกอใหเกิดผลประโยชนสวนตน 

3.9 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีภาระหนาท่ีผูกพันในการปกปองขอมูลท่ีเปนความลับของลูกคาและคูคาของ

บริษัท รวมท้ังขอมูลของบริษัทตลอดไป แมวาบุคคลน้ันไดลาออกหรือพนสภาพจากการเปนพนักงานของ

บริษัทแลว บริษัทถือวาขอมูลหรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานตางๆ ท่ีไดพัฒนาและจัดทํา

ขึ้นระหวางท่ีเปนพนักงานของบริษัท เปนทรัพยสินและลิขสิทธิ์ของบริษัท  พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูล

หรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานตางๆ ท่ีไดพัฒนาและจัดทําขึ้นระหวางท่ีเปนพนักงาน  แม

จะพนจากสภาพการเปนพนักงานของบริษัทแลว  

 

4. การใชขอมูลภายในเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย   

บริษัทหามการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทหรือของบริษัทอื่นใดของบริษัท โดยการนําขอมูลภายใน อันมี

สาระสําคัญ และมีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยไปใช  ซ่ึงขอมูลน้ันยังไมไดเปดเผยในตลาดหลักทรัพย และ

สาธารณชน  

ท้ังน้ีเจาหนาท่ีบริหาร 4 อันดับรองจากกรรมการผูจัดการตามนิยามของตลาดหลักทรัพย มีหนาท่ีในการเปดเผย

การถือครองหลักทรัพย ตามแบบ 59-2 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
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5. ความขัดแยงทางผลประโยชน  

พนักงานตองไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดตอผลประโยชนของบริษัท หรือกระทําการใดอันกอใหเกิดความ

ขัดแยงดานผลประโยชนตอบริษัท และ/หรือ ทําธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวและทําใหบริษัทเกิดความเสียหาย ไมวาทางตรงหรือทางออม 

และจะตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีของตนในบริษัท 

ท้ังน้ี ไมเรียก รับทรัพยสิน และ/หรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับลูกคา คูคา เจาหน้ี ลูกหน้ี หรือใชอํานาจหนาท่ี

ของตนแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของกํานัลใดๆ จากผูท่ีบริษัททําธุรกิจดวย ซ่ึงอาจ

นําไปสูการเอื้อผลประโยชน หรือทําใหบุคคลอื่นๆ เขาใจวามีการเอื้อผลประโยชนตอกันในทางมิชอบ  

 

6. ความรับผิดชอบตอทรัพยสินและช่ือเสียงของบริษัท  

พนักงานทุกคนมีหนาท่ีในการดูแลรับผิดชอบตอทรัพยสินของบริษัท มิให เสียหาย สูญหาย นําไปใชในทางท่ีผิด 

ถูกลักขโมย และถูกทําลาย และถือเปนความรับผิดชอบท่ีจะตองปฏิบัติตามการดูแลบํารุงรักษา รวมท้ังปฏิบัติตามขั้นตอน

ของการรักษาความปลอดภัย และการตื่นตัวตอสถานการณ และเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้น และรักษาใหทรัพยสินของบริษัท

ไมเกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือถูกใชในทางท่ีผิด  

รวมท้ังรวมกันสงเสริมและรักษาช่ือเสียงของบริษัท โดยตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง ไมแสดง

ความคิดเห็นตอบุคคลภายนอกในเรื่องท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนตอช่ือเสียงและการดําเนินการของบริษัท เพ่ือปองกัน

ความเสียหายตอผูมีสวนไดสวนเสีย และช่ือเสียงของบริษัท  

 

7. ผูรวมงาน 

พนักงานทุกคนตองเคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงานอื่น ไมนําเอาขอมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ท้ังใน

เรื่องสวนตัวและเรื่องอื่นๆ ไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน หรือ

ภาพลักษณโดยรวมของบริษัท ไมกลาวราย หรือกระทําการใดๆ อันนําไปสูความแตกแยกหรือความเสียหายภายในของ

บริษัทหรือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับบริษัท ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี รวมท้ังรักษา

และรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ  

 

  



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

54 

 

 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ควบคูไปกับการ

ดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม โดยแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมถูกปลูกฝงไปยังพนักงาน 

เพื่อใหเกิดความตระหนักในเรื่องน้ีมากย่ิงขึ้น  

บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมขึ้น และไดนําเสนอขออนุมัตินโยบายความรับผิดชอบตอสังคม

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน และการวางแผนงานในดานความรับผิดชอบตอสังคม และ

สิ่งแวดลอม ดังน้ี  

1. ดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบท่ีเก่ียวของ ควบคูกับการมีสวน

รวมดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม รวมท้ังดูแลผูมีสวนไดเสียของบริษัทตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ 

2. เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอบุคลากรในองคกรอยางเปนธรรม บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมี

คา และเปนปจจัยท่ีสําคัญในการทําใหบริษัทบรรลุความสําเร็จ บริษัท จึงใหการดูแลและปฏิบัติท่ีเปนธรรมท้ังในดานโอกาส 

ผลตอบแทน การแตงต้ังโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหพนักงานมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

3. การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน สงเสริมใหพนักงานไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือกระทําการใดอัน

กอใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชนตอบริษัท และ/หรือ ทําธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภท

เดียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และทําใหบริษัทเกิดความเสียหาย ไมวาทางตรงหรือทางออม รวมท้ัง ไมเรียก รับทรัพยสิน 

และ/หรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับลูกคา คูคา เจาหน้ี ลูกหน้ี หรือใชอํานาจหนาท่ีของตนแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 

หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของกํานัลใดๆ จากผูท่ีบริษัททําธุรกิจดวย ซ่ึงอาจนําไปสูการเอื้อผลประโยชน หรือทําใหบุคคล

อื่นๆ เขาใจวามีการเอื้อผลประโยชนตอกันในทางมิชอบ  สงเสริมใหมีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม   

 

แนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทในป 2560  

 

1. ดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบท่ีเกี่ยวของ ควบคูกับ

การมีสวนรวมดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม รวมท้ังดูแลผูมีสวนไดเสียของบริษัทตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทไดมีการดําเนินงานท่ีเปนไปอยางมีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบท่ีเก่ียวของอยาง

สม่ําเสมอ และตลอดมา และคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เน่ืองจากบริษัทตระหนักดีวาการเติบโตของบริษัทอยาง

ย่ังยืนจะเกิดขึ้นมิไดหากปราศจากความรวมมือจากกลุมบุคคลเหลาน้ี โดยกลุมผูมีสวนไดเสียของบริษัท ประกอบดวย 

ผูถือหุน  การดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได มีผลการดําเนินงานท่ีดี

และมีการเติบโตอยางมั่นคง โดยตั้งอยูบนหลักของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) เพื่อสรางมูลคาใหแกผู

ถือหุนในระยะยาว ท้ังยังมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศท่ีสําคัญอยางถูกตองครบถวน ผานชองทางและสื่อการเผยแพรของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเว็บไซตของบริษัท (www.pl.co.th) เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงและไดรับขอมูลอยาง

เทาเทียมกัน รวมท้ังในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

เปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการได โดยเปดเผยหลักเกณฑ

ไวในเว็บไซตของบริษัท (www.pl.co.th)  

 

http://www.pl.co.th/
http://www.pl.co.th/
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ลูกคา  จากประสบการณการดําเนินธุรกิจลิสซ่ิงมากวา 30 ป ทําใหบริษัทมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยมุงเนนใหลูกคาไดรับความพึงพอใจจากการใชบริการอยางครบวงจรของบริษัท โดยการนําเสนอบริการท่ีมีคุณภาพและ

ตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด รวมถึงการใหขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนในเงื่อนไขตางๆของการใหบริการของ

บริษัท ฯ รวมถึงความใสใจในการใหคําปรึกษาและจัดแผนการใชยานพาหนะท่ีเหมาะสมใหแกลูกคา ยังรวมถึงการรับฟงขอ

รองเรียนตางๆของลูกคา เพื่อนํามาพัฒนา และปรับปรุงการใหบริการท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจไดอยางสูงสุด 

บริษัทยังมีระบบในการติดตามผลดวยชองทางการรับแจงขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากลูกคาผานระบบ Call 

Center ซ่ึงไดรับการรับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint Management) จาก SGS ตาม

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยสถาบันการรับรองแหงสหราชอาณาจักร UKAS ลูกคาท่ีติดตอเขามาผาน Call 

Center น้ันจะไดรับการตอบรับในเบ้ืองตนจากพนักงานทันที พรอมการประสานงานแกไขปญหาและแจงความคืบหนาแกลูกคา

ตอไป นอกจากน้ี บริษัทยังทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาจากการใหบริการในดานตางๆ ท้ังการใหบริการ Call Center , 

การใหความชวยเหลือ Roadside , การบริการอุบัติเหตุ, การซอมบํารุง, การนัดรถเขาใชบริการ, การบริการรถทดแทน และอื่นๆ 

เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและแกไขความบกพรองในการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนทําใหทราบถึงความตองการของ

ลูกคามากย่ิงขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนแกการพัฒนาการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมีความหลากหลายใน

ปจจุบัน 

คูคา  ดวยรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีตองอาศัยการทําธุรกรรมกับคูคาหลากหลายราย บริษัทจึงใหความสําคัญกับการ

ปฏิบัติตอคูคาอยางเหมาะสมและเปนธรรม ตั้งแตกระบวนการจัดซ้ือสินทรัพยท่ีจะนํามาปลอยเชาแกลูกคาและการจัดจําหนาย

สินทรัพยเมื่อสิ้นสุดสัญญาการเชา ใหเปนไปดวยความสุจริต โปรงใสและสามารถตรวจสอบได นอกจากน้ี บริษัทมีการ

เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกันดวยการเขาไปเย่ียมเยียนคูคาเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินธุรกิจ

รวมกันเปนครั้งคราว ทําใหมีความเขาใจกันย่ิงขึ้น คูคามีความพึงพอใจดวยความรวมมืออันดีของบริษัทและคูคา ทําใหทุกฝาย

สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เคารพในสิทธิซ่ึงกันและกัน บนพื้นฐานของการตอตานการทุจริตท่ีบริษัทยึดมั่นและ

ปฏิบัติตามตลอดมา 

คูแขง  ในฐานะท่ีบริษัทเติบโตตอเน่ืองในธุรกิจลิสซ่ิงน้ีมาอยางยาวนาน สวนหน่ึงมาจากการท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจ

ตามกรอบของการแขงขันท่ีสุจริตดวยความเปนมืออาชีพ โดยไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขง หรือกระทําการใดๆท่ีมิ

ชอบดวยกฎหมาย บริษัทเช่ือมั่นวาดวยจรรยาบรรณท่ีดีในการดําเนินธุรกิจจะทําใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืนสืบไป 

เจาหน้ี  เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนโดยอาศัยการกูยืมเปนหลัก บริษัทจึงตองมีการบริหารจัดการทางการเงินท่ีดีและ

เครงครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมท่ีไดทําขอตกลงไวกับสถาบันการเงินตางๆ โดยจะไมมีการนําเงินท่ีกูยืมไปใชใน

กิจกรรมท่ีขดัตอวัตถุประสงคในการกูยืมเงินของเจาหน้ี ตลอดจนควบคุมระบบการจัดการชําระคืนเงินกูและดอกเบ้ียใหเปนไป

อยางครบถวนและตรงตามกําหนดเวลา ท้ังการกูยืมในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลของ

บริษัทท่ีมีนัยสําคัญตอเงื่อนไขการกูยืม จะมีการแจงขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนแกเจาหน้ีทุกราย   

 

2. เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอบุคลากรในองคกรอยางเปนธรรม บริษัทถือวาพนักงานเปน

ทรัพยากรท่ีมีคา และเปนปจจัยท่ีสําคัญในการทําใหบริษัทบรรลุความสําเร็จ บริษัท จึงใหการดูแลและปฏิบัติท่ีเปน

ธรรมท้ังในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงต้ังโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางานใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

บริษัทเช่ือมั่นวาพนักงาน เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหกาวไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จและสามารถ

เติบโตตอไปไดอยางย่ังยืน บริษัทจึงใหความสําคัญแกการปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและเปนธรรมตามหลักสิทธิ

มนุษยชน ควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีใหแกผูบริหารและพนักงานทุกระดับใหตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวน

รวมในการปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนแกสังคม  
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ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ โดยสงพนักงานฝกอบรมตามความเหมาะสมของตําแหนงหนาท่ี

ของพนักงาน ซ่ึงในป 2560 มีการสงพนักงานเขาอบรม โดยแบงเปนอบรมภายนอกองคกร 24 หลักสูตรและอบรมภายในองคกร 

4 หลักสูตรท้ังสิ้น 28 หลักสูตร จํานวนพนักงานท่ีสงอบรมสัมมนาท้ังสิ้น 142 คน รวมถึงการดูแลใหพนักงานทุกคนมีสวัสดิการท่ี

เหมาะสม มกีารตรวจสุขภาพประจําป จัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีในการทํางาน และสนับสนุนใหพนักงานเลนกีฬา

โดยมีการจัดต้ังชมรมฟุตบอล,ชมรมแบตมินตัน,ชมรมจักรยานและชมรมว่ิงใหพนักงานเพื่อสุขภาพท่ีดีขึ้น และมีการจัดการ

แขงขันฟุตบอลเพื่อกระชับมิตรใหกับพนักงานในทุกๆป อาทิเชน วันท่ี 16 ธันวาคม 2560 ไดจัดขึ้น ซ่ึงในครั้งน้ีติดตอกันมาเปน

ครั้งท่ี 13 ท่ีสนาม Happy Football โดยมีทีมท้ังหมด 4 ทีม ประกอบดวย บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย

ภทัร จํากัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เมือง ไทยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) ในสวนระดับความเขมขนของเกมสการแขงขันน้ัน ก็คงลุนกันจนนัด สุดทาย แมผลสรุปจะไมเปนไปตามท่ีเรา

หวังไว แตมิตรภาพตางๆ  ระหวางพนักงานของเราเองและพนักงานแตละบริษัทน้ันก็คงเหมือนเดิม เต็มไปดวยรอยย้ิมไปท้ัง

สนาม 

 
 

คายอนุรักษปาไมและตามรอยฯศาสตรแหงพระราชา 

ปาสิริเจริญวรรษ มาจากการผสมของคําวา “สิริกิต์ิ และเจริญวรรษ” โดยปาแหงน้ีเริ่มตนเมื่อ 27 ปกอน บนพื้นท่ีผืน

ปาเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเขาหัวโลนท่ีเริ่มแหงแลง แหลงนํ้าท่ีใชเลี้ยงดูชุมชนเริ่มลดลง ดวยสายพระเนตรอันยาว

ไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงใหความสําคัญในเรื่องการอนุรักษผืนปา และ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสัตวปา รวมถึงพืชพันธุตางๆ ในแหลงธรรมชาติ พระองคจึงมีพระราชดําริใหมีการฟนฟูผืนปาเขาชี

โอน จังหวัดชลบุรี ขึ้น เพื่อเปนการรักษาสมดุลทางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ พรอมกันน้ี พระองคไดพระราชทานช่ือโครงการ

ปาสิริเจริญวรรษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อป พ.ศ.2535 ปาสิริเจริญวรรษฯ จังหวัดชลบุรีแหงน้ีจึงถือได

วา เปนอนุสรณสถานปาทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นดวยความรักของท้ังสองพระองค จนไดช่ือวา “ปาแหงรัก” 

เน่ืองในโอกาสนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) จึงไดดําเนินการสานตอแนวทางปณิธานของในหลวง รัชกาลท่ี 9 ในการดูแลรักษาสวนปาสิริ

เจริญวรรษฯใหมีความอุดมสมบูรณและเปนแหลงอนุรักษดินและนํ้าและเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปาอยางย่ังยืนตลอดไป  จึงไดมี

การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา “คายอบรมการอนุรักษปาไม และตามรอยฯศาสตรแหงพระราชา” ในวันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 

2560 จํานวน 2 วัน 1 คืน ณ สวนปาสิริเจริญวรรษ จ.ชลบุรี โดยนอกจากจะเปนการชวยอนุรักษปา ดิน และนํ้าแลวยังเปนการ

เสริมสรางความสัมพันธ และความรวมมือระหวางกันใหแกพนักงานอีกดวย 
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3. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น สงเสริมใหพนักงานไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือกระทําการใด

อันกอใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชนตอบริษัท และ/หรือ ทําธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

หรือประเภทเดียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และทําใหบริษัทเกิดความเสียหาย ไมวาทางตรงหรือทางออม 

รวมท้ัง ไมเรียก รับทรัพยสิน และ/หรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับลูกคา คูคา เจาหน้ี ลูกหน้ี หรือใชอํานาจ

หนาท่ีของตนแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของกํานัลใดๆ จากผูท่ีบริษัททําธุรกิจดวย 

ซ่ึงอาจนําไปสูการเอื้อผลประโยชน หรือทําใหบุคคลอื่นๆ เขาใจวามีการเอื้อผลประโยชนตอกันในทางมิชอบ   

บริษัทใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน สงเสริมใหพนักงานไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว โดย

บริษัทไดจัดทําจรรยาบรรณพนักงาน เพ่ือเปนหลักเกณฑใหกับพนักงานในการถือปฏิบัติ ซ่ึงจรรยาบรรณพนักงานดังกลาว 

พนักงานทุกคนจะเซ็นตรับทราบ และถือปฏิบัติต้ังแตเริ่มเขาทํางานกับบริษัท ตลอดจนกําหนดมาตรการดูแลและปองกันมิให

กรรมการและผูบริหารซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider trading) และการทําประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น

ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ตามแนวทางของการตอตานการทุจริตท่ีบริษัทยึดถือในการดําเนินงาน 

 

สัมมนาหลักสูตร “ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ Anti-Corruption” 

ตามท่ีบริษัทมีนโยบายท่ีดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใสเปนธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนใหพนักงานเกิดความเขาใจ รับทราบ และยึดถือเปนหลักในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด เก่ียวกับเรื่อง การตอตานทุจริต (Anti-Corruption) จึงจัดสัมมนาหลักสูตร ความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับ “Anti-Corruption” ขึ้นในวันเสารท่ี 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.  
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4. สงเสริมใหมีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุน 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม   

บริษัท ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเสมอ เพราะบริษัทเช่ือมั่นวาสังคมคือรากฐานท่ีสําคัญ การ

คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนภารกิจหน่ึงท่ีบริษัทใหความสําคัญอยางย่ิง โดยท่ีผานมา บริษัทไดดําเนินการผาน

โครงการตางๆ อาทิ โครงการบริจาคคอมพิวเตอร เพื่อนองๆท่ีหางไกล, การคืนสมดุลสูระบบนิเวศโดยการปลูกตนไผ รวมถึง 

และโครงการในอนาคตท่ีกําลังจะเกิดขึ้น เชน โครงการบริจาคอุปกรณการเรียนสําหรับโรงเรียนท่ีขาดแคลน โครงการซอมแซม

อาคารเรียนท่ีชํารุด กิจกรรมเหลาน้ีไดเริ่มเปนรูปเปนรางขึ้น และจะดําเนินตอไปควบคูกับบริษัท ซ่ึงในป 2559 บริษัทได

ดําเนินการ และจัดกิจกรรมตางๆ ดังน้ี  

 

โครงการปลูกปาสิริเจริญวรรษอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ @ชลบุรี 

เน่ืองในโอกาสนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสืบสาน

วัตถุประสงคในการดูแลรักษาสวนปาสิริเจริญวรรษฯใหมีความอุดมสมบูรณและเปนแหลงอนุรักษดินและนํ้า และเปนท่ีอยู

อาศัยของสัตวปาอยางย่ังยืนตลอดไป ทางพนักงานภัทรลิสซ่ิงจึงรวมปลูกปาและสรางฝายในโครงการปาสิริเจริญวรรษอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.ชลบุรี ในวันเสารท่ี 26 สิงหาคม 2560  

โดยหวังวากิจกรรมท่ีบริษัทจัดขึ้นในครั้งน้ีจะเปนหน่ึงกําลังในการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของพนักงานและ ท่ีสําคัญ

ไดสรางจิตสํานึกตามรอยพระราชาใหกับพนักงาน 
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บริจาคคอมพิวเตอร@โรงเรียนบานไผหมูขวิด จ.อางทอง 

บมจ.ภัทรลิสซ่ิง ไดเดินทางไปท่ีโรงเรียนบานไผหมูขวิด จ.อางทอง เพื่อสงมอบคอมพิวเตอรใหแกทางโรงเรียน จํานวน 

6 เครื่องใหกับนองๆ โดยมี ผอ.พิพัฒน ขวัญมงคล เปนตัวแทนรับเครื่องแทน สําหรับใชงานและศึกษาหาขอมูลในอินเตอรเนต

ตอไป 

เน่ืองจากโรงเรียนบานไผหมูขวิด จ.อางทอง มีจํานวนนักเรียนท้ังหมดประมาณ 95 คน ต้ังแตช้ันประถมปท่ี 1 - ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงทางโรงเรียนไมสามารถของบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณการเรียนการสอนตางๆ และนักเรียน

จําเปนตองศึกษาหาขอมูลท่ีนอกเหนือจากในตําราเรียน อีกท้ังเทคโนโลยียังมีไมเพียงพอตอการใชงาน ทําใหทางภัทรลิสซ่ิงไดมี

ความหวงใยในเรื่องน้ี และมีความคิดท่ีจะสนับสนุนในสวนน้ีอยางตอเน่ือง โดยหวังจะไดสรางโอกาสใหเยาวชนในตางจังหวัด

เขาถึงแหลงความรูไดเทาเทียมกัน 

 

 

โครงการดนตรีบําบัดเพ่ือสาธารณกุศล 

บมจ. ภัทรลิสซ่ิง ใหการสนับสนุนเงินเพื่อใชเปนคาใชจายในโครงการ

ดนตรีบําบัดเพ่ือสาธารณกุศล โดยใหมีการจัดแสดงดนตรี ณ คลีนิคศูนย

การแพทยพัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทใหการสนับสนุนอยางตอเน่ืองตั้งแต

ป 2556 จนถึงปจจุบัน 

โดยในสวนของคลีนิคศูนยการแพทยพัฒนาน้ันเปนโครงการเพื่อรักษา

ผูปวยในอัตราคาบริการท่ีตํ่ากวาโรงพยาบาลเอกชนท่ัวไป ซ่ึงดําเนินโครงการ

โดยบริษัท บานบึงเวชกิจ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทสวนพระองคในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมน้ี

นอกจากจะชวยสรางความผอนคลายใหกับผูปวย แพทย พยาบาล และเจาหนาท่ีของสถานพยาบาลแลว ยังเปนการสืบสาน

เพลงไทยสากลท่ีมีคุณคาท้ังดานคีตศิลปและวรรณศิลปมิใหสูญหายไปจากสังคมอีกดวย  
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมตรววจสอบ ใหความสําคัญเปนอยางย่ิงยวดตอระบบควบคุมภายใน ซ่ึงท่ีผาน

มาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมตรววจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอ

และเหมาะสม โดยไมมีขอบกพรองในเรื่องการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นของ

ผูสอบบัญชีในงบการเงิน ท้ังน้ี สามารถสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทได ดังตอไปน้ี  

 

การควบคุมภายใน (Internal Control)  

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกเรื่อง ท้ังการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน 

การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยมีสํานัก

ตรวจสอบภายในท่ีเปนหนวยงานอิสระ ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมท้ังประเมินความเพียงพอ ความ

เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตรงตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตลอดจนกําหนดใหมีมาตรการดูแลและปองกันมิใหกรรมการและผูบริหาร ซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider 

trading) และการหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) 

  

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแยงของผลประโยชน โดย

บริษัทมีการกําหนดขั้นตอนพิจารณาไวอยางรอบคอบ ดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยางมีเหตุมีผลและเปนอิสระภายในกรอบ

จริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพ่ือมิใหเกิดความขัดแยงประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน มีความเห็นวา

รายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นในรอบปท่ีผานมา เปนการทํารายการเชนเดียวกับรายการท่ีทํากับธุรกิจท่ัวไปซ่ึงบริษัทไดเปดเผยไว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลวและไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในน้ัน บริษัทหามมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทใชและ/หรือเปดเผย

ขอมูลภายในเพื่อทําการซ้ือ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทกอนขอมูลดังกลาวจะเปดเผยตอสาธารณชน ท้ังน้ี 

คณะกรรมการและผูบริหารทุกทานรับทราบถึงขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรือ่งการรายงานซ้ือขายหลักทรัพย และปฏิบัติ

ตามขอกําหนดดังกลาวอยางถูกตอง  

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ

ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท ไดดังน้ี 

ผูถือหุน 

จํานวนหุน (PL) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท  

คร้ังท่ี 1 (PL-W1) 

(PL) 
% เพ่ิม/ลด 

(PL-W1) 
% เพ่ิม/ลด 

30 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 60 30 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 60 

1. นายโพธิพงษ  ล่ําซํา  

- นายโพธพงษ ลํ่าซํา 

- บริษัท ยพุงษ จํากัด (นิติบุคคลท่ี

ถือหุนเกิน 30%) 

รวม 

 

169,866 

12,323,402 

 

12,493,268 

 

169,866 

12,323,402 

 

12,493,268 

 

0.028% 

2.066% 

 

2.094% 

 

- 

- 

 

- 

 

244,155 

1,227,800 

 

1,451,955 

 

224,155 

1,227,800 

 

1,451,955 

 

0.451% 

2.470% 

 

2.921% 

 

- 

- 

 

- 

2. นายภูมิชาย  ล่ําซํา 

- นายภูมิชาย ลํ่าซํา 

- นางจุฑาภรณ ลํ่าซํา (คูสมรส) 

รวม 

 

3,540,000 

20,000 

3,560,000 

 

3,540,000 

20,000 

3,560,000 

 

0.593% 

0.003% 

0.597% 

 

- 

- 

- 

 

295,000 

1,666 

296,666 

 

295,000 

1,666 

296,666 

 

0.593% 

0.003% 

0.597% 

 

- 

- 

- 
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ผูถือหุน 

จํานวนหุน (PL) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท  

คร้ังท่ี 1 (PL-W1) 

(PL) 
% เพ่ิม/ลด 

(PL-W1) 
% เพ่ิม/ลด 

30 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 60 30 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 60 

3. นายสาระ ล่ําซํา 

รวม 

 

1,800,000 

 

1,800,000 

 

0.302% 

 

- 

 

80,000 

 

80,000 

 

0.161% 

 

- 

4. นางนวลพรรณ ล่ําซํา 

รวม 

 

1,800,000 

 

1,800,000 

 

0.302% 

 

- 

 

80,000 

 

80,000 

 

0.161% 

 

- 

5. นายพิภพ กุนาศล  - - - - - - - - 

6. ดร.สุธี โมกขะเวส - - - - - - - - 

7. นางจันทรา บูรณฤกษ - - - - - - - - 

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช  - - - - - - - - 

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล - - - - - - - - 

10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม - - - - - - - - 

11. นายอาภัสสร  บุนนาค  

รวม 

 

296,000 

 

296,000 

 

0.05% 

 

- 

 

24,666 

 

24,666 

 

0.050% 

 

- 

12. นายพูลพิพฒัน  อังยุรีกุล  - - - - - - - - 

13. นายขจรจักร  ชโลธร 

- นายขจรจักร  ชโลธร 

- นางสุดารัตน  ชโลธร (คูสมรส) 

รวม 

 

254,661 

200,000 

454,661 

 

254,661 

200,000 

454,661 

 

0.043% 

0.034% 

0.077% 

 

- 

- 

- 

 

22,221 

16,666 

38,887 

 

22,221 

16,666 

38,887 

 

0.045% 

0.003% 

0.048% 

 

- 

- 

- 

14. นางทิพยสุดา  คืนคง 

- นางทิพยสุดา คืนคง(1)      

- นายอภิชาต คืนคง (คูสมรส) 

รวม 

 

- 

1,952,000 

1,952,000 

 

1,782,000 

1,952,000 

3,734,000 

 

0.299% 

0.327% 

0.626% 

 

+1,782,000 

- 

+1,782,000 

 

- 

162,833 

162,833 

 

148,664 

162,833 

311,497 

 

0.299% 

0.328% 

0.627% 

 

+148,664 

- 

+148,664 

15. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ  - - - - - - - - 

16. นายธนันต  สืบศิริ 

รวม 

 

20,000 

 

20,000 

 

0.003% 

 

- 

 

1,666 

 

1,666 

 

0.003% 

 

- 

17. นายนฤพล วัฒนคุณ - - - - - - - - 

18. นายดนุ สุขวัจน - - - - - - - - 

19. นางการะเกด จุลวนิชรัตนา - - - - - - - - 

หมายเหตุ  :     (1)     นางทิพยสุดา คืนคง รับโอนจากนายวิศาล คงคา (บิดาของนางทิพยสุดา คืนคง) หุนสามัญจํานวน 1,334,000 หุน และรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุน 111,331 หนวย และรับโอนจากนางภูฉวี คงคา (มารดาของนางทิพยสุดา คืนคง) หุนสามัญจํานวน 448,000 หุน และรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุน 37,333 หนวย 
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง บริษัทไดมีการจัดหาแหลงเงินกูยืมท้ังระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือให

กําหนดเวลาการชําระคืนหน้ีแตละจํานวนสอดคลองกับมูลคาของรายไดคาเชาท่ีจะไดรับในทุกๆ ชวงเวลา ท้ังน้ีเพ่ือปองกันมิให

เกิดปญหากระแสเงินสดรับไมเพียงพอกับกระแสเงินสดจายในแตละชวงเวลา 

สวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต หรือความเสี่ยงดานความสามารถในการชําระคาเชา บริษัทไดมีการระมัดระวัง

การคัดเลือกลูกคาโดยใชระบบ Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อกลั่นกรอง เน่ืองจากผูสนับสนุนในแตละรายจะมีมุมมอง

และแนวคิดท่ีกวางขวางขึ้น ทําใหเกิดความรอบคอบมากขึ้น ซ่ึงจะสะทอนไปถึงปริมาณของลูกหน้ีมีปญหาของบริษัทท่ีมีอยูใน

ระดับต่ํา นอกจากน้ี บริษัทไดมีระบบการติดตามการชําระคาเชาของลูกคาอยางรัดกุม รวมถึงไดมีการต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ

ไวอยางเพียงพอ  ย่ิงไปกวาน้ัน บริษัทไดใหความสําคัญในการติดตามศึกษาถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

โลกและภูมิภาค สภาวะแวดลอม แนวโนม และปจจัยท่ีอาจสงผลโดยรวมตรงตอการทําธุรกิจของบริษัท  

นอกจากน้ี  สําหรับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียอันเกิดจากอัตราดอกเบ้ียกูยืมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละ

ชวงเวลา สาเหตุจากการท่ีคาเชาซ่ึงเปนรายไดหลักของบริษัทถูกกําหนดเปนจํานวนแนนอนและไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

ตลอดอายุสัญญาเชาแมวาอัตราดอกเบ้ียกูยืมจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม หน้ีสินสวนใหญของบริษัทจึงเปนหน้ีสินระยะยาวท่ีมี

อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดระยะเวลาการกูยืม ท้ังน้ีเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียขางตน 

ท้ังน้ี  บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน  ดวยการเลือกฐานลูกคานิติบุคคลท่ีมีคุณภาพ

เครดิตดี พรอมท้ังพยายามใหมีการกระจายตัวของลูกคาไปในแตละกลุมอุตสาหกรรม  นอกจากน้ียังมุงเนนการบริหารความ

เสี่ยงดานการบริหารมูลคาซากใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดวย 
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12 รายการระหวางกัน  

 

รายละเอียดรายการระหวางกัน ปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของ 

ซ่ึงบริษัทมีรายการระหวางกันกับบริษัทท่ีเก่ียวของ โดยรายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยถือตามราคา

ตลาดท่ัวไป หรือเปนไปตามสัญญาท่ีตกลงกันไวสําหรับรายการท่ีไมมีราคาตลาด บริษัทไดมีการกําหนดราคา ขั้นตอนการ

อนุมติั รวมท้ังผูมีอํานาจอนุมัติตามวงเงินของการทํารายการระหวางกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและราคาท่ีเปนธรรมเปน

หลัก  และจากการท่ีผูสอบบัญชีไดมีการเปดเผยรายการระหวางกันไวในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงเปน

ตามปกติธุรกิจของบริษัทน้ัน บริษัทขอแจงรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายการธุรกิจท่ีเก่ียวของดังน้ี  

 

ขอมูลของนิติบุคคลท่ีมีผลประโยชนรวม   

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
% จํานวน

หุน 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  รับประกันชีวิต  10.00 ผูถือหุน และ/หรือ มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) รับประกันวินาศภัย 8.89 ผูถือหุน และ/หรือ มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย 0.00 มีกรรมการรวมกัน 

 

ทรัพยสินใหเชา-สุทธิ 

หนวย : ลานบาท 

รายชื่อ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 

มูลคา สัดสวน (%) มูลคา สัดสวน (%) มูลคา สัดสวน (%) 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

ผูถือหุน/มีกรรมการ

รวมกัน 

110.94 0.94 119.99 0.98 133.49 1.38 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน/มีกรรมการ

รวมกัน 

46.46 0.39 53.19 0.44 52.45 0.54 

 

คาเบี้ยประกันจายลวงหนา 

                                                                                                                                       หนวย : ลานบาท 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ ณ 31 ธ.ค.2558 ณ 31 ธ.ค.2559 ณ 31 ธ.ค.2560 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ผูถือหุน/มีกรรมการรวมกัน 49.95 42.32 45.07 

 

เจาหน้ีคาเบี้ยประกันคางจาย 

                                                                                                                                        หนวย : ลานบาท 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ ณ 31 ธ.ค.2558 ณ 31 ธ.ค.2559 ณ 31 ธ.ค.2560 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ผูถือหุน/มีกรรมการรวมกัน 4.79 4.32 4.06 

 

คาเบี้ยประกันจาย   

                                                                                                                                         หนวย : ลานบาท 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ 

31 ธ.ค.2558 

(12 เดือน) 

ม.ค.58-ธ.ค.58 

31 ธ.ค.2559 

(12 เดือน) 

ม.ค.59-ธ.ค.59 

31 ธ.ค.2560 

(12 เดือน) 

ม.ค.60-ธ.ค.60 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน/มีกรรมการรวมกัน 94.02 93.18 85.70 
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สวนลดคาเบี้ยประกันภัย 

                                                                                                                                       หนวย : ลานบาท 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ 

31 ธ.ค.2558 

(12 เดือน) 

ม.ค.58-ธ.ค.58 

31 ธ.ค.2559 

(12 เดือน) 

ม.ค.59-ธ.ค.59 

31 ธ.ค.2560 

(12 เดือน) 

ม.ค.60-ธ.ค.60 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน/มีกรรมการรวมกัน 10.43 9.32 10.17 
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สวนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ  

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผูสอบบัญชี สําหรับ 3 รอบระยะเวลาบัญชี (ป 2558 – 2560) ไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท วา

งบการเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ปบัญชี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต สํานักงานท่ีตรวจสอบบัญชี 
ความเห็นในรายงาน 

การตรวจสอบ 

2560  

(ม.ค.60–ธ.ค.60) 
นายบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ไมมีเงื่อนไข 

2559  

(ม.ค.59–ธ.ค.59) 
นายไวโรจน  จินดามณีพิทักษ บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ไมมีเงื่อนไข 

2558  

(ม.ค.58–ธ.ค.58) 
นายไวโรจน  จินดามณีพิทักษ บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

ไมมีเงื่อนไขและมี

ขอสังเกต* 

 

หมายเหตุ*  ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน กําหนดใหรับรูกําไรและขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และยกเลิกวิธีขอบเขตที่บริษัทถือปฏิบัติ บริษัทไดเปลี่ยน

นโยบายการบัญชีสําหรับเร่ืองนี้โดยการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ

ไดปรับปรุงรายการตามที่ไดอธิบายไวในหมายเหตุขอ 3 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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สรุปงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) 

 

 

 

  

   หนวย : ลานบาท 

 2558 

 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 

 ม.ค.59-ธ.ค.59 

2560 

 ม.ค.60-ธ.ค.60 

คาเชารับจากสญัญาเชาดาํเนินงาน 2,894.27 2,868.19 2,661.53 

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน 108.42 107.85 142.00 

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชา

ดําเนินงาน 

656.40 1,150.30 1,005.78 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 4.43 1.54 - 

รายไดอ่ืน 41.08 46.55 47.74 

รายไดรวม 3,704.60 4,174.43 3,857.05 

ตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน 3,118.05 3,745.27 3,406.19 

ตนทุนทางการเงิน 368.45 320.79 285.08 

ภาษีเงินได 47.11 (111.81) (56.11) 

ตนทุนและคาใชจายรวม 3,533.60 3,954.25 3,635.16 

กําไรสุทธ ิ 171.00 220.17 221.89 

กําไร ตอหุน สุทธ ิ 0.32 0.37 0.37 

จํานวนหุน (หุน) 596,492,753 596,492,753 596,492,874 

สินทรัพยหมุนเวียน 1,487.16 1,534.58 1,913.43 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 11,425.03 11.695.11 11,298.01 

สินทรัพยรวม 12,912.19 13,229.69 13,211.44 

หนี้สินหมุนเวียน 4,108.33 4,520.44 3,871.13 

หนี้สินไมหมุนเวียน 6,164.31 5,957.04 6,478.21 

หนี้สินรวม 10,272.63 10,477.48 10,349.34 

สวนของผูถือหุน 2,639.55 2,752.21 2,862.11 

มูลคาหุนตามบญัชี (บาท/หุน)  4.96 4.61 4.80 

เงินปนผล (บาทตอหุน) 0.17 0.19 - 
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สรุปอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

  

 

 

2558 

 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 

 ม.ค.59-ธ.ค.59 

2560 

 ม.ค.60-ธ.ค.60 

ความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน (1) 23.76% 22.03% 20.18% 

อัตราดอกเบี้ยรับ (2) 6.60% 5.83% 6.77% 

อัตราดอกเบี้ยจาย (2) 3.74% 3.28% 2.93% 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (2) 2.86% 2.55% 3.84% 

อัตรากําไรสุทธ ิ 4.62% 5.27% 5.75% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 7.22% 8.17% 7.90% 

    

 2558 

 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 

 ม.ค.59-ธ.ค.59 

2560 

 ม.ค.60-ธ.ค.60 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 1.34% 1.68% 1.68% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย 29.05% 31.94% 29.17% 

    

 2558 

 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 

 ม.ค.59-ธ.ค.59 

2560 

 ม.ค.60-ธ.ค.60 

นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) 

อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.89 3.81 3.62 

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา) 1.20 1.22 1.20 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 59.30% 51.48% - 

หมายเหตุ :   (1) กรณี operating lease 
                                  (2)    กรณี financial lease 
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ขอมูลตอหุนและอัตราการเติบโตของธุรกิจ 

 

 

  

 2558 

 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 

 ม.ค.59-ธ.ค.59 

2560 

 ม.ค.60-ธ.ค.60 

ขอมูลตอหุน    

มูลคาตามบัญชีตอหุน  (บาท) 4.96 4.61 4.80 

กําไรสุทธิตอหุน  (บาท) 0.32 0.37 0.37 

เงินปนผลตอหุน  (บาท) 0.17 0.19  

อัตราการเจริญเติบโต    

สินทรัพยรวม 2.53% 2.46% -0.14% 

หนี้สินรวม -2.16% 1.99% -1.22% 

รายไดจากการขายหรือบริการ -0.86% 12.68% -7.60% 

คาใชจายดําเนินงาน  (ไมรวมตนทุนทางตรง) 3.83% 78.90% -35.89% 

กําไรสุทธ ิ 21.98% 28.76% 0.78% 

 2558 

 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 

 ม.ค.59-ธ.ค.59 

2560 

 ม.ค.60-ธ.ค.60 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน   

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 8.79 9.64 12.93 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  (เทา)  (Cash 

Basis) 

0.29 0.24 0.33 
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14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 

ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

ภาพรวมของการดําเนินงานป 2559 

ป 2559 สืบเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ียังไมสูดีนักและแนวโนมการดอยคุณภาพลงของสินเช่ือโดยรวม บริษัท ภัทร

ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) จึงมีนโยบายการดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง ทําใหการขยายตัวของสินทรัพยใหเชามีไมมากนัก 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีกําไรสําหรับปเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนาแมวาจะมีการต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญเปนจํานวน

มากโดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับปเกิดจากการมีกําไรจากการจําหนายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน

ท่ีหมดสัญญาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดท่ีจายเพื่อการลงทุน 

 

ภาพรวมของการดําเนินงานป 2560 

ป 2560 บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ยังคงดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวังเพ่ือปองกันปญหาหน้ีเสียจากการ

ไมสามารถชําระคาเชาได ทําใหในป 2560 แมวารายไดรวมจากคาเชาจากสัญญาเชาท้ังสองประเภทและรายไดจากการขาย

สินทรัพยตามสัญญาเชาดําเนินงานลดลงกวาในป 2559 เน่ืองจากปริมาณรถยนตท่ีจําหนายนอยลงกวาในป 2559 แตบริษัทก็

ยังคงสามารถรักษามูลคาของกําไรสุทธิไวไดใกลเคียงเดิมเน่ืองจากการสํารองหน้ีสงสัยจะสูญใหมลดลงอยางมีนัยสําคัญตาม

ความสามารถในการควบคุมคุณภาพลูกหน้ีท่ีดีขึ้น  

 

ภาพรวมของการดําเนินงานป 2561 

ป 2561 บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ยังคงมีนโยบายมุงเนนท่ีจะใชสินทรัพยใหเชาใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ัง

การใหเชาระยะยาว การใหเชาระยะสั้นหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชา รวมถึงการจําหนายสินทรัพยใหเชาท่ีอยูในสภาพดีไปยัง

ผูบริโภคโดยตรงเพื่อใหไดราคาจําหนายสูงสุด  การแขงขันท่ีคอนขางสูงในธุรกิจจะยังคงเปนปจจัยท่ีทําใหการดําเนินธุรกิจของ

บริษัททําไดยากขึ้นกวาในอดีต อยางไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการแขงขันเพียงพอท่ีจะทําให

ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญกาวหนาตอไปไดในอนาคต 

 

 ผลการดําเนินงานป 2560 เปรียบเทียบป 2559 (สําหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม) 

โครงสรางรายไดในป 2560 เปรียบเทียบกับป 2559 (สําหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) ตามตาราง ดังน้ี 

   หนวย : ลานบาท 

 2559 

ม.ค.- ธ.ค. 59 

(งวด 12 เดือน) 

2560 

ม.ค.- ธ.ค. 60 

(งวด 12 เดือน) 

 

% เพิ่ม (ลด) 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน  2,868 2,662 (7.18) 

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน  108 142 31.48 

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน  1,150 1,006 (12.52) 

กําไรจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย  2 - (100.00) 

รายไดอ่ืน 47 48 2.13 

รวมรายได  4,174  3,857 (7.59) 
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รายไดหลักของบริษัทในป 2560 ประกอบดวย คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวน 2,662 ลานบาท ลดลง

รอยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 และรายไดจากสัญญาเชาการเงิน จํานวน  142 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 

31 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 โดยสาเหตุหลักมาจากการท่ีผูเชารายใหญรายหน่ึงของบริษัทไดขอ

เปลี่ยนแปลงประเภทสัญญาเชาสินทรัพยจาก สัญญาเชาดําเนินงาน ไปเปน สัญญาเชาการเงิน  ประกอบกับบริษัทมีนโยบาย

ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวังตามท่ีกลาวไวแลวขางตน ทําใหสินทรัพยใหเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานปรับตัวลดลงใน

ขณะท่ีลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้น   

บริษัทมีรายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานจํานวน 1,006 ลานบาท  ลดลงจากชวงเดียวกัน

ของปกอนหนาจํานวน 144 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13 เน่ืองจากจํานวนสินทรัพยท่ีหมดสัญญามีนอยกวาและบริษัทมี

นโยบายนําเอาสินทรัพยท่ีหมดสัญญาไปหารายไดตอโดยการใหเชาระยะสั้น ทําใหคงเหลือจํานวนสินทรัพยท่ีนําออกจําหนาย

ในป 2560 นอยกวาในป 2559 

จากสาเหตุท้ังหมดขางตน สงผลใหในป 2560 บริษัทมีรายไดรวม จํานวน 3,857 ลานบาท ลดลงรอยละ 8 เมื่อ

เปรียบเทียบจากชวงเดียวกันของป 2559  

โครงสรางคาใชจายในป 2560 เปรียบเทียบกับป 2559 (สําหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560และ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) ตามตาราง ดังน้ี 

   หนวย : ลานบาท 

 2559 

ม.ค.- ธ.ค. 59 

(งวด 12 เดือน) 

2560 

ม.ค.- ธ.ค. 60 

(งวด 12 เดือน) 

 

% เพิ่ม (ลด) 

ตนทุนทางตรงจากการใหเชา 2,236 2,125 (5.01) 

ตนทุนขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 1,089 1,012 (7.07) 

ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย - 5 N/A 

คาใชจายในการบริหาร  263 251 (4.56) 

หนี้สงสัยจะสูญ 157 13 (91.72) 

ตนทุนทางการเงิน 321 285 (11.21) 

รวมคาใชจาย 4,066 3,691 (9.22) 

 

ตนทุนทางตรงจากการใหเชาของป 2560 ท่ีมีคาเสื่อมราคาเปนสวนประกอบหลัก มีจํานวน 2,124 ลานบาท  ลดลง 

112 ลานบาท หรือ รอยละ 5  ตามการลดลงของคาเชารับและสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ขณะท่ีตนทุนขาย

สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานลดลง จํานวน 76 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7  เน่ืองจากจํานวนสินทรัพยท่ีหมด

สัญญาและนําออกจําหนายในป 2560 นอยกวาในป 2559  

ในป 2560 จากผลของการดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง ทําใหบริษัทควบคุมคุณภาพของลูกหน้ีไดดีขึ้นกวาในปท่ี

ผาน บริษัทจึงมีคาใชจายหน้ีสงสัยจะสูญในป 2560 จํานวนเพียง 13 ลานบาท (สวนใหญเปนการต้ังสํารองคาใชจายในการ

ติดตามหน้ีของลูกหน้ีรายเกา) ลดลงจากป 2559 ท่ีคาใชจายดังกลาวมีจํานวน 157 ลานบาท  

นอกจากน้ี บริษัทมีตนทุนทางการเงินลดลง จํานวน 36 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 11 เน่ืองจากหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียท่ีลดลง ประกอบกับอัตราดอกเบ้ียจายของบริษัทมีการปรับลดลงในปน้ี 
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  หนวย : ลานบาท 

 2559 

ม.ค.- ธ.ค. 59 

(งวด 12 เดือน) 

2560 

ม.ค.- ธ.ค. 60 

(งวด 12 เดือน) 

กําไรขั้นตน 632 537 

กําไรสุทธิ 220 222 

อัตรากําไรขั้นตน 22.03% 20.18% 

อัตรากําไรสุทธิ 5.27% 5.75% 

 

ป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 222 ลานบาท ใกลเคียงกันกับในป 2559  

 

ฐานะการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 

 

สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 13,211 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอนหนา  สินทรัพยใหเชา

ตามสัญญาเชาดําเนินงานปรับตัวลดลงจํานวน 532 ลานบาท ในขณะท่ีมูลคาของลูกหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงินเพ่ิมขึ้น 

จํานวน 200 ลานบาท ในสวนของสินคาคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 92 ลานบาทเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากสิ้นปกอนหนา

ซ่ึงมีจํานวน 86 ลานบาทเน่ืองจากมีจํานวนสินทรัพยท่ีหมดสัญญาเปนจํานวนมากในชวงสิ้นป    

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกินวันครบกําหนดชําระมากกวา 3 เดือน 

จํานวน 7 ลานบาท และมีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีจํานวน 74 ลานบาท หลังหักมูลคาของหลักประกันแลว บริษัททําการต้ังคาเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมในปน้ีจํานวน 1 ลานบาท รวมเปนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไวสําหรับสัญญาเชาประเภทน้ี จํานวน 77 

ลานบาท ในสวนของสัญญาเชาการเงิน บริษัทมีลูกหน้ีตามสัญญาเชาประเภทดังกลาวท่ีเกินวันครบกําหนดชําระมากกวา 3 

เดือน เทากับ 28 ลานบาท และมีลูกหน้ีผิดนัดชําระจํานวน 108 ลานบาท ซ่ึงหลังหักเงินประกันการเชาและประมาณมูลคาท่ี

คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยใหเชาแลว ในปน้ีบริษัทตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมจํานวน 2 ลานบาท รวมเปนคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญท่ีตั้งไวสําหรับสัญญาเชาประเภทน้ีจํานวน 55 ลานบาท  

   

หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหน้ีสินรวมจํานวน 10,349 ลานบาท ลดลงจํานวน 128 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ

กับ ณ สิ้นป 2559 ซ่ึงบริษัทมีหน้ีสินรวม 10,477 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ียจํานวน 344 ลานบาท ในขณะท่ีเจาหน้ีการคาตามเทอมการคาปกติเพิ่มขึ้นจํานวน 115 ลานบาท หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียสวนใหญจะอยูในรูปของหุนกูและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีเพื่อหลีกเลี่ยงความผัน

ผวนของอัตราดอกเบ้ียท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนอยูท่ีระดับ 3.62 เทา แตหากคํานวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ีย อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนอยูท่ีระดับ 3.34 เทา ท้ังน้ี บริษัทไดกําหนดเงื่อนไขการกูยืม (covenant) ใน

สวนของอัตราสวนหน้ีสิน(คํานวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย) ตอสวนของผูถือหุน ของหุนกูของบริษัทไวท่ีระดับไมเกิน 7 

เทา จะเห็นไดวาอัตราสวนดังกลาวยังคงตํ่ากวาเงื่อนไขการกูยืมท่ีกําหนดไวคอนขางมาก จึงจัดวาบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของการกูยืมดังกลาวและมีศักยภาพในการขยายสินทรัพยใหเชาเพิ่มเติมตอไปในอนาคตไดอีกมาก  
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สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สวนของผูถือหุนเทากับ 2,862 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2559 จํานวน 110 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากกําไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น ขณะท่ีผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนของป 2560 และ ป 2559 มีอัตรา

ใกลเคียงกัน คือ ประมาณรอยละ 8 ตอป  

 

สภาพคลอง 

สภาพคลองสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,686 ลาน

บาท และบริษัทมีการจายซ้ือสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานจํานวน 2,627 ลานบาท  รวมกับการจายภาษีเงินได

จํานวน 174 ลานบาท  เปนผลใหบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 886 ลานบาท  ในขณะท่ีบริษัทมี

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 0.6 ลานบาทซ่ึงเปนผลสุทธิจากการซ้ือและขายอุปกรณและสินทรัพยตางๆ ท่ี

มิใชสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน  นอกจากน้ี บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 748 

ลานบาทซ่ึงเกิดขึ้นจากผลสุทธิของการจายตนทุนทางการเงิน จายเงินปนผล และชําระคืนหน้ีสินท้ังระยะสั้นและระยะยาวรวม

แลวมีมากกวาการกูยืมเงินใหมท้ังระยะสั้นและระยะยาวมาเพื่อซ้ือสินทรัพยใหเชาเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากคาเชารับท่ีบริษัทไดรับในแตละเดือนแลว บริษัทยังคงมีวงเงินกูระยะสั้นท่ีสามารถเบิกใชกับสถาบัน

การเงินไดอีกเปนจํานวนมากและไดรับการอนุมัติเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแหง รวมท้ังยังสามารถออกหุนกูและ

ต๋ัวแลกเงินเพ่ือระดมทุนไดอยางตอเน่ือง จึงจัดไดวาบริษัทมีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะ

ยาว 

 

ผลการดําเนินงานป 2559 เปรียบเทียบป 2558 

 

โครงสรางรายไดในป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558  ตามตาราง ดังน้ี 

   หนวย : ลานบาท 

 ป 2558 ป 2559 % เพิ่ม (ลด) 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน 2,894 2,868 (1) 

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน 108 108 - 

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 656 1,150 75 

กําไรจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 5 2 (60) 

รายไดอ่ืน 41 46 12 

รวมรายได 3,705 4,174 13 

 

สัดสวนรายไดของบริษัทประกอบดวยคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวน 2,868 ลานบาทลดลงจากปกอนหนา  

เล็กนอย และรายไดจากสัญญาเชาการเงิน จํานวน 108 ลานบาทใกลเคียงกับในปกอนหนา ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงของรายได

จากสัญญาเชาท้ังสองประเภทน้ีเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินทรัพยใหเชาตามสัญญาดําเนินงานและลูกหน้ีตาม

สัญญาเชาการเงิน   

ในป 2559 บริษัทมีรายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานจํานวน 1,150 ลานบาท  เพิ่มขึ้น

จากป 2558 จํานวน 494 ลานบาท โดยเปนไปตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการจําหนายสินทรพัยใหเชาท่ีหมดสัญญา 
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โครงสรางคาใชจายในป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558 ตามตาราง ดังน้ี 

   หนวย : ลานบาท 

 ป 2558 ป 2559 % เพิ่ม (ลด) 

ตนทุนทางตรงจากการใหเชา 2,207 2,236 1 

ตนทุนขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 676 1,089 61 

คาใชจายในการบริหาร  234 263 12 

หนี้สงสัยจะสูญ 1 157 156 

ตนทุนทางการเงิน 368 321 (13) 

รวมคาใชจาย 3,486 4,066 17 

 

ตนทุนทางตรงจากการใหเชาในป 2559 มีจํานวน 2,236 ลานบาท เพิ่มขึ้น 29 ลานบาทโดยเปนการเพิ่มขึ้นของคา

เสื่อมราคาเปนหลัก ในขณะเดียวกันตนทุนขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานก็เพ่ิมขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ

สินทรัพยใหเชาท่ีจําหนายออก 

ป 2559 คาใชจายในการบริหารมีจํานวน 263 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 29 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา สาเหตุ

หลักท่ีคาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้นเน่ืองมาจากในปน้ีบริษัทมีปริมาณธุรกรรมการดําเนินงานตางๆ อาทิเชน ปริมาณธุรกรรมการ

จําหนายรถมือสอง เพ่ิมขึ้น สงผลใหมีคาใชจายในการบริหารท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมเหลาน้ีเพิ่มขึ้น  อยางไรก็ตาม ปริมาณ

ธุรกรรมท่ีเพิ่มขึ้นทําใหรายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังน้ันเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของคาใชจายในการบริหารตอ

รายไดรวมของป 2558 และป 2559 แลวพบวามีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ ประมาณรอยละ 6 

บริษัทมีหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 157 ลานบาทในป 2559 เพิ่มขึ้น 156 ลานบาทจากป 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

การผิดนัดชําระหน้ีของลูกคารายใหญรายหน่ึงของบริษัท ปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินการขอคืนสินทรัพยใหเชาพรอมท้ัง

เรียกใหชําระหน้ีคงคาง ท้ังน้ี บริษัทไดทําการพิจารณาตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกคารายดังกลาวไวอยางเพียงพอแลว  

ตนทุนทางการเงินของบริษัทในป 2559 มีจํานวน 321 ลานบาท ลดลง 48 ลานบาท เน่ืองจากมีหน้ีสินระยะยาวท่ีมี

ตนทุนการกูยืมสูงครบกําหนดชําระคืนและการกูยืมใหมในปจจุบันมีตนทุนท่ีตํ่ากวา นอกจากน้ี ในชวงกลางป 2558 บริษัทมี

การเพิ่มทุนจดทะเบียนซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหตนทุนทางการเงินลดลงบางสวนดวย   

ในป 2559 แมวาบริษัทจะมีการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามขางตน แตบริษัทยังคงมีกําไรสําหรับปจํานวน 220 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นจากป 2558  จํานวน 49 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29  โดยเปนผลมาจากความสามารถในการทํากําไรจากการ

ขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานและการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดท่ีจาย

เพื่อการลงทุน  

 

ฐานะการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 

 

สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 13,230 ลานบาท เพิ่มขึ้น 318 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 

2 จากปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาลูกหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 293 ลานบาทในขณะท่ี

สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานปรับตัวลดลง 53 ลานบาท เมื่อรวมแลวสินทรัพยใหเชาท้ังสองประเภทซ่ึงเปน

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายไดแกบริษัทมีจํานวน 12,113 ลานบาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 92 ของสินทรัพยรวมของบริษัท  ในสวน

ของสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 86 ลานบาทลดลงจากปกอนหนาซ่ึงมีจํานวน 184 ลานบาทคอนขางมากเน่ืองจาก
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ในป 2559 มีการจําหนายสินคาคงเหลือออกเปนจํานวนมาก อีกท้ัง บริษัทมีแนวคิดท่ีจะนําสินทรัพยท่ีหมดสัญญาบางสวนมา

หารายไดเพิ่มเติมโดยการนําไปใหเชาตอในระยะสั้นดวย    

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกินวันครบกําหนดชําระมากกวา 3 เดือน  

จํานวน 12 ลานบาท และมีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี จํานวน 74 ลานบาท  ซ่ึงหลังหักเงินประกันการเชาแลว บริษัทไดทําการตั้งคา

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับสัญญาเชาประเภทน้ี จํานวน 76 ลานบาท ในสวนของสัญญาเชาการเงิน บริษัทมีลูกหน้ีตามสัญญา

เชาประเภทดังกลาวท่ีเกินวันครบกําหนดชําระมากกวา 3 เดือน เทากับ 20 ลานบาท และมีลูกหน้ีผิดนัดชําระ จํานวน 108 ลาน

บาท  ซ่ึงหลังหักเงินประกันการเชาและประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยใหเชาแลว บริษัทมีการต้ังคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ ณ สิ้นงวดป 2559 เทากับ 53 ลานบาท  

 

หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559  บริษัทมีหน้ีสินรวมจํานวน  10,477 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 204 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ณ สิ้นป 2558 ซ่ึงบริษัทมีหน้ีสินรวม 10,273 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ียจํานวน 256 ลานบาท ซ่ึงหน้ีสินประเภทน้ีจะเพิ่มขึ้นตามมูลคาของสินทรัพยและลูกหน้ีตามสัญญาเชาท้ังสอง

ประเภทท่ีเพ่ิมขึ้น และสวนใหญจะอยูในรูปของหุนกูและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีเพื่อ

หลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต     

ณ สิ้นป 2559 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนอยูท่ีระดับ 3.81 เทา  แตหากคํานวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ีย อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนอยูท่ีระดับ 3.60 เทา ท้ังน้ี บริษัทไดกําหนดเงื่อนไขการกูยืม (covenant) ในสวน

ของอัตราสวนหน้ีสิน(คํานวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย) ตอสวนของผูถือหุน ของหุนกูของบริษัทไวท่ีระดับไมเกิน 5.25 เทา 

6 เทา และ 7 เทา(ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของหุนกูแตละชุด) จะเห็นไดวาอัตราสวนดังกลาว ณ สิ้นป 2559 ยังคงตํ่ากวาเงื่อนไขการ

กูยืมท่ีกําหนดไวคอนขางมาก จึงจัดวาบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกูยืมดังกลาวและมีศักยภาพในการขยาย

สินทรัพยใหเชาเพิ่มเติมตอไปในอนาคตไดอีกมาก  

 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สวนของผูถือหุนเทากับ 2,752 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2558 จํานวน 113 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากกําไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น ขณะท่ีผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนในป 2559 และ ป 2558 เทากับ 

รอยละ 8.17 และรอยละ 7.22 ตามลําดับ 

 

สภาพคลอง 

สภาพคลองสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,092 

ลานบาท และบริษัทมีการจายซ้ือสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานจํานวน 2,799 ลานบาท  รวมกับการจายภาษีเงินได

จํานวน 117 ลานบาท  เปนผลใหบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 176 ลานบาท  ในขณะท่ีบริษัทมี

กระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมลงทุนจํานวน 1 ลานบาทซ่ึงเปนผลสุทธิจากการซ้ือและขายอุปกรณและสินทรัพยตางๆ ท่ี

มิใชสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน  นอกจากน้ี บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 179 

ลานบาทซ่ึงเกิดขึ้นจากผลสุทธิของการจายตนทุนทางการเงิน จายเงินปนผล และชําระคืนหน้ีสินท้ังระยะสั้นและระยะยาวรวม

แลวมีมากกวาการกูยืมเงินใหมท้ังระยะสั้นและระยะยาวมาเพื่อซ้ือสินทรัพยใหเชาเพิ่มเติม 
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นอกเหนือจากคาเชารับท่ีบริษัทไดรับในแตละเดือนแลว บริษัทยังคงมีวงเงินกูระยะสั้นท่ีสามารถเบิกใชกับสถาบัน

การเงินไดอีกเปนจํานวนมากและไดรับการอนุมัติเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแหง รวมท้ังยังสามารถออกหุนกูและ

ต๋ัวแลกเงินเพ่ือระดมทุนไดอยางตอเน่ือง จึงจัดไดวาบริษัทมีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะ

ยาว 

 

ปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

บริษัทยังคงมุงเนนการหาโอกาสทางธุรกิจจากการใหบริการเชาดําเนินงาน และการบริการดานอื่นท่ีเก่ียวของ  ไม

เพียงแตสินทรัพยใหเชาประเภทยานพาหนะซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัท  แตยังมีความเปนไปไดในการใหเชาสินทรัพยประเภท

อื่นๆ  ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเดิมของบริษัทซ่ึงมีประวัติการชําระดีและกลุมลูกคาใหมท่ีมีผล

ประกอบการดีไดในอนาคต   

ในป 2561 คุณภาพและความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาจะยังคงเปนปจจัยท่ีบริษัทใหความสําคัญตอไป 

แมวาในป 2560 ท่ีผานมาบริษัทจะสามารถควบคุมคุณภาพหน้ีไดดีขึ้นกวาในปกอนหนาท้ังการแกไขปญหาลูกหน้ีคางชําระราย

เกาและการคัดเลือกผูเชารายใหมแลวก็ตาม  สภาวะตลาดรถมือสองและราคารถมือสองท่ีปจจุบันคอนขางทรงตัวก็เปนอีก

ปจจัยหน่ึงท่ีบริษัทใหความสําคัญเน่ืองจากบริษัทมีสินทรัพยท่ีรอการจําหนายเปนจํานวนมากในแตละป  นอกจากน้ี ความนิยม

ท่ีเพิ่มขึ้นของรถยนตไฟฟาก็เปนอีกปจจัยท่ีบริษัทใหความสําคัญและติดตามอยางใกลชิดเน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะสงผลกระทบตอ

ราคารถมือสองในอนาคตได   
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู อื ่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย

แลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้ง

ของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทได

แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได

มอบหมายให  นางทิพยสุดา คืนคง ……..เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือ

ของ  นางทิพยสุดา คืนคง  กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว

ดังกลาวขางตน 

 

รายชื่อ ดํารงตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

 

ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการ 

 

 

ผูรับมอบอํานาจ 

 

นางทิพยสุดา  คืนคง               รองกรรมการผูจัดการ และ 

เลขานุการบริษัท  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร 

 

คณะกรรมการบริษัท  

1. นายโพธิพงษ ลํ่าซํา   

ตําแหนง  ประธานกรรมการ 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 84 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  1 มิถุนายน 2551 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University, U.S.A. 

การอบรม  -ไมมี- 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

ช่ือ 

จํานวนหลักทรัพย  

(PL) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(PL-W1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หุน) (%) (หนวย) (%) 

   -  นาย โพธิพงษ ล่ําซํา  169,866 0.028% 224,155 0.451% 

   -  บริษัท ยุพงษ จํากัด (นิติบุคคลที่ถอืหุนเกิน 30%) 12,323,402 2.066% 1,227,800 2.470% 

รวม 12,493,268 2.094% 1,451,955 2.921% 
 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ม.ค. 2560-ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทเสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ.2554-ม.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

ต.ค. 2555-ปจจุบัน 

พ.ศ. 2541- ก.ย. 2555 

ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

พ.ศ.2552-ปจจุบัน ประธานกรรมการ เมืองไทยโฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ.2552-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ.2552-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพยเมืองไทย จํากัด 

พ.ศ.2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ.2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- บิดา นายสาระ ล่าํซํา และนางนวลพรรณ ล่ําซํา 

- พ่ีชาย นายภูมิชาย ล่ําซํา 
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2. นายภูมิชาย  ลํ่าซํา   

ตําแหนง  รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 68  ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 28 กันยายน 2530 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี B.A. Political Science,  University of Colorado, U.S.A. 

การอบรม  

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 28/2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ช่ือ 

จํานวนหลักทรัพย  

(PL) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(PL-W1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หุน) (%) (หนวย) (%) 

   - นายภูมิชาย ล่ําซํา   3,540,000 0.593% 295,000 0.593% 

   - นางจุฑาภรณ ล่ําซํา   (คูสมรส) 20,000 0.003% 1,666 0.003% 

รวม 3,560,000 0.597% 296,666 0.597% 
 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2553-ปจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2553-ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2536-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2531-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2531-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ. 2531-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- นองชาย นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- อา นายสาระ ล่ําซํา และนางนวลพรรณ ล่ําซํา 
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3. นายสาระ ลํ่าซํา   

ตําแหนง  กรรมการ 

ประธานคณะอํานวยการบริหาร/กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง  

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 48 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 29 มกราคม 2547 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. 

การอบรม  

- หลักสูตร  Director Certification Program รุนที่ 4 (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตรการปฏิบตัิการจิตวิทยาฝายอํานวยการ รุนที่ 97 (สจว.97) สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 4 (วตท.4) สถาบนัวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการประกนัภัยระดับสูง สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาบานเมือง (มหานคร รุนที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยตุิธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 17 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตลุาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยตุิธรรม 

- หลักสูตรนักบริหารระดบัสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 1สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 

- Harvard Business School Advanced Management Program 186 Boston, U.S.A. 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

 
ช่ือ 

จํานวนหลักทรัพย  

(PL) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  

(PL-W1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หุน) (%) (หนวย) (%) 

   - นายสาระ ล่ําซํา   1,800,000 0.302% 80,000 0.161% 

รวม 1,800,000 0.302% 80,000 0.161% 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2560-ปจจุบัน ที่ปรึกษา หอการคาไทย 

พ.ศ. 2560-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร แคปทัล จํากัด 

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคมนักศึกษาสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2558-ปจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2558-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PCL. 

พ.ศ. 2558-2560 

พ.ศ. 2560-ปจจุบัน 

ประธาน สภาธุรกิจประกันภัย 

กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ. 2558-ปจจุบัน 

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน 

กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

นายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2558-2560 ที่ปรึกษา สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2558-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการประจําสถาบันวิจัยสังคม (ผูทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. 2556-ปจจุบัน กรรมการ สมาคมการคากลุมการเงิน และการลงทุน สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2555-2559 

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน 

นายก สมาคมประกันชีวิตไทย 

อุปนายกฝายการตลาด สมาคมประกนัชีวิตไทย 

พ.ศ. 2555-ปจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจในพระราชินูปถัมป 

พ.ศ. 2555-ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา สถาบันอนาคตไทยศึกษา 

พ.ศ. 2554-ปจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาความม่ันคงแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2553-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552-2559 

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภยัตอ จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552-ปจจุบัน ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ. 2552-ปจจุบัน ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ. 2552-ปจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงทพ 

พ.ศ. 2552-2559 กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษชาง 

พ.ศ. 2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพยเมืองไทย จํากัด 

พ.ศ. 2552-ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2551-ปจจุบัน 

พ.ศ. 2552-ปจจุบัน 

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภยั จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป เซอรวิส จํากัด 

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน ประธานคณะอํานวยการบริหาร และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลสิซ่ิง 

จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด 

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน (ช่ือเดิมมูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ) 

พ.ศ. 2548-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ ชมรมคลังสมอง สจว. เพ่ือความม่ันคงของชาติ 

พ.ศ. 2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2547-2560 กรรมการบริหาร Young President’s Organization (Thailand) 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- บุตรชาย นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- นองชาย นางนวลพรรณ ล่ําซํา 

- หลาน นายภูมิชาย ล่ําซํา 
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4. นายพิภพ  กุนาศล 

ตําแหนง  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

กรรมการอํานวยการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการลงทุน 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 52 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 25 มกราคม 2550 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม   

- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไมมี- 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน บริษทั ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2535-มี.ค. 2557 ผูบริหารสูงสุดสายงานการเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  
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5. นางนวลพรรณ ลํ่าซํา   

ตําแหนง  กรรมการ 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 52  ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 25 ก.พ. 2553-ปจจุบัน และตั้งแตวันที่ 23 ม.ค. 2550 – วันที่ 11 ก.พ. 2552 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทสาขา จัดการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม   

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 67/2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

ช่ือ 

จํานวนหลักทรัพย  

(PL) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  

(PL-W1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หุน) (%) (หนวย) (%) 

   - นางนวลพรรณ ล่าํซํา   1,800,000 0.302% 80,000 0.161% 

รวม 1,800,000 0.302% 80,000 0.161% 
 
 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

26 กพ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดู เดย ดรีม จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2560- ปจจุบัน กรรมการรองเลขาธิการ  หอการคาและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2560- ปจจุบัน กรรมการกํากับการบริหารเงินลงทุน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย  

พ.ศ.2559 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

พ.ศ. 2559 – 26 กพ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ดู เดย ดรีม จํากัด (มหาชน)  

พ.ศ. 2558- ปจจุบัน ประธานสโมสรการทาเรือเอฟซี 

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน กงสุลกิตติมศักดิส์าธารณรัฐลิทัวเนีย  ณ  กรุงเทพมหานคร 

27 ก.พ. 2557-ปจจุบัน 

 

พ.ศ.2551 –26 กพ. 2557 

กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการคณะอํานวยการบริหาร บริษัท 

เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการ บริษัท  เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 - 1 พ.ค. 2559    ที่ปรึกษาประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

พ.ศ. 2557- ปจจุบัน กรรมการเอกลักษณของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณของชาต ิ

พ.ศ. 2557 -ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 กรรมการ หอการคาไทย 

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน  

และ พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2552 

กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิงจํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552- ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท  จํากัด (มหาชน) 
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ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการ  บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์บริษทั ซังออนอเร จํากัด 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- บุตรี นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- พ่ีสาว นายสาระ ล่ําซํา 

- หลาน นายภูมิชาย ล่ําซํา 
 

 

6. ดร. สุธี โมกขะเวส  

 

ตําแหนง  กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการลงทุน 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 42  ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 29 เมษายน 2559 

คุณวุฒิการศึกษา PhD. Applied Mathematical Finance  

Imperial College, London 

การอบรม   

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 203/2559 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

-ไมมี- 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง และที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาความเสี่ยงดานตลาดและดานสภาพคลอง ธนาคารอาคารสงเคราะห 

พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557 ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  
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7. นางจันทรา บูรณฤกษ 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

อายุ 71 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 25 พฤศจิกายน 2554 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท M.A. Diplomacy and Comparative Economics 

University of Kentucky, U.S.A 

การอบรม   

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไมมี- 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2556-พ.ย.2559 กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2554-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2554-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2555-2556 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2550-2554 เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

พ.ศ. 2549-2550 อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

พ.ศ. 2518-ปจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  
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8. นายวิเชฐ ตันติวานิช 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 56 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  13 กุมภาพันธ 2555 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MBA, Finance & Marketing 

University of Hartford Connecticut, U.S.A. 

การอบรม   

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2544 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-    หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

- Certified Financial Planner : CFP 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและพาณิชย (TEPCoT) รุนที่ 3  

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 26   

-     วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ประจําปการศึกษา 2556-2557 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไมมี- 

  

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

22 ก.พ. 2560 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน  

บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2558  คณะกรรมการ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

พ.ศ. 2558  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน 

 

กรรมการคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2555  ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมไทย-ญี่ปุน  

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ / คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

พ.ศ. 2556 กรรมการที่ปรึกษาดานงานวิจัยและการกํากับดูแลกิจการ 

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

พ.ศ. 2556 อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  
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9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 52 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  27 พฤศจิกายน 2551 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Executive (MBA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรม   

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 115/2552 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไมมี- 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2560-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค คอมเมอรเชียล วิฮิเคิล จํากัด 

พ.ศ. 2557-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส กาญจนาภิเษก จํากัด 

พ.ศ. 2553-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2531-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เบนซ บีเคเค วิภาวดี จํากัด 

พ.ศ. 2531-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด เอสเตท จํากัด 

พ.ศ. 2531-ปจจุบัน ผูอํานวยการบริหาร บริษัท เบนซ บีเคเค กรุป จํากัด และ บริษัท สยาม นิสสนั บีเคเค จํากัด 

พ.ศ. 2531-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร จํากัด 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  
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10. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม  

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 75 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  1 ตุลาคม 2559 

คุณวุฒิการศึกษา MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอรตนิ ประเทศออสเตรเลีย 

PMD มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

การอบรม   

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไมมี- 

  

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2556-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2547-ปจจุบัน 

พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553 

กรรมการ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีพี – คาสตรอล (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2539-ปจจุบัน 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 

กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ.2560 -ปจจุบัน 

พ.ศ. 2536-พ.ศ. 2559 

รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2535-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2530-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด 

กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน 

พ.ศ. 2530 - ปจจุบัน 

พ.ศ. 2523-พ.ศ.2529 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

กรรมการ  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

พ.ศ. 2520- ปจจุบัน กรรมการ  ในกลุมบริษัท ล็อกซเลย 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  
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11. นายอาภัสสร  บุนนาค   

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

อายุ 65 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 11 มีนาคม 2537 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design  

University of Maryland at College Park 

การอบรม   

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  

ช่ือ 

จํานวนหลักทรัพย  

(PL) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  

(PL-W1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หุน) (%) (หนวย) (%) 

   - นายอาภัสสร บุนนาค 296,000 0.050% 24,666 0.050% 

รวม 296,000 0.050% 24,666 0.050% 
 
  

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2536-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552-2554 รองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2545-2550 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  
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12. นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

อายุ 70 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  30 กรกฎาคม 2542 

คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาการบัญชี  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรม   

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไมมี- 

  

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2543-พ.ค. 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2543-2553 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  
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คณะผูบริหาร 

 

1. นางทิพยสุดา  คืนคง 

ตําแหนง  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานสนับสนุนองคกร 

เลขานุการบริษัท 

กรรมการอํานวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

อายุ 52 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  30 ธันวาคม 2546 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

การอบรม   

- Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ช่ือ 

จํานวนหลักทรัพย  

(PL) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  

(PL-W1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หุน) (%) (หนวย) (%) 

  - นางทิพยสุดา คืนคง 1,782,000 0.299% 148,664 0.299% 

   - นายอภิชาต คืนคง (คูสมรส) 1,952,000 0.327% 162,833 0.328% 

รวม 3,734,000 0.626% 311,497 0.627% 
 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ธ.ค. 2552-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานสนับสนุนองคกร บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

ม.ค. 2550-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

ม.ค. 2550- ธ.ค. 2552 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานสนับสนุนองคกร บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2550 ผูบริหารฝายบริหารงานกลาง บริษัท ภทัรลิสซ่ิง  จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  
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2. นายขจรจักร ชโลธร  

ตําแหนง  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานบริหารราคาและตนทุน 

กรรมการอํานวยการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 54 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง   30 ธันวาคม 2546 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  

Oklahoma City University 

การอบรม   

- Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ช่ือ 

จํานวนหลักทรัพย  

(PL) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  

(PL-W1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หุน) (%) (หนวย) (%) 

   - นายขจรจักร ชโลธร 254,661 0.043% 22,221 0.045% 

   - นางสุธารัตน ชโลธร (คูสมรส) 200,000 0.034% 16,666 0.034% 

รวม 454,661 0.077% 38,887 0.079% 
 

  

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)   

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ก.พ. 2558 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2557 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการผูบริหารสายงานบริหารราคาและตนทุน บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

ก.ย. 2555 - มี.ค. 2557 รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานระบบและเครดิตบริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอํานวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

ม.ค. 2550-ก.ย. 2555 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2533-พ.ศ.2550 ผูบริหารฝายพัฒนาธุรกิจ และบริหารขอมูล บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  
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3. นายธนันต สืบศิริ 

ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑพิเศษ 

อายุ 48 ป 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

University of North Florida 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  1 มีนาคม 2553 

การอบรม  -ไมมี- 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ช่ือ 

จํานวนหลักทรัพย  

(PL) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  

(PL-W1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หุน) (%) (หนวย) (%) 

   - นายธนันต สืบศิริ 20,000 0.003% 1,666 0.003% 

รวม 20,000 0.003% 1,666 0.003% 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

เม.ย. 2557-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานธุรกิจผลิตภณัฑพิเศษ บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

ต.ค. 2555-มี.ค.2557 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายการตลาดและการขาย 4 บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2550-พ.ศ.2555 ผูบริหารฝายการตลาดพิเศษ และการขาย บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2546-พ.ศ.2550 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  

 

 

 

  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
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4   นายสุทธิชัย สมบัติศิริ 

ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานธุรกิจลูกคาองคกร 

อายุ 45 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง   1 กุมภาพันธ 2559 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม  -ไมมี- 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไมมี- 

 

ประสบการณการทํางาน  (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ก.พ. 2559 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานธุรกิจลูกคาองคกร บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

มี.ค. 2557- ม.ค. 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายการตลาดและการขาย บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2557 ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายการตลาดและการขาย บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2549  ผูชวยผูอํานวยการ ฝายปฏิบัติการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 ผูจัดการ ฝายปฏิบัติการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2537- พ.ศ. 2544 ผูชวยจัดการ ฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี 

  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 
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5. นายนฤพล วัฒนคุณ 

ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยสนิ  

อายุ 52 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง   1 กุมภาพันธ 2559 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), Lincoln University, U.S.A 

การอบรม 

-  Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไมมี- 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ก.พ. 2559 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยสนิ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด 

(มหาชน) 

มี.ค.2558 - ม.ค. 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายบริการลูกคาซอมบํารุง และประกันภัย บริษัท ภัทรลิสซ่ิง 

จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2545 - มี.ค. 2558 ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายบริการลูกคาซอมบํารุง และประกันภัย บริษทั ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2552 ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายจัดซ้ือ บริษทั ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 ผูชวยผูจัดการ ฝายการตลาด บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 เจาหนาที่การตลาด บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี 
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6. นายดนุ สุขวัจน 

ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานการเงินและควบคุม 

กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทนุ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 44 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง   1 มกราคม 2553  

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

Cleveland State University 

การอบรม   

- Financial Statements for Directors (FSD) 26/2014 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไมมี- 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ก.พ. 2558 -ปจจุบัน กรรมการอํานวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซ่ิง  จํากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2557-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานการเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

ต.ค.2555-มี.ค. 2557 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายการเงิน บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2554-ปจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552-ปจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552-ปจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552- ต.ค.2555 ผูบริหารฝายการเงิน บริษัท ภัทรลิสซ่ิง  จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2548-พ.ศ.2552 ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี 

  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 
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7. นางการะเกด จุลวนิชรัตนา 

ตําแหนง  ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายการบัญชี 

อาย ุ 49 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง   1 ตุลาคม 2555  

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

การอบรม   

- Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไมมี- 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ก.ย. 2555 –ปจจุบัน ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายการบัญชี 

พ.ศ. 2534 – ก.ย. 2555 ผูจัดการ ฝายการบัญชี บริษัท ภัทรลิสซ่ิง  จํากัด (มหาชน) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ56-1)               บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 

 
 

A2-1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทยอย 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

 

- บริษัทไมมีบริษัทยอย  

 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน  

 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ี สอบทานระบบการบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร รวมท้ัง

ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในดานบัญชีการเงิน และระบบปฏิบัติการ ใหเปนไปตามกฎบัตรสํานักตรวจสอบ

ภายใน ระบบ ระเบียบ และนโยบายของบริษัท รวมท้ังทดสอบความถูกตองของรายงานทางบัญชีและรายงานทางธุรกิจ เพื่อให

ความเช่ือมั่นกับคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารระดับสูงถึงระบบงานตางๆ รวมท้ังทําหนาท่ีใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม

และเปนอิสระเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรโดยรวมใหดีย่ิงขึ้น  

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีมติอนุมัติแตงต้ังหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนผูท่ีมีคุณวุฒิ 

คุณสมบัติ และประสบการณท่ีเหมาะสม ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ช่ือ นายอุกฤษฏ  โชติทักษิณ 

ตําแหนง ผูอํานวยการ สํานักตรวจสอบภายใน  

วุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี  : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  : มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 

ประสบการณการทํางาน  

 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน         ตําแหนง ผูอํานวยการ สํานักตรวจสอบภายใน  

พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2556     ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี  

พ.ศ. 2552                        ตําแหนง ผูจัดการบริหารความเสี่ยง  

พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2551     ตําแหนง ผูจัดการฝายบัญชี 

พ.ศ. 2543 – พ.ศ.2548     ตําแหนง ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 

 

สํานักงานตรวจสอบบัญชี เอสจีวี ณ ถลาง 

พ.ศ.2536 – พ.ศ.2542      ตําแหนง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 

 

การอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 

 • Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Fraud Audit (การตรวจสอบทุจริต) สมาคมตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

• การปองกันความปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร จํากัด 

• โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรดานการตรวจสอบภายใน รุนท่ี 12 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

• TFRS ป 59 บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด  

• เรื่องการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีและเทคนิคการบวกกลับ บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด  

• Risk Management and Enterprise Risk Management บริษัท แมนเนจเมนตแอนดไซโคโลย่ี จํากัด   

• เทคนิคการอานและวิเคราะหงบการเงินเพื่อชวยในการวิเคราะหงบการเงินเพื่อชวยในการวางแผนและตัดสินใจเชิง

ธุรกิจ บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด  

• ตามรอย IFRS แบบเหนือเมฆ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด 
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เอกสารแนบ 3 
 

A3-2 

 

• เจาะลึกปญหาและแนวทางปฎิบัติท่ีถูกตองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ( IFRS) บริษัท ฝกอบรมและสัมมนา

ธรรมนิติ จํากัด  

• TAX EXPEXT WORKSHOP บริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเมนท จํากัด  

• ปญหาทางภาษีและการบันทึกบัญชีท่ีสําคัญสําหรับธุรกิจ เชาซ้ือ ผอนชําระ ลิสซ่ิง บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรม

นิติ จํากัด 

• ถอดรหัสบัญชีมิติใหมไมพลาดมาตรฐานNPAEs สรรพากรสาสน สวัสดิการกรมสรรพากร  

• การบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได (DEFERRED TAX) บริษัท เอ็นวายซีแมนเนจเมนทจํากัด  

• เรื่องเกณฑ การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี TFRS และ NPAEs กับภาษีท่ีแตกตางกัน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ  

• เรื่องความเหมือนและความแตกตางหลักบัญชี PAEs และ NPAEs กับหลักภาษีสรรพากร ป 55 บริษัท เอ็นวายซี 

แมนเนจเมนทจํากัด  
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน  

 

- ไมมี  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวย นายสืบ

ตระกูล  สุนทรธรรม เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล และ นายอาภัสสร บุนนาค เปนกรรมการ

ตรวจสอบ นายดนุ สุขวัจน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรายงานตอท่ีประชุมวา 

ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (มกราคม 2560 - ธันวาคม 2560) ท่ีผานมา 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดยไดมีการพิจารณาเรื่องตางๆ ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญในการ

ปฏิบัติหนาท่ีไดดังตอไปน้ี 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 มีความเห็นวา

รายงานทางการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นอยางถูกตอง มีความเหมาะสม เพียงพอ และเช่ือถือไดตามมาตรฐานการบัญชี 

2. ประชุมรวมกับเจาหนาท่ีสํานักตรวจสอบภายในจํานวน 4 ครั้ง โดยไดรับทราบถึงผลการตรวจสอบการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในประจําป 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ของสํานักตรวจสอบภายใน มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบ

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

3. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเห็นวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยครบถวน 

4. ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 4 ครั้ง มีความเห็นวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จํากัด (KPMG) 

ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบบัญชีป 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความเหมาะสม 

เปนไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน มีความเห็นวารายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้น

น้ัน เปนการทํารายการเชนเดียวกับรายการท่ีทํากับธุรกิจท่ัวไปซ่ึงบริษัทฯไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

แลวและไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

6. พิจารณาความคืบหนาของลูกหน้ีคางชําระ  

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังไดใหความเห็นและขอสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรและ/

หรือขอบเขตการปฏิบัติงานวา บริษัทฯ ถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนสําคัญ จึงมีผลใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวน มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และเช่ือถือไดตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

รับรอง โดยจากรายงานทางการเงินประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไมพบขอมูลหรือเหตุการณท่ีจะมี

ผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตและคาตอบแทนผูสอบบัญชี โดยไดเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัท แตงตั้ง นางสาวอรพินท สินถาวรกุล และ/หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย 

กุลสันติธํารงค ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัทสําหรับรอบบัญชีป 

2561 

 

 

(นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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