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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงิน  
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงิน
2559

งบการเงิน
2560

งบการเงิน
2561

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน   2,868.19 2,661.53 2,604.10

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน  107.85 142.00 127.67

รายได้รวม  4,174.43 3,857.05 3,832.38

รวมค่าใช้จ่าย   4,066.06 3,691.27 3,687.70

ก�าไรสุทธิ  220.17 221.89 224.07

จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว (ล้านหุ้น)  596.49 596.49 596.51

สินทรัพย์รวม   13,229.69 13,211.44 14,065.67

หนี้สินรวม  10,477.48 10,349.34 11,084.85

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,752.21 2,862.11 2,980.82

อัตราส่วนทางการเงิน  

งบการเงิน
2559

งบการเงิน
2560

งบการเงิน
2561

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.27 5.75 5.85

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.17 7.90 7.67

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.81 3.62 3.72

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.37 0.37 0.38

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท ) 4.61 4.80 5.00

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  0.19 0.19
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รายงานคณะกรรมการ

(นายพิภพ กุนาศล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายโพธิพงษ์ ล�่าซ�า)
ประธานกรรมการ

	 ในรอบปี	 2561	 ที่ผ่านมา	 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น	 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ	 4.1 
สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ	4.0	ในปี	2560	ซึ่งเป็นตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดในรอบ	6	ปี	โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ	1.1	 
และในส่วนของตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย	อย่างภาคการส่งออก	ในปี	2561	มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ	4.2	ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ไทยในปี	2562	จะขยายตัวร้อยละ	3.5	-4.5	จากการรักษาการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐในโครงการส�าคัญๆ	และการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ของการลงทุนภาคเอกชน	รวมถึงการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	ที่จะเป็นส่วนส�าคัญของการเติบโตเศรษฐกิจไทย	

	 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์น้ัน	 จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 บ่งบอกว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น	 โดยมียอดขาย 
รถยนต์รวมในประเทศปี	2561		มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	19.2		โดยคาดว่าตลาดรถยนต์ปี	2562	จะเติบโตเท่ากับปีที่ผ่านมา	จากปัจจัย
บวกเพิ่มขึ้น	และการแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่จากหลายค่ายรถยนต์	

	 ส�าหรับ	 บมจ.ภัทรลิสซ่ิงน้ัน	 ในปีท่ีผ่านมา	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจไปด้วยดี	 มีการขยายตัวของสินทรัพย์ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า 
ทัง้สองประเภท	(สญัญาเช่าด�าเนนิงานและสญัญาเช่าการเงนิ)	รวมกนัเพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ	5	จากส้ินปีทีแ่ล้ว	ณ	สิน้ปี	2561	บรษิทัมสีนิทรพัย์
รวม	14,066	ล้านบาท	โดยมีก�าไร	224	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี	2560	ซึ่งมีก�าไรอยู่ที่	221	ล้านบาท	และมีส่วนของผู้ถือหุ้น	 
ณ	สิ้นปี	2561	อยู่ที่	2,981	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	119	ล้านบาทจาก		ปี	2560

	 นอกจากการท�าธุรกิจแล้ว	 ในหลายปีที่ผ่านมานี้	 คณะกรรมการ	 และบริษัทฯมีการก�าหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน	 
(Anti-Corruption	Guideline)	รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
อย่างต่อเนือ่ง		โดยในปี	2561	ทีผ่่านมาบรษิทัฯได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย	ในการต่อต้านทจุรติ	Thailand’s	
private	sector	collective	action	coalition	against	corruption	 :	 (CAC)	ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี	ที่เราเป็นหนึ่งในแนวร่วม	 เพื่อให้บริษัท 
ในเมืองไทยมีความโปรงใสในการด�าเนินธุรกิจ		

	 ในส่วนของ	 CSR	 บริษัทฯ	 เร่ิมโครงการปลูกต้นไผ่	 และต้นไม้ผล	 ให้กับศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราช	 องค์ที่	 19 
ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นปีที่สองติดต่อกัน	 ซึ่งป่าที่ปลูกเหล่าน้ี	 เป็นการสร้างภูมิทัศน์	 ให้กับศูนย์บ�าบัดสุขภาพส�าหรับภิกษุสงฆ	์ 
อีกทั้งยังมีผักปลอดสารพิษให้กับพระภิกษุสงฆ์	และอีกส่วนหนึ่งยังเป็นสวนอาหาร	ให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงไว้บริโภค	ซึ่งเราคาดหวังว่า 
ป่าผืนนี้ที่เราจะปลูกทุกปี	จะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป	

	 การด�าเนินงานของบริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในรอบปี	2561	ราบรื่นด้วยดี	ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน 
ที่มุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการท�างาน	อีกทั้ง	ได้รับแรงสนับสนุนอย่างมั่นคงเสมอมา	จากลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกท่าน	ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ขอขอบคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้



คณะกรรมการลงทุน 
Investment Committee

คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เช่าทรัพย์สิน
Credit Sub-Committee

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สิน 
Asset Management Sub-Committee

คณะอนุกรรมการจัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน 
Distribution Sub-Committee

คณะอนุกรรมการควบคุมลูกหนี้ค้างช�าระ 
Debt Control Sub-Committee

คณะอนุกรรมการจัดการ 
Management Sub-Committee

สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
Corporate Business Group

• ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
 Corporate Business Department 

• ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 Customer Relations Department 

ผู้ถือหุ้น 
Shareholder

คณะกรรมการบริษัท
Board of Director

คณะอ�านวยการบริหาร
 Executive Committee

กรรมการผู้จัดการ
President

สายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ
Special Asset Business Group

สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคล
และสนับสนุนการตลาด

Retail Business
and Marketing 
Support Group

• ฝ่ายขายลูกค้าผลิตภัณฑ์พิเศษ
 Special Asset Business 
 Department  
 
   

• ฝ่ายขายลูกค้าบุคคล
 และบริหารรถหมดสัญญา
 Retail Business and Used Car
 Management Department 

• ฝ่ายพัฒนาช่องทางการตลาด
 และสื่อสารการตลาด
 Marketing Support And 
 Marketing Communication 
 Department

สายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน
Service and Asset 

Management Group

• ฝ่ายบริการลูกค้าซ่อมบ�ารุง และประกันภัย
 Maintenance and Insurance Service 
 Department  
 
• ฝ่ายปฎิบัติการทรัพย์สิน และควบคุมดูแล        
 Asset Management and Quality Control 
 Department  
 
   
   

สายงานบริหารราคาและต้นทุน
Price and Cost

Management Group

• ฝ่ายบริหารราคาและต้นทุน
 Price and Cost Management Department
  
• ฝ่ายพจิารณาเครดติ และตรวจสอบประเมนิผล
 Credit Underwriting and Monitoring
 Department 
 
   
• ฝ่ายจัดซื้อทรัพย์สิน Auto
 Auto Purchasing Department 
 
• ฝ่ายจดัซือ้และจดัจ�าหน่ายทรพัย์สนิ Non-Auto
 Non-Auto Purchasing and Distribution 
 Department
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   รงสรำง ง ง กร 

ส�านักกฎหมาย 
Legal Office

ส�านักบริหารความเสี่ยงองค์กร 
Risk Management Office

ส�านักยุทธศาสตร์องค์กร 
Corporate Strategic Office

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
Remuneration & Selection Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Risk Management Committee

 

ส�านักตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Office

สายงานการเงิน และควบคุม
Finance and Control Group

สายงานสนับสนุนองค์กร
Corporate Supporting Group

สายงานเทคโนโลยี 
และระบบสารสนเทศ

Information
Technology Group

• ฝ่ายบัญชี  
 Accounting Department  

• ฝ่ายการเงิน   
 Finance Department  
 
• ฝ่ายบริหารเงิน  
 Treasury Department  
 
   
   

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 Human Resource Department 
 
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 Corporate Communication Department 
  
• ฝ่ายบริหารงานกลาง
 General Administration Department 
  
   

• ฝ่ายพัฒนาระบบ                              
 System Development Department 
  
• ฝ่ายบริหารข้อมูล
 Data Management Department 
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5. นายพิภพ กุนาศล | Mr. Pipop Kunasol
 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  | Director and President  

6. ดร.สุธี โมกขะเวส | Dr. Sutee Mokkhavesa 
 กรรมการ | Director

7. นางจันทรา บูรณฤกษ์ | Mrs. Chantra Purnariksha
 กรรมการอิสระ | Independent Director

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช | Mr. Vichate Tantiwanich 
 กรรมการอิสระ | Independent Director

    ะกรรมกำรบริษัท

1. นายโพธิพงษ์ ล�่าซ�า | Mr. Photipong Lamsam                        
 ประธานกรรมการ  | Chairman 

2. นายภูมิชาย ล�่าซ�า | Mr. Poomchai Lamsam                       
 รองประธานกรรมการ | Vice Chairman 

3. นายสาระ ล�่าซ�า | Mr. Sara Lamsam  
 กรรมการ | Director

4. นางนวลพรรณ ล�่าซ�า | Mrs. Nualphan Lamsam
 กรรมการ | Director 

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล I Mr. Anupon Likitpurkpaisan
 กรรมการอิสระ | Independent Director

10. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม | Mr. Suebtrakul Soonthornthum
 กรรมการอิสระ l Independent Director 

11. นายอาภัสสร บุนนาค | Mr. Arpatsorn Bunnag
 กรรมการอิสระ | Independent Director 

12. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล | Mr. Poonpipat Aungurigul
 กรรมการอิสระ | Independent Director
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   ะ บริหำร งบริษัท 

1.	 นายพิภพ		กุนาศล		|		Mr.	Pipop	Kunasol		 	
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	 รองกรรมการผู้จดัการ	ท�าหน้าท่ีผู้บรหิารสายงานบรหิารราคา	และต้นทนุ	|	Executive		Vice	President	Head	of	Price	&	Cost		Management	Group

4.	 นายธนันต	์	สืบศิร	ิ	|		Mr.	Thanan		Suebsiri		 	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ
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	 |	First	Senior	Vice	President	Head	of	Corporate	Business	Group
6.	 นายดน	ุ	สุขวัจน	์	|	Mr.	Danu	Sukhavat		 	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงิน	และควบคุม		
	 |		First	Senior	Vice	President	Head	of	Finance	and	Control	Group
7.	 นายนฤพล	วัฒนคุณ	|	Mr.	Naruepol	Watanakun	
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริการ	และบริหารทรัพย์สิน
	 |		First	Senior	Vice	President	Head	of	Service	and	Asset	Management	Group
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น ยบำย ละภำ ร มกำรประก บ รกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  เป็นองค์กรชั้นน�าและยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกมิติของลูกค้า

  พันธกิจ (Mission)
  1. เป็นผูน้�าธรุกจิ Leasing พร้อมทัง้ ให้บรกิาร Leasing ทีท่นัสมยักบัทรพัย์สนิทีห่ลากหลาย ขยายธรุกจิสูภ่มูภิาค อย่างมัน่คง 
   และยั่งยืน ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
  2. ครองใจลูกค้าด้วยบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความส�าเร็จให้กับลูกค้าในทุกมิติ
  3. ดูแลพนักงานและคู่ค้า ดุจ คนในครอบครัว และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นไปพร้อมกัน

  Core Values (ค่านิยมองค์กร)

 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ  

 บรษิทั ภัทรลสิซิง่ จ�ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบยีนก่อตัง้เป็นบรษิทัจ�ากดัในปี 2530 โดยม ีธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน), 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด, บริษัท ภัทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จ�ากัด (มหาชน) 
และ บริษัท สมบัติล�า่ซ�า จ�ากัด เป็นแกนน�าในการจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการด�าเนินการจัดหาทรัพย์สินให้
เช่าแบบลีสซิ่ง โดยเน้นการให้เช่าด�าเนินงาน (Operating Lease) และเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก 
 ในช่วงแรกเน้นการให้เช่าทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถยนต์
 ในปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท และน�าบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท และในปี 2548 บริษัทได้
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
300,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท และได้เรียกช�าระค่าหุ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีทุนเรียกช�าระแล้วเป็นจ�านวน 
447,369,569 บาท คิดเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 447,369,569 หุ้น ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างเงินทุน 
และเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต และในปี 2548 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด (TRIS) ยังได้ปรับ
เพิ่มอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) ของบริษัท และหุ้นกู้ไม่มีประกัน (Issue Rating) เป็นระดับ A - จากเดิม BBB + 

ICORE

คิดริเริ่ม ท�าสิ่งใหม่ อย่างรวดเร็ว

 
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองทุกมิติ

เปิดใจกว้าง รับฟัง  ผสานเป็นหนึ่งเดียว 

 
ให้ความส�าคัญกับเป้าหมายที่ก�าหนดเป็นหลักและตรวจสอบได้

มุ่งมั่นรับผิดชอบต่องาน ท�าทุกอย่างให้ดีที่สุด
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 นอกเหนือจากนั้นแล้ว ในปี 2548 นิตยสาร Forbes นิตยสารชั้นน�าทางธุรกิจ ได้คัดเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชน และ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จากทั้งหมด 15 ประเทศ 25,864 บริษัท โดยได้คัดเลือกเฉพาะบริษัทขนาดกลาง 
ที่มียอดรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐและไม่ต�า่กว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�านวน 11,845 บริษัท ทั้งนี้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 11 บริษัทจากประเทศไทย และเป็นบริษัทลิสซิ่งเดียว ที่ได้รับรางวัล Asia’s Best Under a 
Billion รางวัลนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินงานต่างๆ ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 ในปี 2550 บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่  โดยในส่วนของธนาคารกสิกรไทยได้เสนอขายหุ้นที่ถืออยู่ออกให้
กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายเดิมของบริษัท สืบเนื่องจากนโยบายของทางธนาคารกสิกรไทยที่จะปรับ
ลดการลงทุนในบริษัทที่ไม่สามารถควบคุมการด�าเนินงานได้ทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ
การด�าเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด แต่กลับมีผลดีในการเสริมสร้างพันธมิตรส�าหรับการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต 
 ในปี 2551 บริษัทได้เริ่มขยายการให้บริการใน 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ PHATRA AIRCRAFT LEASING ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการ
เช่าเครือ่งบินโดยสารขนาดเลก็ 4-12 ทีน่ัง่ ประเภท Business Jet, Turbo Prop, Piston และ PHATRA YACHT LEASING โดยเป็นการ
ให้บริการเช่าเรือแบบ Motor Yacht โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองการเดินทางเพื่อธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว ซึ่งบริษัทไม่
เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาบริการให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า 
 รวมทั้งได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในผลิตภัณฑ์ PHATRA AUTO LEASING ให้มีการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายศูนย์บริการตามมาตรฐานผู้ผลิตไว้คอยบริการ
ลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถน�ารถเข้า เช็คระยะทาง หรือซ่อมบ�ารุงฉุกเฉิน โดยมั่นใจได้ว่า อะไหล่ที่ได้รับนั้นเป็นมาตรฐานเดียว
กับผู้ผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าของบริษัทว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลาเพียงแค่โทรศัพท์แจ้งมาที่ 
0-2290-7575 หรือ 0-2693-2288 พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้รับ ISO 9001 : 2008 รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and 
Customer Complaint Management) จาก SGS เพื่อการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยสถาบันการรับรองแห่ง 
สหราชอาณาจกัร UKAS ความส�าเรจ็นีเ้กิดจากการท�างานร่วมกนัของทมีงานบรกิารทีเ่กีย่วข้องอย่างมปีระสทิธภิาพในการพฒันาและรกัษา
ไว้ซึ่งระบบคุณภาพ รู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อประโยขน์สูงสุดคือความพอใจของลูกค้า ที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเสมอมา
 ในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 646,200,489 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 447,369,569 บาท โดยการให้
สิทธิกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท พร้อมทั้งได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1)  
ในจ�านวน 49,707,319 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ  
โดยไม่คิดมูลค่า 
 ในปี 2560 บรษิทัได้มกีารกระจายการให้เช่าไปยงัสนิทรพัย์ประเภทอืน่ๆมากขึน้ เพือ่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ได้อย่างครอบคลุม และน�ามาสู่การพัฒนาธุรกิจให้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาด
รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท�าให้บริษัทยังคงเป็นผู้น�าในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าด�าเนินงานในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทยังได้รับ ISO9001:2015 รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint  
Management) จาก SGS โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร UKAS
 ในปี 2561 บรษิทัฯ มุง่มัน่เป็นบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญในการจดัหาทรพัย์สนิให้เช่าทีต่รงตามความต้องการของลกูค้า มุง่เน้นการ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) มีการกระจายการให้เช่าไปยัง
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลุม และน�ามาสู่การพัฒนาธุรกิจให้เช่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท�าให้บริษัทยัง
คงเป็นผู้น�าในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าด�าเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
 ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้น�าเอาสินทรัพย์ที่หมดสัญญาแล้วและยัง
มีสภาพดีออกท�าการให้เช่าระยะสั้น เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่หมดสัญญา
แล้วไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดยเปิดศูนย์จ�าหน่ายรถยนต์มือสองในนาม “สบายคาร์ by phatra leasing” ขึ้นที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก 
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับด้วยดี เนื่องจากรถยนต์ที่น�าออกจ�าหน่ายมีสภาพดีและได้รับการบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ ในปีนี้บริษัทได้เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทมากข้ึน รวมถึงยังมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุน
ด้าน Digital Marketing และนวัตกรรม (Innovation) เพื่อพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 ภัทรลิสซิ่ง ประกอบกิจการจัดหาทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก ในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing)  โดยเน้น
การให้บรกิารในลกัษณะสญัญาเช่าด�าเนนิงาน (Operating Lease) กับทรพัย์สนิประเภทยานพาหนะเป็นหลกั อาทิเช่น รถยนต์ส�าหรบัผูบ้รหิาร 
รถยนต์ส่วนกลางประจ�าส�านักงาน รถยนต์บริการให้เช่าช่วง และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ รวมทั้งเครื่องบิน และเรือ นอกจากนี้ ยังให้เช่า
ทรัพย์สิน ประเภท เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไป โดยอายุสัญญาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 ปี
 ภทัรลสิซิง่ ให้บรกิารด้วยบคุลากรทีม่ากประสบการณ์พร้อมจะให้ค�าปรกึษาและจดัแผนการใช้ยานพาหนะทีเ่หมาะสมส�าหรับทกุองค์กร 
อีกทั้งมีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ ให้แก่ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทย 

 โครงสร้างรายได้ 
 รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน ในลักษณะบริการแบบ PFL (Phatra Fleet Leasing) ซึ่งนอกจาก 
ค่าเช่ารบัจากสญัญาเช่าด�าเนนิงานแล้ว บรษิทัยงัมรีายได้จากสญัญาเช่าการเงนิ และรายได้จากการขายสนิทรพัย์ให้เช่าตามสญัญาเช่าด�าเนนิงาน
เพิ่มอีก ทั้งนี้ส�าหรับการหาลูกค้า บริษัทจะมีการกระจายไปตามอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 รายได้ของบริษัท จ�าแนกตามสัญญาเช่ารายได้ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559-2561

ม.ค.59-ธ.ค.59 ม.ค.60-ธ.ค.60 ม.ค.61-ธ.ค.61

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2,868.19 68.71 2,661.53 69.00 2,604.10 67.95

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 107.85 2.58 142.00 3.68 127.67 3.33

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,150.30 27.56 1,005.78 26.08 1,055.64 27.55

รายได้อื่น 48.09 1.15 47.74 1.24 44.97 1.17

รวมรายได้ 4,174.43 100.00 3,857.05 100.00 3,832.38 100.00

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลัก  
  1. PHATRA FLEET LEASING 

 บรกิารให้เช่ายานพาหนะ ประเภทรถยนต์นัง่ เครือ่งบิน พาหนะทางน�า้ และรถยนต์เพือ่การพาณชิย์บรษิทัพร้อมให้ค�าแนะน�า 
และหาแนวทางบรกิารต่างๆ ทีต่รงความต้องการใช้ของผูเ้ช่ามากท่ีสดุ แม้จะเป็นยานพาหนะเพยีง หนึง่หรอืหลายร้อย โดยใช้หลกั
บรหิารจดัการยานพาหนะจ�านวนมากเพือ่ให้เกดิการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ท�าให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร 
ทั้งในรูปแบบ Operating Lease และ Finance Lease 

 •  PHATRA AUTO LEASING 
  บรกิารให้เช่าพาหนะประเภทรถยนต์ ทัง้รถยนต์นัง่ผูบ้รหิาร รถใช้งานในองค์กร หรอืแม้กระทัง่รถยนต์เพ่ือการพาณชิย์
ต่างๆ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ 
 •  PHATRA AIRCRAFT LEASING 
  บริการให้เช่าเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ที่นั่ง ประเภท Business Jet, Turbo Prop และ Piston ท้ังใน 
รูปแบบ Finance Lease และ Operating Lease ครอบคลุมการใช้งานทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว   
 •  PHATRA WATERCRAFT LEASING 
  บริการให้เช่าเรือ Yacht ส�าหรับความเพลิดเพลินส่วนตัว รวมทั้งเรือเพื่อการพาณิชย์ท่ีต้องการใช้งานหลายล�า  
เรือรับส่งผู้โดยสารส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว และยานพาหนะทางน�า้ต่างๆ เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
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  2. PHATRA COMMERCIAL LEASING  
 บริการให้เช่าทรัพย์สินทุกประเภท อาทิ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต เครื่องจักรส่วนควบอื่นๆ ที่ลงทุนสูงและจ�าเป็นต่อ
ธุรกิจ ในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) ซึ่งให้ความสะดวกกับการลงทุน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การอนุมัติที่รวดเร็ว

ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management 
 ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการรถยนต์ได้ง่ายกว่า ด้วยการ
จัดการรถยนต์พร้อมทั้งดูแลรักษาซ่อมบ�ารุง ช่วยให้ลูกค้าใช้ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น 
การเลอืกใช้รถยนต์ - บรษิทัมเีจ้าหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญในด้านนี ้คอยให้ค�าปรกึษาในการเลอืกใช้รถยนต์ให้เหมาะกบัวตัถปุระสงค์ของ
แต่ละองค์กร
การจัดซื้อรถยนต์ - บริษัทมีการจัดหารถที่รวดเร็ว ในทุกรุ่น ทุกสี ด้วยต้นทุนในการเช่าอย่างสมเหตุสมผล
การจัดส่งรถยนต์ - บริษัทจัดส่งให้ทุกสถานที่โดยไม่จ�ากัดจ�านวนคัน
การจดทะเบียนรถ - บริษัทต่อทะเบียนและจัดส่งถึงที่ทุกคัน
การจัดหาประกันรถ - บริษัทมีทีมงานคอยดูแลจัดหาประกันรถ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทผู้เช่าปฏิบัติหน้าที่หลักที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า 
การซ่อมบ�ารุง - บริษัทดูแลการซ่อมบ�ารุงด้วยศูนย์บริการมาตรฐานจากผู้ผลิตเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
การจัดหารถยนต์ทดแทน - บริษัทจัดรถทดแทนกับทุกเหตุการณ์ที่รถของผู้เช่าไม่สามารถใช้ได้
PL Service Center ศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง  -  บริการสร้างความอุ่นใจ พร้อมช่วยเหลือทุกปัญหาระหว่างเดินทาง เปิด
บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2290-7575 
เครือข่ายศูนย์บริการทั่วประเทศ  - ด้วยเครือข่ายศูนย์บริการ และศูนย์บริการ Quick Service มากกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ 
เพื่อการให้บริการซ่อมบ�ารุงได้อย่างมั่นใจ พร้อมอะไหล่ในมาตรฐานผู้ผลิต

ประโยชน์ของสัญญาเช่าด�าเนินงาน
• สามารถจัดหาทรัพย์สินให้เช่า พร้อมบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร
• ช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการเรียกเก็บค่าบริการเป็นค่าเช่าคงที่รายเดือน
• ค่าเช่าคงที่ ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
• ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร Fleet และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา
• ช่วยรับภาระความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้รถและลดความไม่แน่นอนในการขายทรัพย์สิน
• ลักษณะของสัญญาเช่า ท�าให้ทรัพย์สินไม่ปรากฏในงบดุล และไม่ปรากฏภาระทางด้านหนี้สิน
• การลงทุนน้อยเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow)

 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

  กลยุทธ์การแข่งขัน 
 ในปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ที่บริษัทฯให้ความส�าคัญ จะเกี่ยวข้องกับ Customer Centric และการเพิ่มความหลากหลายของ
ทรัพย์สินให้เช่า โดยใช้นวัตกรรม (Innovation) ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) ของ
บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อปรับรูปแบบการให้บริการ 
และผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการขยายเครือข่าย และการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของ
พนกังาน โดยมุง่เน้นการให้บรกิารทีค่รบวงจร ตัง้แต่การเลอืกใช้รถยนต์ให้เหมาะกบัความต้องการของลกูค้า ไปจนถึงรายละเอยีด
ปลีกย่อย เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าสร้างความแตกต่าง ได้อย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า
จะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับผู้น�าของธุรกิจต่อไป
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์ในหลากหลายประเภท โดยเน้นการให้บริการในรูปแบบ
สัญญาเช่าด�าเนินงาน (Operating Lease) ในสินทรัพย์ประเภทรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้มีการกระจายการให้เช่า
ไปยงัสนิทรพัย์ประเภทอืน่ๆมากขึน้ เพือ่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลมุ และน�ามาสูก่ารพัฒนา
ธรุกจิให้เช่าได้อย่างมปีระสทิธภิาพในปัจจบุนั ด้วยสถานะทางการตลาดทีเ่ข้มแขง็จากการทีบ่รษิทัมีการขยายฐานลกูค้าพร้อมทัง้
รกัษาฐานลกูค้ารายใหญ่กลุม่เดมิไว้ และสามารถเพิม่การกระจายฐานลกูค้ารายใหญ่อยูใ่นอตุสาหกรรมทีห่ลากหลายมากขึน้ด้วย 
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจที่เน้นไปยังกลุ่มลูกค้านิติบุคคลเป็นหลัก อีกทั้งการให้ความส�าคัญต่อการให้บริการแก่ลูกค้าที่
ครอบคลุมทั้งมิติของการให้บริการที่ครบวงจร เครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุม และการให้บริการที่พร้อมในทุกช่วงเวลา ท�าให้
บริษัทยังสามารถด�ารงสถานะผู้น�าในธุรกิจให้เช่าด�าเนินงานได้ตลอดมา นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เท่าทันต่อบริบทของสภาพตลาดรถยนต์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยได้เพ่ิม
ความหลากหลายของช่องทางในการจ�าหน่ายสนิทรพัย์เมือ่สิน้สดุสญัญาการเช่า เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในบรหิารจดัการสนิทรพัย์
ต่อไป
 ภาพรวมของตลาดรถยนต์ในปี 2561 ที่ผ่านมา มียอดขายรถยนต์รวมประมาณ 1.04 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มียอด
ขายจ�านวน 0.87 ล้านคันประมาณร้อยละ 19 และสูงกว่าที่ได้มีการประมาณการไว้ที่ 0.98 ล้านคัน ปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวน่าจะมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ผลักดันให้ GDP เติบโตและผลจากการที่บริษัทรถยนต์มีมาตรการ
ส่งเสริมการขายจ�านวนมากผ่านทางแคมเปญที่หลากหลาย รวมถึงการมีสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดตลอดทั้งปี
  ในปี 2561 จากข้อมูลของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนส�าคัญจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์
ดแีละสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง การปรบัตวัดขีึน้ของการลงทนุภาคเอกชน การเร่งขึน้ของการลงทนุภาค
รฐั การเพิม่ขึน้ของแรงขบัเคลือ่นภาคการท่องเทีย่วตามการปรบัตวัเข้าสูภ่าวะปกตขิองจ�านวนและรายได้จากการท่องเทีย่ว และ
การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ในปี 2562 ทั้งสิ้น มีการประมาณการจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ�ากัด ว่ายอดจ�าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศส�าหรับปี 2562 จะมีจ�านวนประมาณ 1 ล้านคันใกล้เคียงกับในปี 2561 ที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยลบที่จะมีผลต่อยอดขายรถยนต์ในปี 2562 อันได้แก่  อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ความ
เข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมไปถึงปัจจัยภายนอกก็คือสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ
 จากในส่วนของสภาวะตลาดส�าหรับธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบด�าเนินงาน ปัจจุบันบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจประเภทนี้มีอยู่
เป็นจ�านวนมาก แต่มีบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู ้น�าตลาดและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นส่วนใหญ่อยู ่เพียงไม่กี่ราย  
ซึ่งบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) เองจัดว่าเป็นผู้น�าในกลุ่มนี้ และแม้ว่าการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่า 
แบบด�าเนนิงานจะมอียูอ่ย่างต่อเนือ่ง  แต่จากอปุสงค์ของภาคธรุกจิในปัจจบุนัทีย่งัคงมคีวามต้องการการบรหิารจดัการเรือ่งยาน
พาหนะจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกทั้งในส่วนของการบริการและการซ่อมบ�ารุง ท�าให้ธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบด�าเนินงานใน
ประเทศไทยยังคงสามารถเติบโตได้ในระยะกลางถึงระยะยาว ส�าหรับ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) เอง จากนโยบายการ
ให้ความส�าคญัต่อการให้บรกิารทีค่รบวงจรแก่ลกูค้าตลอด 24 ชัว่โมง และกลยทุธ์การขยายธรุกจิทัง้การขยายฐานลกูค้ากลุม่ใหม่
และการขยายประเภททรัพย์สินให้เช่าใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท�าให้บริษัทยังคงเป็นผู้น�าในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าด�าเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  แหล่งที่มาของเงินทุน 
 บรษิทัมนีโยบายในการจดัหาแหล่งเงนิทนุในอนาคต โดยมุง่เน้นการจดัหาแหล่งเงนิทนุระยะยาว เพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะ
การด�าเนินธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด และสอดคล้องกับระยะเวลาการให้เช่า
ทรัพย์สิน 
 นอกเหนือจากการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวด้วยการออกหุ้นกู้แล้ว บริษัทยังด�าเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาว โดยการ 
กูย้มืจากสถาบนัการเงนิภายในประเทศอกีหลายแห่ง รวมถงึมกีารศกึษาเกีย่วกบัการปรบัโครงสร้างทนุของบรษิทัเพือ่รองรบัการ
เติบโตในอนาคตด้วย
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  การให้เช่า (การให้เช่าทรัพย์สิน) 

  นโยบายการให้เช่าทรัพย์สิน 
บริษัทมีนโยบายต่าง ๆ ในการให้เช่าทรัพย์สินประเภทลิสซิ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ผูเ้ช่า : บรษิทัจะให้เช่าแก่ผูเ้ช่าทีเ่ป็นนติบิคุคลเป็นหลกั โดยบรษิทัจะพิจารณาคณุสมบัตขิองลกูค้าผูข้อเช่า เช่น เป็นนิตบิคุคล 
ทีม่ผีลการด�าเนนิงานด ีหรอืมโีครงการทีมี่ความเป็นไปได้สงู ประวตักิารเงนิด ีและมคีวามสามารถในการช�าระค่าเช่าได้ พร้อมทัง้
มีการะบวนการตรวจสอบเครดิตบูโร
2. วตัถปุระสงค์ในการเช่า : ทรพัย์สนิทีจ่ะขอเช่าจะต้องน�าไปใช้ในกจิการของผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าจะต้องแจ้งวตัถปุระสงค์ในการเช่า
ให้แก่บริษัท 
3. ทรัพย์สินที่เช่า : ทรัพย์สินที่เช่าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 • เป็นทรัพย์สินใหม่ และทรัพย์สินใช้งานแล้ว โดยที่บริษัทจะพิจารณาสภาพ อายุการใช้งานและราคาที่เหมาะสม 
 • มีผู้ใช้โดยแพร่หลาย และมีตลาดมือสองรองรับพอควร 
 • ไม่ได้ผลิตเพื่อใช้กับผู้ใช้เฉพาะราย 
 • สามารถระบุกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของได้ 
4. ระยะเวลาเช่า : ระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3-5 ปี แล้วแต่ความเหมาะสมของประเภทและการใช้งาน
5. เงื่อนไขก่อนการเชา่ : การก�าหนดเงือ่นไขการเช่าจะแตกต่างไปตามความเสี่ยงของแต่ละบริษทั ซึง่อาจเลอืกทางใดทางหนึ่ง
หรือหลายทางจากต่อไปนี้ 
 •  การค�้าประกันการเช่า 
 • วางเงินเพื่อค�้าประกันการเช่า หรือการช�าระเงินดาวน์ ในกรณีทรัพย์สินให้เช่ามีลักษณะพิเศษ 
 •  ไม่มีเงื่อนไขก่อนการเช่า 
6. เงื่อนไขเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า : ในการเสนอเงื่อนไขการเช่า จ�าเป็นต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงของทรัพย์สินที่เช่าในแง่ต่างๆ 
เช่น ความแพร่หลายของผู้ใช้ทรัพย์สินประเภทเดียวกัน แบบ รุ่น ยี่ห้อ ราคาของตลาดมือสอง การพัฒนาของเทคโนโลยี  
การล้าสมัย และลักษณะการใช้งาน เป็นต้น บริษัทจะพิจารณาราคาซากของทรัพย์สินที่น่าจะขายได้โดยมีความเสี่ยงไม่มากนัก 
และน�าไปใช้ในการค�านวณอัตราค่าเช่า ทั้งนี้เงื่อนไขหลังการเช่าที่บริษัทเสนอให้แก่ผู้เช่า ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ความเสี่ยง 
ของบริษัทว่ามากน้อยเพียงใดส�าหรับเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้เช่าได้รับหลังสิ้นสุดอายุการเช่า ดังต่อไปนี้ 
 •  ข้อเสนอขายหลังการเช่า (Option to Buy) : ผู้เช่าจะได้รับข้อเสนอขายทรัพย์สินจากบริษัทในราคาซากที่เคยก�าหนด 
  ไว้ในสัญญาเช่า โดยผู้เช่าจะใช้สิทธิซื้อหรือไม่ก็ได้ 
 •  คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่า (No Option) : เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์สินที่เช่าให้แก่บริษัท
 •  ผู้เช่ารับประกันราคาขายหลังการเช่า (Guarantee Residual Value) 

  การบริหารความเสี่ยงจากการให้เช่า 
 บริษัทได้มีการระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อกลั่นกรอง เนื่องจาก 
ผู้สนับสนุนในแต่ละรายจะมีมุมมองและแนวคิดที่กว้างขวางขึ้น ท�าให้เกิดความรอบคอบมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมาณ 
ของลูกหนี้มีปัญหาของบริษัทฯที่มีอยู่ในระดับที่ต�า่ 
 นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีระบบการติดตามการช�าระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญไว้
อย่างเพยีงพอ อกีทัง้ให้ความส�าคญัในการตดิตามและศกึษาถงึความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของโลกและของภมูภิาค 
สภาวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจยัทีอ่าจส่งผลโดยตรงต่อการท�าธรุกจิของบรษิทั บรษิทัจงึได้จดัตัง้ส�านกัยทุธศาสตร์องค์กรเพือ่
ท�าการศึกษาในเรื่องต่างๆเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจให้ทันท่วงที ส�าหรับผลกระทบที่อาจมีขึ้นต่อบริษัท 

การควบคุมดูแล การอนุมัติการให้เช่า และการติดตามลูกหนี้ 
บริษัทมีการแบ่งขั้นตอนในการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 
1. การพจิารณาเครดติของลกูค้า : บรษิทัจะสอบถามข้อมลูความต้องการเช่าจากลกูค้า เช่น ทรพัย์สนิทีต้่องการเช่า วตัถปุระสงค์
การใช้งาน ระยะเวลาการเช่า เงื่อนไขการเช่า เหตุผลการเลือกเช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่งรวมถึงประวัติผลการด�าเนินงาน ประเภทวงเงิน
และสถาบันการเงิน ที่ลูกค้าใช้อยู่และเอกสารต่างๆ ประกอบการพิจารณา ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจะ
พิจารณาเสนอเงื่อนไขการเช่าตามนโยบายการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัท 

ลักษ ะกำรประก บ รกิจ
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2. การขออนุมัติ : บริษัทได้ใช้ระบบผู้สนับสนุน (Sponsor System) ในการอนุมัติให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งระบบการอนุมัติดังกล่าว 
กลุ่มผู้สนับสนุน (Sponsor) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้บริหารฝ่ายขึ้นไปโดยบริษัทมีการก�าหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติให้เช่า
อย่างเป็นล�าดับขั้น โดยพิจารณาจากมูลค่าของทรัพย์สินให้เช่า ประเภทของทรัพย์สินให้เช่า รวมถึงคุณสมบัติของผู้เช่าด้วย
 ส�าหรบัขัน้ตอนการอนมุตัใิห้เช่า เมือ่ลกูค้าตกลงในเงือ่นไขทีบ่รษิทัได้เสนอไปเบือ้งต้นแล้ว เจ้าหน้าทีฝ่่ายการตลาดและการ
ขาย จะท�าหน้าที่เสนอรายงานแก่ผู้สนับสนุน 1 ท่าน เพื่อรับรองความถูกต้อง จากนั้นผู้สนับสนุนดังกล่าวจะส่งรายงานที่รับรอง
ความถกูต้องแล้วไปยงัผูส้นบัสนนุอกี 2 ท่าน เพือ่อนมุตักิารให้เช่าทรพัย์สนิ ทัง้นีม้ลูค่าของทรพัย์สินให้เช่า ประเภทของทรพัย์สนิ
ให้เช่า รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการอนุมัติให้เช่าทรัพย์สิน จะเป็นตามเงื่อนการให้เช่าที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
3. การท�าสัญญา : รายงานขออนุมัติที่ได้รับอนุมัติจะถูกจัดท�าเป็นสัญญาเช่าเพื่อเสนอแก่ผู้เช่าลงนาม
4. การจดัซือ้ทรพัย์สนิ : เมือ่ผูเ้ช่าลงนามในสญัญาเช่าแล้ว บรษิทัจงึจดัซือ้ทรพัย์สนิตามคณุสมบตัทิีต่กลงไว้ โดยมช่ีองทางการ
จัดซื้อผ่านผู้ขายที่บริษัทจัดหาเองหรือผู้ขายที่ผู้เช่าจัดหาให้ 
5. การส่งมอบทรัพย์สิน : บริษัทจะจัดส่งทรัพย์สินให้ผู้เช่า จดทะเบียนและจัดท�าประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
บริการของบริษัท พร้อมกับด�าเนินการเงื่อนไขก่อนการเช่าให้แล้วเสร็จและถือเป็นการเริ่มต้นสัญญา 
6. การสิ้นสุดสัญญาเช่า : เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าและผู้เช่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาตลอดระยะเวลาเช่าและไม่มีหนี้
สินค้างช�าระแก่บริษัท ลูกค้าจะได้รับเสนอเงื่อนไขหลังการเช่าตามที่ได้ระบุในสัญญา 

นโยบายเกี่ยวกับควบคุมและติดตามลูกหนี้ค้างช�าระ 
 เพือ่ให้การควบคมุลกูหนีค้้างช�าระได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้บรษิทัได้มกีารแต่งต้ัง “คณะอนกุรรมการควบคมุลกูหนี้
ค้างช�าระ” เพื่อให้สามารถติดตาม และควบคุมลูกหนี้ค้างช�าระได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนในการติดตามหนี้ค้างช�าระ 
สามารถสรุปรายละเอียดในสาระได้ดังนี้  
1. กรณีที่ลูกค้าค้างช�าระตั้งแต่ 1 – 7 วัน ด�าเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ 
2. กรณีที่ลูกค้าค้างช�าระตั้งแต่ 8 - 30 วัน ด�าเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายทวงถามให้ช�าระหนี้ฉบับ
ที่ 1 ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าตกลงก�าหนดวันนัดช�าระไว้แล้ว จะไม่มีการส่งจดหมายทวงถาม
3. กรณีที่ลูกค้าค้างช�าระตั้งแต่ 31 - 60 วัน ด�าเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายทวงถามให้ช�าระหนี้ฉบับ
ที่ 2 ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าตกลงก�าหนดวันนัดช�าระไว้แล้ว จะไม่มีการส่งจดหมายทวงถาม
4. กรณีที่ลูกค้าค้างช�าระตั้งแต่ 61 - 90 วัน ด�าเนินการติดตามทวงถามตามขั้นตอนทางกฎหมายทั้งผู้เช่า และผู้ค�า้ประกัน (ถ้ามี) 
5. กรณทีีล่กูค้าค้างช�าระตัง้แต่ 91 วนัขึน้ไป ด�าเนนิการส่งจดหมายบอกเลกิสญัญาถงึผูเ้ช่าและผูค้�า้ประกัน ทัง้นีจ้ะด�าเนนิการ
ตามขัน้ตอนทางกฎหมายควบคูกั่บการด�าเนนิการตดิตามเพือ่ยดึคนืทรพัย์สนิ ในกรณทีีไ่ด้ด�าเนนิการยึดคนืทรพัย์สนิมาจ�าหน่าย
และมูลค่าทรัพย์สินที่จ�าหน่ายได้ไม่เพียงพอกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จะด�าเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไปตาม
สญัญา และในกรณทีีไ่ม่สามารถยดึคนืทรัพย์สนิได้โดยจะด�าเนนิคดฟ้ีองร้องเรยีกให้ส่งคนืทรพัย์สนิและชดใช้ค่าเสยีหายตามสญัญา
ต่อไป

ทั้งนี้ ได้ก�าหนดขอบเขต หน้าที่รับผิดชอบหลักของ “คณะอนุกรรมการควบคุมลูกหนี้ค้างช�าระ” ไว้ดังนี้ 
1. ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามลูกหนี้ค้างช�าระให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจ
2. ควบคุม และติดตามให้การด�าเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้ค้างช�าระ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด
3. พิจารณาแนวทางการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
4. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง ตัวแทนในการติดตามทวงหนี้ ยึดคืนทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้ 
5. ควบคุม และติดตามผลในการด�าเนินคดีทางกฏหมายกับลูกหนี้ค้างช�าระ

ลักษ ะกำรประก บ รกิจ
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงอาจส่งผลต่อเนื่อง 
ให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทในอันที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิที่ควรจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินทางการเงิน ซ่ึงทั้งหมดเป็นหนี้ที่มีก�าหนดช�าระคืนแน่นอน จึงอาจมีความเสี่ยงของการไม่สามารถช�าระหนี้ได ้
ในกรณีที่มูลค่าของหนี้ที่ต้องช�าระคืนในแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าค่าเช่าที่บริษัทได้รับในช่วงนั้นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์
ของค่าเช่ารับและก�าหนดการช�าระหนี้เป็นอย่างมาก โดยอาศัยการจัดการให้มีการกู้ยืมทั้งระยะสั้นในรูปแบบของต๋ัวสัญญาใช้เงินและตั๋วแลก
เงิน และ ระยะยาวในรูปแบบของหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเช่าที่จะได้รับในอนาคต รวมทั้ง 
ยังมีวงเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับคุณภาพของผู้เช่าด้วย

 2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช�าระค่าเช่า 
 เน่ืองจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังน้ันความสามารถในการช�าระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ กล่าวคือ 
หากผู้เช่าไม่สามารถช�าระค่าเช่าได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และก�าไรของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทมีความระมัดระวังในการ 
คัดเลือกลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการติดตามการช�าระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญไว ้
อย่างเพียงพอ

 3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 เนื่องจากบริษัทมีการก�าหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุของสัญญา (ซึ่งมีอายุระหว่าง 3-5 ปี) ท�าให้มีรายได้ที่แน่นอน ในขณะ 
ที่ ต้นทุนกู้ยืมของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและผลก�าไรของบริษัท ดังนั้นบริษัท
จึงต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องการกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินให้เช่าและด้านอัตราดอกเบี้ย โดยการรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให ้
ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับที่มีก�าไรและมีความสม�า่เสมอ 

 4. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน 
 ในช่วงท่ีผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อเกิดขึ้นในตลาดจ�านวนมาก ทั้งที่เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงิน 
และกิจการท่ีเป็นธุรกิจด้านบริการของผู้ผลิตรถยนต์ที่มีเงินทุนจ�านวนมากจากต่างประเทศ ท�าให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้น ซึ่งอาจ 
ส่งผลให้เกดิการแข่งขนัด้านราคา และผลตอบแทนของแต่ละบรษิทัลดลง แต่อย่างไรกต็าม บรษิทักม็กีารเลอืกกลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัทีช่ดัเจน 
คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีความต้องการใช้ยานพาหนะ และมีศักยภาพในการช�าระค่าเช่า นอกจากนี้บริษัทยังได้น�าระบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการติดตามการให้บริการได้อย่างใกล้ชิด
และทั่วถึง 

 5. ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก 
 จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่า” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญาเช่าด�าเนินงานแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยมี
ระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3-5 ปี ซึง่ภายหลงัจากครบก�าหนดสญัญาเช่าประเภทนี ้ ทรพัย์สนิส่วนใหญ่จะถกูจ�าหน่ายออกไป ดงันัน้ราคาทรพัย์สนิ
ที่จ�าหน่ายได้จะส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยตรง กล่าวคือหากจ�าหน่ายได้ในราคาที่ต�่ากว่าราคาตามบัญชีจะก่อให้เกิดผลขาดทุน
จากการขายทรัพย์สิน ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ในการบริหารงานที่ยาวนานท�าให้บริษัทสามารถบริหารมูลค่าซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ดี ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกที่ท�าให้ราคารถยนต์มือสองปรับตัวลดลงมากนั้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลก�าไรจากการ
จ�าหน่ายรถยนต์มือสองของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการแก้ไขโดยการพยายามเพิ่มสัดส่วนการจ�าหน่ายรถยนต์สู่ผู้บริโภค 
ให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 4.1   ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
มูลค่าสุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 59
มูลค่าสุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 60
มูลค่าสุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 61

ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน 1,996.19 2,196.37 2,160.16

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ให้เช่า-สุทธิ 10,099.80(1) 9,567.37(1) 10,177.34(1)

สินทรัพย์รอการให้เช่า 17.68 16.82 -

อาคารชุดส�านักงาน 85.98 85.98 85.98

เครื่องใช้ส�านักงาน 15.17 12.50 9.58

ยานพาหนะ 6.94 3.84 3.46

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,225.57 9,686.51 10,276.36

รวม 12,221.76 11,882.88 12,436.52

หมายเหตุ :  (1)  ยอดสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน-สุทธิ แสดงยอดหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าลดลง

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก�ากับดูแล และก�าหนดให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัท 
 ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มี 
 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

 -ไม่มี 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

 6.1 ข้อมูลทั่วไป

  6.1.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัท 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PL

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 15 สิงหาคม 2539

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000211 (เดิมเลขที่ บมจ.268)

ทุนจดทะเบียน : 646,800,483 บาท 

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 596,509,825 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาท  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจประเภทการให้ “เช่า” (Leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่า 
ด�าเนินงาน (Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก 
อาท ิรถยนต์ เครือ่งบนิ เรอื นอกจากนีย้งัให้เช่าทรพัย์สินประเภทอืน่ๆ อาท ิเครือ่งจกัร 
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไป

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 252/6 ชั้น 29 อาคารส�านักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดาภิเษก 
ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10320

Home Page : www.phatra-leasing.com

โทรศัพท์ : (66) 2290-7575
(66) 2693-2288

โทรสาร : (66) 2693-2298-99  

 6.1.2 ข้อมูลการลงทุนของบริษัท 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีการลงทุน หรือถือหุ้นในนิติบุคคลใด 
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 6.1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  
นายทะเบียน  

- หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ากัด 
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400. 
Website: http://www.set.or.th/tsd. 
SET Contact Center: 0 2009 9999.

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หุ้นกู้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2558            
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2562
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2558            
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2562
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2559
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2566
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2559
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2562
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2559
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2560
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2562
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2560
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2560
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2561
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2561
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2561
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2561
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 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

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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ผู้สอบบัญชี : นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9441
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
ชั้น  50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :  (66) 2677-2000 
โทรสาร   : (66) 2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
540  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (66) 2264-8000 
โทรสาร: (66) 2657-2222

: ส�านักงานกฎหมายนพพงศ์ & ประสาท
ห้อง 301, ชั้น 3  อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี 
946 ถนนพระราม4  แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ : (66) 2233-1745-6 
โทรสาร  : (66) 2238-2848

ที่ปรึกษาทางการเงิน : -ไม่มี-
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โครงสร้างการถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.	 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

	 7.1	 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

	 	 ทุนจดทะเบียน	จ�ำนวน	 	 646,800,483	บำท	(หกร้อยสี่สิบหกล้ำนแปดแสนสี่ร้อยแปดสิบสำมบำท)
	 	 ทุนช�ำระแล้ว	จ�ำนวน	 	 596,509,825	บำท	(ห้ำร้อยเก้ำสิบหกล้ำนห้ำแสนเก้ำพันแปดร้อยยี่สิบห้ำบำท)
	 	 แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	 596,509,825	หุ้น	 (ห้ำร้อยเก้ำสิบหกล้ำนห้ำแสนเก้ำพันแปดร้อยยี่สิบห้ำบำท)
	 	 มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	 	 1	บำท	

	 7.2	 ผู้ถือหุ้น

	 	 รำยชื่อผู้ถือหุ้น	10	รำยแรก	ของ	บริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	ณ	วันที่	28	ธันวำคม	2561
 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ	(%)

บริษัท		เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน) 59,649,200 10.000

บริษัท		เมืองไทยประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน) 53,000,400 8.885

บริษัท		สมบัติล�่ำซ�ำ	จ�ำกัด 45,600,000 7.644

บริษัท		เมืองไทยโฮลดิ้ง	จ�ำกัด 41,550,800 6.966

บริษัท		จุลินทร์วงศ์	จ�ำกัด 24,000,000 4.023

นำยบรรยงค์	ล�่ำซ�ำ	และ		นำงนำถฤดี	วีระเมธีกุล 16,260,000 2.726

บริษัท		ไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด 14,047,335 2.355

นำงนันทำ		รุ่งนพคุณศรี 13,934,000 2.336

นำยอิทธิชัย		เลิศธรรมนนท์ 13,328,400 2.234

บริษัท		ยุพงษ์	จ�ำกัด 12,323,402 2.066

รวม 293,693,537 49.235

	 7.3	 กำรออกหลักทรัพย์อื่น

	 	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	ครั้งที่	1	(PL-W1)
	 เมื่อวันที่	15	มิถุนำยน	พ.ศ.	2558	บริษัทได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	(PL-W1)	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท	 จ�ำนวนรวมท้ังสิ้น	 49,707,319	 หน่วย	 โดยบริษัทได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน	 จ�ำนวนไม่เกิน	
49,707,730	หุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว
	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	ครั้งที่	1	(PL-W1)	มีลักษณะ	เงื่อนไข	และสำระส�ำคัญใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสำมัญของบริษัท	ครั้งที่	1	(PL-W1)		ดังนี้
	 จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 49,707,319	หน่วย
	 รำคำใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 	 รำคำหน่วยละ	0	บำท	(ไม่คิดมูลค่ำ)
	 จ�ำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิ	 49,707,730	หุ้น
	 อำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 3	ปี	(วันที่ออก	คือวันที่	15	มิถุนำยน	2558	โดยวันครบก�ำหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยคือ 
	 	 	 	 	 	 วันที่	15	มิถุนำยน	2561)
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 สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
 อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่)  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.011 หุ้นสามัญ (เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข 
      การปรับสิทธิ)
 ราคาการใช้สิทธิ (ใหม่)  3.958 บาท (สามจุดเก้าห้าแปดบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ 
 ก�าหนดการให้ใช้สิทธ ิ  ในวันท�าการสุดท้ายของทุกไตรมาส (โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
      และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนที่ออกและช�าระแล้วจากการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
(PL-W1) จ�านวน 16,770 หน่วย (2560: 120 หน่วย) คิดเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 16,951 หุ้น (2560: 121 หุ้น) เป็นจ�านวนเงิน 16,951 
บาท (2560: 121 บาท) ท�าให้ทุนที่ช�าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 16,951 บาท (2560: 121 บาท)
 ในระหว่างปี 2561 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PL-W1) ส่วนที่เหลือจ�านวน 49,690,429 หน่วย หมดอายุแล้ว 

 หุ้นกู้  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2562 
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 3 ปี 6 เดือน   เริ่ม  23 ก.ค. 58 สิ้นสุด  23 ม.ค. 62
 อัตราดอกเบี้ย  2.62% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 23 ม.ค. และ 23 ก.ค.
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด(มหาชน)

2. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2562  
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 4 ปี     เริ่ม  24 ก.ย. 58 สิ้นสุด  24 ก.ย. 62
 อัตราดอกเบี้ย  2.86% ต่อป ี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 24 มี.ค. และ 24 ก.ย.
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

3. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563 
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 4 ปี     เริ่ม  25 ม.ค. 59 สิ้นสุด  25 ม.ค. 63
 อัตราดอกเบี้ย  2.49% ต่อป ี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ม.ค. และ 25 ก.ค.
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

4. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564 
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 5 ปี     เริ่ม  24 ก.พ. 59 สิ้นสุด  24 ก.พ. 64
 อัตราดอกเบี้ย  2.63% ต่อป ี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 24 ก.พ. และ 24 ส.ค.
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

รงสรำงกำร หน ละน ยบำยกำรจำย งินปน ล
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5. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2566 
 มูลค่า (บาท)   200,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   200,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 7 ปี     เริ่ม  24 ก.พ. 59 สิ้นสุด  24 ก.พ. 66
 อัตราดอกเบี้ย  3.05% ต่อป ี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 24 ก.พ. และ 24 ส.ค.
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

6. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2562
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 3 ปี     เริ่ม  17 ส.ค. 59 สิ้นสุด  17 ส.ค. 62
 อัตราดอกเบี้ย  2.24% ต่อป ี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 17 ก.พ. และ 17 ส.ค. 
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

7. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 4 ปี     เริ่ม  28 ก.ย. 59 สิ้นสุด  28 ก.ย. 63
 อัตราดอกเบี้ย  2.60% ต่อป ี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 28 มี.ค. และ 28 ก.ย. 
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

8. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2562
 มูลค่า (บาท)   700,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   700,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 2 ปี 3 เดือน  เริ่ม 16 ก.พ. 60 สิ้นสุด 16 พ.ค. 62
 อัตราดอกเบี้ย  2.56% ต่อป ี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 16 ก.พ. และ 16 ส.ค. 
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

9. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 4 ปี      เริ่ม 3 ส.ค. 60 สิ้นสุด  3 ส.ค. 64
 อัตราดอกเบี้ย  2.76% ต่อป ี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 3 ก.พ. และ 3 ส.ค. 
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

รงสรำงกำร หน ละน ยบำยกำรจำย งินปน ลรงสรำงกำร หน ละน ยบำยกำรจำย งินปน ล
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10. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 2 ปี 11 เดือน 18 วัน  เริ่ม 18 ต.ค. 60 สิ้นสุด  6 ต.ค. 63
 อัตราดอกเบี้ย  2.43% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 6 เม.ย. และ 6 ต.ค. 
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

11. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2561 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 4 ปี              เริ่ม  23 ก.พ. 61 สิ้นสุด  23 ก.พ. 65
 อัตราดอกเบี้ย  2.43% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่  23 ก.พ. และ 23 ส.ค.
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด(มหาชน)

12. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2561 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565 
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 4 ปี               เริ่ม  24 พ.ค. 61 สิ้นสุด  24 พ.ค. 65
 อัตราดอกเบี้ย  2.52% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 24 พ.ค. และ 24 พ.ย.
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

13. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2561 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 3 ปี 3 เดือน   เริ่ม  9 ส.ค. 61 สิ้นสุด  9 พ.ย. 64
 อัตราดอกเบี้ย  2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 9 ก.พ. และ 9 ส.ค.
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด(มหาชน)

14. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2561 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563 
 มูลค่า (บาท)   500,000,000
 จ�านวน (หน่วย)   500,000
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
 อายุ 2 ปี     เริ่ม  27 พ.ย. 61 สิ้นสุด  27 พ.ย. 63
 อัตราดอกเบี้ย  2.91% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 27 พ.ค. และ 27 พ.ย.
 นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

รงสรำงกำร หน ละน ยบำยกำรจำย งินปน ล
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เงินกู้ระยะยาว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
 บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงิน 5 แห่ง รวม 2,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีภาระคงค้างรวม 
1,698 ล้านบาท 
 
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
บริษัท มีภาระคงค้างในรูปของ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทั้งสิ้น จ�านวน 800 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วแลกเงินที่มีอายุประมาณ 3-6 เดือน 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
บริษัท มีภาระคงค้างในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งสิ้น 830 ล้านบาท   

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ที่ระดับ A- 

 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส�ารองตามกฎหมาย 
และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก�าหนด

  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2557

(1 ม.ค. 57–
31 ธ.ค. 57)

ปี 2558
(1 ม.ค. 58–
31 ธ.ค. 58)

ปี 2559
(1 ม.ค. 59–
31 ธ.ค. 59)

ปี 2560
(1 ม.ค. 60–
31 ธ.ค. 60)

ปี 2561
(1 ม.ค. 61–
31 ธ.ค. 61)

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิ

2. ก�าไรสุทธิ (บาท) 140,123,623 170,998,988 220,171,327 221,889,418 224,066,829

3. จ�านวนหุ้น (หุ้น) 447,369,569 596,492,753 596,492,753 596,492,874 596,509,825

4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.17 0.17 0.19 0.19 -

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (บาท) 76,052,826.73 101,403,768.01  113,333,623.07 113,333,646.06 -

6. คิดเป็นร้อยละของก�าไรสุทธิ (%) 54.28 59.30 51.48 51.08 -

รงสรำงกำร หน ละน ยบำยกำรจำย งินปน ลรงสรำงกำร หน ละน ยบำยกำรจำย งินปน ล
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รงสรำงกำรจัดกำร

8. โครงสร้างการจัดการ 

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ท่ีส�าคัญ ตลอดจนทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทและ 
ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายโพธิพงษ์  ล�า่ซ�า                    ประธานกรรมการ

นายภูมิชาย  ล�า่ซ�า                      รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายสาระ ล�า่ซ�า กรรมการ / ประธานคณะอ�านวยการบรหิาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

นางนวลพรรณ ล�า่ซ�า กรรมการ

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / กรรมการอ�านวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานกรรมการลงทุน

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการอ�านวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ 

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอาภัสสร  บุนนาค                กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
 “กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายโพธิพงษ์ ล�่าซ�า, นายภูมิชาย ล�า่ซ�า, นายสาระ ล�่าซ�า, นางนวลพรรณ ล�่าซ�า, 
ดร.สุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยก�าหนดเงื่อนไข กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท”



29บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

รงสรำงกำรจัดกำร รงสรำงกำรจัดกำร

 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปีบัญชี 2561 (ม.ค.- ธ.ค. 2561)

 บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และจัดส่งก�าหนดวัน
ประชุมในแต่ละคณะ ส่งให้กรรมการรับทราบตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้ อาจมีการก�าหนดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น 
ส�าหรับในรอบปีบัญชี 2561 (ม.ค.- ธ.ค. 2561) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ครั้ง

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรม
การบริษัท
(ประชุม

ทั้งหมด 12 
ครั้ง) 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
(ประชุม
ทั้งหมด 4 

ครั้ง)

คณะ
กรรมการ

พิจารณาค่า
ตอบแทน

และสรรหา
(ประชุม
ทั้งหมด 2 

ครั้ง)

คณะ
กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยง

(ประชุม
ทั้งหมด 4 

ครั้ง)

คณะอ�านวย
การบริหาร 
(ประชุม

ทั้งหมด 17 
ครั้ง)

คณะ
กรรมการ

ลงทุน
(ประชุม
ทั้งหมด 5 

ครั้ง)

นายโพธิพงษ์  ล�า่ซ�า 10/12

นายภูมิชาย  ล�า่ซ�า 8/12 2/2

นายสาระ ล�า่ซ�า 10/12 2/2 4/4 16/17

นางนวลพรรณ ล�า่ซ�า 7/12

นายพิภพ กุนาศล 12/12 4/4 17/17 5/5

ดร.สุธี โมกขะเวส 11/12 4/4 17/17 5/5

นางจันทรา บูรณฤกษ์ 11/12

นายวิเชฐ ตันติวานิช 5/12 2/4

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 6/12 4/4

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 12/12 4/4

นายอาภัสสร บุนนาค 11/12 4/4 2/2

นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล 12/12 4/4

นายขจรจักร ชโลธร 4/4 16/17

นางทิพย์สุดา คืนคง 12/12 2/2 16/17

นายดนุ สุขวัจน์ 4/4 4/4 17/17 5/5

จ�านวนคณะกรรมการแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท จ�านวน             12 คน

คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน             3 คน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จ�านวน             3 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน             7 คน

คณะอ�านวยการบริหาร จ�านวน 6 คน

คณะกรรมการลงทุน จ�านวน             3 คน
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รงสรำงกำรจัดกำร

 8.2 ผู้บริหาร

  บริษัทมีผู้บริหาร ตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนด จ�านวน 8 ท่าน ดังมี
รายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

นายพิภพ  กุนาศล กรรมการผู้จัดการ

นายขจรจักร  ชโลธร รองกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน

นางทิพย์สุดา  คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร

นายสุทธิชัย สมบัติศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร

นายธนันต์  สืบศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ

นายนฤพล วัฒนคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน

นายดนุ สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม

นางการะเกด จุลวนิชรัตนา ผู้อ�านวยการ ท�าหน้าที่ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี
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รงสรำงกำรจัดกำร รงสรำงกำรจัดกำร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-1 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท  
 

1. นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า   
ต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำร 

(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 
อำยุ 85 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 มิถุนำยน 2551 

คุณวุฒิกำรศึกษำ  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ Temple University, U.S.A. 

กำรอบรม  -ไม่มี- 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธำนกิตติมศักดิ์ บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2554 – ม.ค. 2560 ประธำนกรรมกำร บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) 

ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2541 – ก.ย. 2555 

ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จ ำกัด 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ ำกัด 

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-2 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

ชื่อ จ ำนวนหลักทรัพย์ 
(หุ้น) ( ) 

   -  นำย โพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ  169,866 0.02  

   -  บริษัท ยุพงษ์ จ ำกัด (นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกิน 0 ) 12 2 402 2.066  

รวม 12,493,268 2.094% 
 

 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
- บิดำ นำยสำระ ล่ ำซ ำ และนำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ 

- พี่ชำย นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ 

  

รงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-3 

 

. นาย ูมิ าย  ล่ าซ า   
ต ำแหน่ง  รองประธำนกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 
อำยุ 70  ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 28 กันยำยน 25 0 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี B.A. Political Science,  University of Colorado, U.S.A. 

กำรอบรม หลักสูตร Director  Certification Program (DCP) 2547 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน กรรมกำรและท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 25 6 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ลอกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 25 1 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ  

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 25 1 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ ำกัด 

พ.ศ. 25 1 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 25 6 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ลอกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์  

(หุ้น) ( ) 
   - นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ   540 000 0.5  

   - นำงจุ ำภรณ์ ล่ ำซ ำ   (คู่สมรส) 20 000 0.00  

รวม 3,560,000 0.597% 
 
 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
- น้องชำย นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 
- อำ นำยสำระ ล่ ำซ ำ และนำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ 

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-4 

 

3. นายสาระ ล่ าซ า   
ต ำแหน่ง  กรรมกำร 

ประธำนคณะอ ำนวยกำรบริหำร/กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ/ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 49 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 2  มกรำคม 254  

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. 

กำรอบรม - หลักสูตร  Director Certification Program รุ่นท่ี 4 (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
- หลักสูตรกำรป ิบัติกำรจิตวิทยำ ำยอ ำนวยกำร รุ่นท่ี  (สจว. ) สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง 
สถำบันวิชำกำรปองกันประเทศ 

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นท่ี 4 (วตท.4) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 1 สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำบ้ำนเมือง (มหำนคร รุ่นท่ี 1) สถำบันพัฒนำเมือง 
กรุงเทพมหำนคร 

- หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 1  สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร ำยตุลำ
กำรศำลยุติธรรม ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

- หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 1สถำบัน
วิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

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

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำ หอกำรค้ำไทย 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ูเชีย เวนเจอร์ แคปทัล จ ำกัด 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำนำยกสมำคมนักศึกษำสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 

กรรมกำร ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำ สมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร Sovannaphum Life Assurance PCL. 
 

 

รงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-5 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 
ชวงระยะเวลา 

( ปท่ีเริ่มรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน 

ประธาน สภาธุรกิจประกันภัย 
กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน 

กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
นายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ท่ีปรึกษา สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 กรรมการอํานวยการประจําสถาบันวิจัยสังคม (ผูทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 

กรรมการ สมาคมการคากลุมเงิน และการลงทุน สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
กรรมการ สมาคมการคากลุมเงิน และการลงทุน และการประกัน สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน 

นายก สมาคมประกันชีวิตไทย 
อุปนายกฝายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย 

พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจในพระราชินูปถัมภ 
พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน กรรมการท่ีปรึกษา สถาบันอนาคตไทยศึกษา 

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 ท่ีปรึกษา สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน กรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (อาคารศูนยการแพทยเฉพาะ

ทางโรคเด็ก) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรบัประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จํากัด 
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จํากัด 
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 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) 
ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย 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 ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด 
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน (ช่ือเดิมมูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด) 

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-6 

ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 254  – ปัจจุบัน กรรมกำรอ ำนวยกำร ชมรมคลังสมอง สจว. เพื่อควำมมั่นคงของชำติ 
พ.ศ. 254  – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 254  – พ.ศ. 2560 กรรมกำรบริหำร Young President’s Organization (Thailand) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 

กรรมกำร ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

 

 

 

 

 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์ 

(หุ้น) ( ) 
   - นำยสำระ ล่ ำซ ำ   1 00 000 0. 02  

รวม 1 00 000 0. 02  

- บุตรชำย นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 

- น้องชำย นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ 

- หลำน นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ 

 

  

รงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-7 

 

. นายพิ พ  กุนา ล 

ต ำแหน่ง  กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ประธำนกรรมกำรลงทุน 

(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 
อำยุ 53 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 25 มกรำคม 2550 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
กำรอบรม  - ประกำศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

- ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
- ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 3 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 25 5 – มี.ค. 255  ผู้บริหำรสูงสุดสำยงำนกำรเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
  

  

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร



38 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-8 

. นางนวลพรรณ ล่ าซ า   
ต ำแหน่ง  กรรมกำร 

(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 
อำยุ 53 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง วันท่ี 25 ก.พ. 255  - ปัจจุบัน และตั้งแต่วันท่ี 2  ม.ค. 2550 – วันท่ี 11 ก.พ. 2552 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทสำขำ จัดกำรกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยบอสตัน ประเทศสหรั อเมริกำ 

กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 67/2548 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

ปัจจุบัน กรรมกำรมูลนิธิโรงพยำบำลสมเดจพระยุพรำช 

ปัจจุบัน กรรมกำรกลำงมูลนิธิรำมำธิบดี  

ปัจจุบัน กรรมกำรมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปกวิชำกำรและพัฒนำมำตร ำนวิทยำศำสตร์ 
ในพระอุปถัมภ์สมเดจพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำ ำกัลยำณิวัฒนำ 

กรมหลวงนรำธิวำสรำชนคินทร์ (สอวน.) 
ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท สุวรรณชำด จ ำกัด 

26 ก.พ. 2560 – 2  ม.ค. 2562 

พ.ศ. 2559 – 26 ก.พ.2561 

กรรมกำรบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำรอิสระบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรรองเลขำธิกำร หอกำรค้ำและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรก ำกับกำรบริหำรเงินลงทุน สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ สภำมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน กงสุลกิตติมศักดิ์สำธำรณรั ลิทัวเนีย ประจ ำประเทศไทย 

2  ก.พ. 255  – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรคณะอ ำนวยกำรบริหำร 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 255  – 1 พ.ค. 255  ท่ีปรึกษำประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำรเอกลักษณ์ของชำติ คณะกรรมกำรเอกลักษณ์ของชำติ 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 กรรมกำรรองเลขำธิกำร หอกำรค้ำและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน 

และ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 
กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำกรรมกำรบริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำกรรมกำรบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด  
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ประธำนกิตติมศักดิ์บริษัทซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ ำกัด 

รงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-9 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

2  ก.พ. 255  – ปัจจุบัน 

 

กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรคณะอ ำนวยกำรบริหำร บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 
 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์ 

(หุ้น) ( ) 
   - นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ   1,800,000 0. 02  

รวม 1,800,000 0. 02  

 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
- บุตรี นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 

- พี่สำว นำยสำระ ล่ ำซ ำ 

- หลำน นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ 
 

 

 

 

  

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-10 

. ดร สุธี โมกขะเวส  

ต ำแหน่ง  กรรมกำร 
กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรลงทุน 

(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 
อำยุ 43  ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 2  เมษำยน 2552 

คุณวุฒิกำรศึกษำ PhD. Applied Mathematical Finance  

Imperial College, London 

กำรอบรม  - ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงและกำรพำณิชย์รุ่นท่ี 11 (TEPCoT) 

- หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program 

- หลักสูตรวิทยำกำรตลำดทุน (วตท) รุ่นท่ี 24  
- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 2 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรควำมเสี่ยงองค์กร บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ูเชีย เวนเจอร์แคปทัล 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน Supervisory Board , ST-Muang Thai Insurance Co.Ltd, Lao People’s Democratic Republic 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 254  – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและด้ำนสภำพคล่อง ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
พ.ศ. 254  – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 255  ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรควำมเสี่ยงองค์กร บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

  

รงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-11 

 
. นางจันทรา บูรณ กษ์ 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

อำยุ 72 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 25 พ ศจิกำยน 2554 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท M.A. Diplomacy and Comparative Economics 

University of Kentucky, U.S.A 

กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2556 – พ.ย.255  กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2555 – 2556 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2550 – 2554 เลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
พ.ศ. 2549 – 2550 อธิบดีกรมกำรประกันภัย กรมกำรประกันภัย กระทรวงพำณิชย์ 
พ.ศ. 251  – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอส.พี.เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

  

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-12 

. นายวิเ  ัน ิวานิ  
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ  

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

อำยุ 57 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1  กุมภำพันธ์ 2555 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท     

    .S.A. 

กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2544 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ำกัด 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรมูลนิธิศำลเยำวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท น้ ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จ ำกัด 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร บริษัท พีเอมจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ำกัด 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท เคพีเอน อะคำเดมี จ ำกัด 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ จีเอม โอ-แซด คอม 

(ประเทศไทย) 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโ โลจิสติกส์ จ ำกัด 

(มหำชน) 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำรศูนย์ Casean บริษัท ซี เอ ซี จ ำกัด 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 255  – พ.ศ. 2560 ท่ีปรึกษำรั มนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 

พ.ศ. 255  – พ.ศ. 2560 กรรมกำรอิสระ ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน) 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 อนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 กรรมกำรสมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย (TEPA) 

รงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-13 

ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทยเบ เวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 255  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ บริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 255  กรรมกำรท่ีปรึกษำด้ำนงำนวิจัยและกำรก ำกับดูแลกิจกำร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (IOD) 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 255  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ บริษัท เอม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด 

(มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโ โลจิสติกส์ จ ำกัด 

(มหำชน) 
 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

  

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร



44 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-14 

 

. นายอนุพล ลิขิ พ กษ์ พ าล 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

อำยุ 53 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  2  พ ศจิกำยน 2551 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท Executive (MBA) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 115/2552 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

  

ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอมจี บีเคเค ยูไนเตด สระแก้ว จ ำกัด 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บริษัท บีเคเค คอมเมอร์เชียล วิฮิเคิล จ ำกัด 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บีเคเค ออโตเฮำส์ กำญจนำภิเษก จ ำกัด 

พ.ศ. 255  – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 25 1 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภำวดี จ ำกัด 

พ.ศ. 25 1 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จ ำกัด 

พ.ศ. 25 1 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรบริหำร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จ ำกัด และ บริษัท สยำม นิสสัน บีเคเค จ ำกัด 

พ.ศ. 25 1 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จ ำกัด 

รงสรำงกำรจัดกำร



45บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-15 

 

1 . นายสบ ระกูล  สุนทรธรรม  
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

อำยุ 76 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 ตุลำคม 2559 
คุณวุฒิกำรศึกษำ MBIM, Hon.Dlitt. มหำวิทยำลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย 

PMD มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด ประเทศสหรั อเมริกำ 

วิทยำลัยปองกันรำชอำณำจักร 
กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 

กรรมกำร ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท บีพี – คำสตรอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 

พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 

กรรมกำรอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบ  บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559 

รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ลอกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 

กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ลอกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท โ เซโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอนเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

กรรมกำร บริษัท เอนเอส บลูสโคป ไลสำจท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2529 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำรอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำร  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 

พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน กรรมกำร ในกลุ่มบริษัท ลอกซเล่ย์ 
 

 

 

 

 

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร



46 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-16 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 254  - ปัจจุบัน กรรมกำร ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 25  - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ลอกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

  

รงสรำงกำรจัดกำร



47บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-17 

 

11. นายอา ัสสร  บุนนาค   
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

อำยุ 66 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 11 มีนำคม 25  

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี สำขำ Bachelor of Science Advertising Design  

University of Maryland at College Park 

กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์  

(หุ้น) (%) 
   - นำยอำภัสสร บุนนำค 2 6 000 0.050  

รวม 2 6 000 0.050  

 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

 

  

ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 25 6 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ  
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท โรงพยำบำลปยะเวท จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2550 รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท โรงพยำบำลปยะเวท จ ำกัด (มหำชน) 

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร



48 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-18 

 

1 . นายพูลพิพั น์  อังยุรีกุล 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ  
อำยุ 71 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  0 กรก ำคม 2542 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง แผนกวิชำกำรบัญชี  
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ 

กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ  และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 254  – พ.ค. 255  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ำกัด 

(มหำชน) 
พ.ศ. 254  – พ.ศ. 255  กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

  

รงสรำงกำรจัดกำร



49บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-19 

คณะผู้บริหาร 
 

1. นางทิพย์สุดา  คนคง 
ต ำแหน่ง  รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร 

เลขำนุกำรบริษัท 

กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

อำยุ 53 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  0 ธันวำคม 2546 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท เศรษ ศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

กำรอบรม  -    ( ) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
-  -      สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย 

-     ( ) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 -    ( ) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

-    ( ) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

-    ( ) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  
 

ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

ธ.ค. 2552 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัท บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ บริษัท 

ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ม.ค. 2550 – ธ.ค. 2552 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 25 1 – พ.ศ. 2550 ผู้บริหำร ำยบริหำรงำนกลำง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  
 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์  

(หุ้น) ( ) 
- นำงทิพย์สุดำ คืนคง 1 2 000 0.2 % 

- นำยอภิชำต คืนคง (คู่สมรส) 1 52 000 0. 28  

รวม 3 3  0.626% 
 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร
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. นายขจรจักร โลธร  
ต ำแหน่ง  รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนบริหำรรำคำและต้นทุน 

กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

อำยุ 55 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   0 ธันวำคม 2546 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำร)  
Oklahoma City University 

กำรอบรม  Ethical Leadership Program (ELP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)   

ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

ก.พ. 255  – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
เม.ย. 255  – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรผู้บริหำรสำยงำนบริหำรรำคำและต้นทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ก.ย. 2555 – มี.ค. 255  รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนระบบและเครดิตบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ม.ค. 2550 – ก.ย. 2555 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนพัฒนำธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2550 ผู้บริหำร ำยพัฒนำธุรกิจ และบริหำรข้อมูล บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์  

(หุ้น) ( ) 
   - นำยขจรจักร ชโลธร 254 661 0.04  

   - นำงสุธำรัตน ์ชโลธร (คู่สมรส) 200 000 0.0 4  

รวม 454,661 0.077% 
 

 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

รงสรำงกำรจัดกำร
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3. นายธนัน ์ สบ ิริ 
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนกำรตลำดและกำรขำยผลิตภัณ ์พิเศษ 

อำยุ 49 ปี 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

University of North Florida 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 เมษำยน 2557 

กำรอบรม  -ไม่มี- 
  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

เม.ย. 255  – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจผลิตภัณ ์พิเศษ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

ต.ค. 2555 – มี.ค. 255  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ำยกำรตลำดและกำรขำย 4 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555 ผู้บริหำร ำยกำรตลำดพิเศษ และกำรขำย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 ผู้จัดกำร ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์  

(หุ้น) ( ) 
   - นำยธนันต์ สืบศิริ 20 000 0.00  

รวม 20,000 0.003% 
 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

  

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร
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   นายสุทธิ ัย สมบั ิ ิริ 
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจลูกค้ำองค์กร 
อำยุ 46 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   1 กุมภำพันธ์ 255  

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ จุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กำรอบรม  Anti-Corruption The Practical Guide 45/2018 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

ก.พ. 255  – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจลูกค้ำองค์กร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
มี.ค. 255  – ม.ค. 255  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ำยกำรตลำดและกำรขำย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 255  ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร ำยกำรตลำดและกำรขำย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 254  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ำยป ิบัติกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 254  ผู้จัดกำร ำยป ิบัติกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 25  – พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยจัดกำร ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รงสรำงกำรจัดกำร
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5. นายน พล วั นคุณ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

ก.พ. 255  – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนบริกำร และบริหำรทรัพย์สิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

มี.ค. 255  – ม.ค. 255  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ำยบริกำรลูกค้ำซ่อมบ ำรุง และประกันภัย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 
จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2545 – มี.ค. 255  ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร ำยบริกำรลูกค้ำซ่อมบ ำรุง และประกันภัย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2552 ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร ำยจัดซื้อ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 254  ผู้ช่วยผู้จัดกำร ำยกำรตลำด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 25  – พ.ศ. 2542 เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

 

  

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนบริกำร และบริหำรทรัพย์สิน  
อำยุ 5  ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   1 กุมภำพันธ์ 255  

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (MBA), Lincoln University, U.S.A 

กำรอบรม Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 

รงสรำงกำรจัดกำร รงสรำงกำรจัดกำร
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. นายดนุ สุขวัจน์ 
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนกำรเงินและควบคุม 

กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรลงทุน 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

อำยุ 45 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 เมษำยน 255   
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

Cleveland State University 

กำรอบรม  - Financial Statements for Directors (FSD) 26/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย  
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

ก.พ. 255  – ปัจจุบัน กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
เม.ย. 255  – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนกำรเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ต.ค. 2555 – มี.ค. 255  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ำยกำรเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ต.ค. 2555 ผู้บริหำร ำยกำรเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 ผู้จัดกำร ำยกำรเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

รงสรำงกำรจัดกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 

A1-25 

 

. นางการะเกด จุลวนิ รั นา 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร ำยกำรบัญชี 
อำยุ 50 ปี 

วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   1 ตุลำคม 2555  
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

กำรอบรม  Ethical Leadership Program (ELP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำร ำยกำรบัญชี 
พ.ศ. 25 4 – ก.ย. 2555 ผู้จัดกำร ำยกำรบัญชี บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี-  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ( ) ณ วันท่ี 1 ธันวำคม 2561 

-ไม่มี-  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 

รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร
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รงสรำงกำรจัดกำร

 8.3 เลขานุการบริษัท 

 บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางทิพย์สุดา คืนคง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ทั้งนี้เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรม ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
 1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ
 2. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท
 3. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ 
  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาต 
  ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
 5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศอย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
 6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท 

 8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยค�านึงถึงกระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท 
โดยกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุอืน่ จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ 
ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ�าเหนจ็
กรรมการ  
 โดยในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและบ�าเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ 
  1.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี  
   2560 โดยสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ คือ 
   • ประธานกรรมการ  2 เท่า 
   • รองประธานกรรมการ   1.5 เท่า
   • กรรมการ              1  เท่า
   และไม่มีค่าเบี้ยประชุม 

  1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้จ่ายค่าเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ เฉพาะครัง้ทีมี่การจดัประชมุคณะกรรมการ 
   ชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
   • คณะกรรมการตรวจสอบ 
   • คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
   • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   คณะกรรมการชุดย่อยนี้ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560  
โดยสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะถูกก�าหนดให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้  
ส�าหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม    

 2. เงินบ�าเหน็จกรรมการ
  ให้จ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จาก
เงินปันผลรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์และด�าเนินการจัดสรร  
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รงสรำงกำรจัดกำรรงสรำงกำรจัดกำร

 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปีบัญชี 2561 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามครั้งที่เข้าประชุม และ
บ�าเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 8.61 ล้านบาท ซึ่งสามารถสรุปได้ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการและบ�าเหน็จกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2561 

นายโพธิพงษ์  ล�า่ซ�า ประธานกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 480,000 บาท 
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 647,142.86 บาท 

นายภูมิชาย  ล�า่ซ�า รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ค่าตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 360,000 
บาท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 80,000 บาท 
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 485,357.14 บาท 

นายสาระ ล�่าซ�า กรรมการ / ประธานคณะอ�านวยการ
บริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา /กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 40,000 บาท กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 80,000 บาท เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 485,357.14 บาท 

นางนวลพรรณ ล�่าซ�า กรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 323,571.43 บาท 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ / 
กรรมการบรหิาร / กรรมบรหิารความเสีย่ง 
/ ประธานกรรมการลงทุน

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 323,571.43 บาท 

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการอ� านวยการบริหาร  และ
กรรมการลงทุน

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 80,000 บาท
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 323,571.43 บาท

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 323,571.43 บาท 

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 40,000 บาท
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 323,571.43 บาท 

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 160,000 บาท  
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 323,571.43 บาท 

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจ
สอบ

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
ประธานตรวจสอบ 160,000 บาท  
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 323,571.43 บาท 

นายอาภัสสร  บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา 40,000 บาท เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 323,571.43 บาท 

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 
323,571.43 บาท 
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  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร จ่ายตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และอตัราทีค่ณะกรรมการก�าหนด ซึง่จะเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษัิท 
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสี่รายแรกต่อจาก
กรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่นับรวมผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งโดยต�าแหน่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่ 
  ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น 7 ราย เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 38.08 ล้านบาท 
ซึ่งผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

  2.  ค่าตอบแทนอื่น
   ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
   - ไม่มี
   ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
   - เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5, 8 และ 10 ของเงินเดือน โดยจะสมทบ
ตามอายุงานของพนักงาน
 ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2561 (ม.ค.-ธ.ค. 2561) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ราย 
เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 2.77 ล้านบาท

 8.5 บุคลากร 
 คณะกรรมการบริษัท ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าไปสู่ความส�าเร็จ
ของบริษัท โดยก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 1. ปฏบิติัต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ และสทิธขิัน้พืน้ฐานในการท�างาน ปฏิบตัต่ิอพนกังานภายใต้กรอบ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท 
 2. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ  
ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
 3. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานและการพัฒนาบริษัท 
 4. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน 
 5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
กลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ�าปี 
 6. จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการท�างาน โดยค�านึงถึงหลักความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานประจ�าทั้งสิ้น 157 คน และตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้าน
แรงงาน รวมทัง้ในรอบปี 2561 บรษิทัไม่มสีถติกิารเกดิอบุตัเิหตเุนือ่งจากการท�างาน และไม่มอีตัราการหยดุงาน หรอือตัราการเจบ็ป่วยอนัเนือ่ง
มาจากการท�างาน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 106.64 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน 
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส

 ตลอดจนให้ความส�าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีการ
จัดตั้งชมรมกีฬา อาทิเช่น ชมรมฟุตบอล, ชมรมวิ่ง, ชมรมจักรยาน และชมรมแบดมินตัน
 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานค�านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน โดยในปี 2561 ได้ส่งเสริม และรณรงค์จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

โครงการ “ประหยัดไฟ” เพื่อสร้างจิตส�านึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด  ปิดไฟ ปิดแอร์ ช่วงเวลาพัก และหลังเลิก
งานทุกครั้ง 

โครงการ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในการแยกขยะอย่างถูกวิธี และน�าขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุด เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ “Paperless Office” เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบดิจิทัล และลดการใช้
กระดาษอย่างสิ้นเปลือง รวมทั้งเป็นการช่วยรักษาชีวิตต้นไม้

การด�าเนินการในการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในรอบปี 2561

 บริษัทจึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้เป็นไป
ตามแผนการฝึกอบรมประจ�าปี เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานในการท�างานให้มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
 โดยในปี 2561 มีการส่งพนักงานเข้าอบรมรวม 152 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) จ�านวน 8 
หลักสูตร ประกอบด้วย 
 1. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง และทิศทางธุรกิจของบริษัท
 2. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (E-Payment)
 3. หลักสูตร Digital Marketing Kickstarter
 4. หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าท�างานใหม่
 5. หลักสูตรทักษะการพูด และการน�าเสนอที่ดี 
 6. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสอนงานของหัวหน้างาน 
 7. หลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งภาษีมลูค่าเพิม่ และภาษหีกั ณ ทีจ่่ายเชงิลกึ เพือ่ให้พนกังานเกดิความรู ้ความเข้าใจในงานทีเ่กีย่วข้อง
 8. หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเครดิตบูโร
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 หลกัสตูรอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) ในปี 2561 ส่งพนกังานเข้าอบรมจ�านวน 33 หลกัสตูร โดยการส�ารวจถงึความต้องการ
ในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) หรือข้อมูลจากการประเมินผลของหัวหน้างาน ว่าพนักงานท่านไหนควรได้รับการพัฒนาใน
ด้านใด เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความช�านาญ ตลอดจน ประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามหลักสูตรการฝึกอบรม 
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2561 บริษัทได้ส่งกรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการ
อบรม หรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

รายชื่อ หลักสูตรอบรม/สัมมนา

นายพิภพ กุนาศล
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

- หลักสูตร The Best Speech and Good Presentation Skill สถาบัน The Best Speech Plus 
Training Center
- Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) Disrupting 

ดร.สุธี โมกขะเวส 
กรรมการ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงและการพาณิชย์รุ่นที่ 11 (TEPCoT)
- หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program

นายดนุ สุขวัจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการ
เงินและควบคุม

- Bond Market Analysis I (ครั้งที่ 2 /2561) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- CFO Focus On Financial Reporting  รุ่นที่ 7 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับเครื่องมือ
ทางการเงิน รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตามติดทิศทางค่าเงิน สถานการณ์เงินลงทุนและหุ้นเด่น ธนาคารกสิกรไทย
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่เกีย่วกบัรายได้จากสญัญาทีท่�ากบัลกูค้า (TFRS 15) 
และสญัญาเช่า (TFRS 16) ทีม่ต่ีอการจดัท�ารายงานทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

นายสุทธิชัย สมบัติศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน
ธุรกิจลูกค้าองค์กร

- Anti-Corruption The Practical Guide 45/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นางการะเกด จุลวนิชรัตนา
ผู้อ�านวยการ  ฝ่ายการบัญชี

- ท�าความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน TFRS9 สมาคมลีสซิ่งไทย

นายอุกฤษฏ์ โชติทักษิณ
ผู้อ�านวยการ ส�านักตรวจสอบภายใน

- TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ บริษัท เอ็น วาย ซี เมนเนจเมนท์ จ�ากัด

นายสมพล ศรีกสิกุล 
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และ
สนับสนุนงานขาย

- ACADEMY for THAIS สถาบัน AIS Academy
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รงสรำงกำรจัดกำร น ยบำยกำรก�ำกับด ลกิจกำร

9. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทได้มุ่งมั่นและยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนด้วยดีอย่างเสมอมา 
โดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูก้�าหนดนโยบายและทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิ ตลอดจนคอยก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของฝ่ายจดัการให้เป็น
ไปตามนโยบายและทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว ตลอดจนก�าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก�ากบัดแูลให้การ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใส เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้องค์กรสูค่วามยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการ โดยสรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกกลุม่ และมนีโยบายปฏบัิตต่ิอผู้ถอืหุน้ทกุกลุม่อย่างเท่าเทียมกนั 
และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ และ 
ร่วมพิจารณาในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ 
เป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการรับทราบสารสนเทศ 
อย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทได้ โดยบริษัทส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบรษิทัจะจดัให้มกีารประชมุผูถื้อหุน้ โดยค�านงึถงึสทิธิและความเท่าเทยีมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย และเป็นไปตามข้อบังคบั
ของบรษิทั โดยก�าหนดให้มกีารประชมุสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิทั และในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทั
เหน็ว่ามีความจ�าเป็นเร่งด่วน หรอืมคีวามจ�าเป็นทีต้่องได้รบัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุ้น คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการประชมุวสิามญั
ได้ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
 1. การด�าเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  

• ให้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดหลักเกณฑ์
การส่งค�าถามล่วงหน้าและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
• ส่งเอกสารหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีม่ข้ีอมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอทีจ่ะให้ผูถ้อืหุ้นตดัสนิใจ พร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
โดยจัดท�าเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน
ก่อนวันประชุม 

2. การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
• บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น อาทิ วัน เวลา สถานที่ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้
สะดวก ตลอดจนส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษทัจะเปิดรบัการลงทะเบยีนส�าหรับการเข้าร่วมการประชมุอย่างน้อย 1 ชัว่โมงล่วงหน้าก่อนการประชมุ และจะใช้เทคโนโลยี
ในการลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกและต้อนรับตามความเหมาะสม 
• ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะแจ้งจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แนะน�ากรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถงึชีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ โดยจะน�าเทคโนโลยมีาใช้ เช่น ระบบบาร์โค้ด เพือ่นบัคะแนนและแสดงผล 
เพื่อช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเปิดโอกาสให้ตัวแทน 
ผู้ถือหุ้นมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย 
• บรษิทัจะด�าเนนิการประชมุตามล�าดบัวาระทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผูถ้อืหุน้ และจะไม่สนบัสนนุการเพิม่วาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุจ�าเป็น
• บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ 
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• ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงมาหักออกจากจ�านวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ
• ส�าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล

3. การด�าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น  
• บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันท�าการถัดไป ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
• บริษัทจะจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน 
นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
อย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน 
การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีส�านักตรวจสอบ
ภายในทีเ่ป็นหน่วยงานอิสระ ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานภายในบริษทั รวมท้ังประเมนิความเพยีงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. การใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายใน
ของบรษิทัทีย่งัไม่ได้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน อาท ิข้อมลูจากงบการเงนิทีย่งัไม่ได้น�าส่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบ
การของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการจะได้มาซึ่งสัญญาทางการค้า 
ที่ส�าคัญ เป็นต้น
2. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีส�าคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) จะต้องปฏิบัต ิ
ตามแนวทางส�าหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนห้ามซ้ือ ขาย โอน และรับโอน 
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยบริษัทได้ก�าหนดระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ของบรษิทั และแจ้งให้กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีไ่ด้ล่วงรูข้้อมลูภายในทีส่�าคญัก่อนทีจ่ะเผยแพร่ต่อผูล้งทนุ (Insider) รบัทราบ
เป็นประจ�าทุกปี ตลอดจนก�าหนดให้บุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส�าคัญต้องปฏิบัติตามหนังสือสัญญารักษาความลับ
3. ก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รายงานส่วนได้เสียตามแบบแจ้งข้อมูลประวัติ และข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 
ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งแรกต่อเลขานุการบริษัท และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
4. ก�าหนดให้มีกระบวนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก�าหนด และดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังคอยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษัทได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ก�าหนด
นโยบาย และส่งเสริมให้มีการจัดท�าแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยก�าหนดภารกิจ และวัตถุประสงค์เพื่อให ้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายและระเบียบของบริษัท  
และค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น 
 บรษิทัจะมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้กบัผูถ้อืหุน้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับ
ผู้ถือหุ้น อันจะน�าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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2. คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
3. พนักงาน
 บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าไปสู่ความส�าเร็จของบริษัท  
จึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานในการท�างานให้มีความสามารถ 
ในระดับที่สูงขึ้น ให้ค่าตอบแทนตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงาน
ของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความส�าคัญในการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการ
ทีเ่หมาะสม อาท ิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี ประกนัชวีติและประกนัสขุภาพกลุม่ การตรวจสขุภาพประจ�าปี ตลอดจนจดัให้มสีภาพแวดล้อม
ในการท�างานที่ดี
4. ลูกค้า 
 บริษัทจะด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือ 
ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น�าไปใช้
เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. คู่ค้า
 บรษิทัจะให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิง่กบัคูค้่าทางธรุกจิของบรษิทั และปฏบิตักิบัคูค้่าตามเงือ่นไขทางการค้าและปฏบิตัติามสญัญา 
มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ค�านึงถึง 
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม สนับสนุนคู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน 
6. คู่แข่ง
 บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยค�านึงถึงจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
7. เจ้าหนี้
 บริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในการช�าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย 
และหลักประกันต่างๆ ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้มีแผนในการแก้ไข
ปัญหา และคอยติดตามอย่างใกล้ชิด โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม�า่เสมอ 
8. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 บริษัทจะด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
	 คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสให้พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีในการแจ้งเบาะแส	หรอืข้อร้องเรยีน	เมือ่พบเรือ่งทีอ่าจเป็นการกระท�า
ผิดกฎหมาย	การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท	ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัท	 รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ีพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ	 หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม	 โดยผ่านช่องทางและ
กระบวนการที่บริษัทก�าหนดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	(Anti-Corruption	Policy)
	 บริษัทจะรับฟังและด�าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค	 โปร่งใสและเป็นธรรม	 โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีเป็น
ระบบและยุติธรรม	ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท	

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
1.  ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย 
2.  บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยก�าหนดมาตรการคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ
บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2561 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้ก�าหนดไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
 บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดท�า “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการ
เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

1. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 “ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ยอมรบัการทจุรติทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรบัสิง่ของ 
ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ท�าธุรกิจกับบริษัท” ให้ครอบคลุมถึง
พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ค�านิยาม
2.1 “คอร์รัปชั่น” หมายถึง การกระท�าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร มิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
แบบใดๆ อาทิ การให้/รับ สินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง และ/
หรอืการให้/รบัผลประโยชน์อืน่ใดซึง่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่
ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณทีีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองท้องถิน่ หรอืจารตีทางการค้าให้กระท�า
ได้
2.2	 “การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด”	หมายถึง	การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน	ทรัพย์สิน	สิ่งของ	หรือประโยชน์อื่นใด	เพื่อ
เป็นสินน�้าใจ	เป็นรางวัล	หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
2.3	 “การให้สนิบน”	หมายถงึ	การเสนอให้หรอืรบัสิง่ของ	ของขวญั	รางวลั	หรอืผลประโยชน์อืน่ใดให้แก่ตนเอง	หรอืจากบคุคลซึง่
ต้องการโน้มน้าวให้กระท�าการบางอย่างที่ไม่สุจริต	ผิดกฎหมาย	หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
3.2	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�ากับดูแลระบบควบคุมภายใน	 รวมถึงกระบวนการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น
3.3	 ส�านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก�าหนดไว้	 เพ่ือรายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
3.4	 ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีสื่อสาร	ตลอดจนด�าเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ	 เข้าใจ	 และปฏิบัติตามนโยบาย 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้	
3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้
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4. ขั้นตอนการปฎิบัติ

ค�าอธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

คณะกรรมการบริษัทแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมอบให้ประธานกรรมการลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานแบบประเมนิตนเอง 71 
ข้อ เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ 
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแบบประเมินตนเอง 
71 ข้อ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
ขอรบัรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฎบิตัขิองภาคเอกชน 
ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผู ้บริหารระดับสูงสื่อสารให้ผู ้บริหาร และพนักงาน 
ทุกคนในองค์กรรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
แสดงความมุ่งมั่น และวิธีการวัดผล เพื่อสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน 
ฝ่ายจัดการ จะตรวจติดตาม และประเมินผลมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกปี 

5.  หลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการต่อต้านการให้/รับ สินบนและ 
สิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อื่นใด 
ซึง่ไม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผู้มหีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพือ่ให้บคุคล
ดงักล่าวกระท�าหรอืละเว้นการปฏิบตัหิน้าที ่หรือเพือ่ให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อ่ืนใดทีไ่ม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณทีีก่ฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�าได้
5.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ต�าแหน่งอ�านาจหน้าทีท่ี่ได้รบัเพือ่การแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครวั 
เพื่อน คนรู้จัก และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระท�าการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยจะ
ต้องเหน็ความส�าคญัของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั และ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด  
หากผู้ใดคนใดฝ่าฝืน ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือ
จะมีประกาศต่อไปในภายหน้า
5.4 บรษิทัก�าหนดให้มช่ีองทางในการแจ้งข้อมลูหรอืแจ้งเบาะแส ทัง้จากพนกังานและบคุคลภายนอก โดยบรษิทัจะให้ความเป็นธรรม 
และคุม้ครองสทิธขิองผูใ้ห้ข้อมลู และ/หรอืพนกังานทีป่ฏเิสธ และ/หรอืแจ้งเรือ่งการทจุรติคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั ทัง้ด้านหน้าที่
การงาน การลงโทษ หรือการด�าเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

Audit Committee
สอบทานแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น

Risk Management 
Committee

ประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

Audit Committee สอบทานแบบประเมินตนเอง และน�าเสนอ
ต่อ Board เพื่อพิจารณาอนุมัติและขอรับรองต่อ CAC 

ตรวจติดตามและประเมินผลประจ�าปี

ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรรับทราบ
นโยบายและแนวปฏิบัติ	โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามแบบประเมิน

คณะกรรมการบริษัทมีมติเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

เริ่มต้น
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5.5 พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บรษัิท โดยแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่างๆ หากมข้ีอสงสยัหรือ
ข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ก�าหนดให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท 
หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�าหนดไว้
5.6 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และโอกาสอื่นใด  
ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
5.7 บริษัทก�าหนดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  
อาท ิจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ เวบ็ไซต์บรษิทั และรายงานประจ�าปี เป็นต้น รวมถงึจดัให้มหีลกัสตูรการฝึกอบรมเกีย่วกบัการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงาน
5.8 บริษัทให้ความส�าคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อน�าไปสู่การสร้างจิตส�านึกที่ดี

 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการในเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
 1. การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

1.1 ห้ามรับ ขอรับ เรี่ยไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคู่ค้า พันธมิตร 
เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ท�าธุรกิจกับบริษัท ที่อาจท�าให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ หากจ�าเป็นต้องรับ ของขวัญ ของก�านัล 
และ/หรือเลี้ยงรับรอง ให้รายงานแก่ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น
1.2 การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระท�าได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจาก 
ผู้มีอ�านาจลงนามเท่านั้น
1.3 กรณีได้รับของขวัญ ของก�านัล เนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กร โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท และ
ก�าหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเท่านั้น เป็นผู้แทนบริษัทในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ด�าเนินการ 
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.3.1  ให้บันทึกรายการของขวัญ ของก�านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับทุกรายการ ตามแบบฟอร์ม “รายงานการรับ 
ของขวญั ของก�านลั” และน�าส่งรายงานดงักล่าวให้ส่วนกลาง (ทมีส่งเสรมิกจิกรรมสมัพนัธ์) เพือ่ขึน้ทะเบยีนของขวญับรษิทั 
1.3.2 ของขวัญ ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ ให้ด�าเนินการ ดังนี้
 - กรณีเป็นของขวัญหรือของก�านัลที่มีโลโก้ของบริษัทคู่ค้า พันธมิตร เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ท�าธุรกิจกับบริษัท 
อาทิ สมุด ปากกา ไดอารี่ ปฏิทิน ไม่ต้องส่งให้ส่วนกลาง ให้แจกจ่ายภายในหน่วยงาน
 - กรณีเป็นของเน่าเสียได้ง่าย เช่น อาหาร ขนม ของสด ให้น�าส่งส่วนกลาง เพื่อแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานในบริษัท
 - กรณีเป็นของที่ไม่เน่าเสีย ให้น�าส่งส่วนกลาง เพื่อน�าไปบริจาคให้องค์กรต่างๆ หรือน�าไปจัดกิจกรรมของบริษัท

1.4 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทมิได้มอบหมาย ให้เป็นผู้แทน 
ในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด
1.5 กรณีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และมีความจ�าเป็นต้องรับไว้ ให้รับของดังกล่าว และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น 
เพื่อด�าเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ ตามความเหมาะสม
1.6 กรณีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถรับของขวัญ ของรางวัล หรือ 
ของจับฉลากได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกที่มีการใช้เป็นการทั่วไป

 2. การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
2.1 การให้สิง่ของสามารถให้ได้ในโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณนียิมทีค่นทัว่ไปพงึปฏบัิตต่ิอกนัหรอืปฏบิตัติามขนบธรรมเนยีม
ทีไ่ม่สร้างความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืประเพณทีีไ่ม่มข้ีอขดัแย้งต่อกฎหมาย ให้ขออนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาก่อนด�าเนนิการ 
โดยบริษัทจะเป็นผู้ด�าเนินการจัดหาซึ่งก�าหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการน�าไปสู่การให้สินบน บริษัทก�าหนดให้มีการส�ารวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนด�าเนินการ 
เพื่อป้องกันการน�าไปสู่การทุจริต และก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
2.3 การให้การสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระท�าได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติ
จากผู้มีอ�านาจลงนามเท่านั้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
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น ยบำยกำรก�ำกับด ลกิจกำรน ยบำยกำรก�ำกับด ลกิจกำร

 3. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้/รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

 4. การเมอืง บรษิทัด�าเนนิธุรกจิด้วยความเป็นกลางทางการเมอืง ไม่เข้าไปมส่ีวนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ 
หรือผู้มีอ�านาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น�าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่พรรคการเมือง
หรือนักการเมืองใดๆ

 5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา  
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด�าเนินธุรกิจกับบริษัท โดยจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 6. ช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้มีการแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย เพื่อน�าไปสู่ (1)  
ตรวจสอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และ (3) การพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้ก�าหนดช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล 
ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ดังนี้ 

1. เลขานุการบริษัท
2. ส�านักตรวจสอบภายใน
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 Email  : company_secretary@pl.co.th 
 โทรศัพท์  : 02-290-7575 ต่อ 101, 205 โทรสาร  : 02-693-2298
 ที่อยู่   : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1
                       ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 ทัง้นี ้บรษัิทก�าหนดให้มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสทีร่่วมสอดส่องดแูลผลประโยชน์บรษิทั โดยจะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรอื
ให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

 7. การพิจารณาโทษ
 นโยบายและแนวปฏบิตัทิีด่ขีองมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่นี ้ถอืเป็นส่วนหนึง่ของวนิยัในการปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และ พนักงานของบริษัท หากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท บริษัทถือว่าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า และหากความผิดนั้น 
เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนทั่วไป ให้เป็น
ไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท โดยก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุด
ในสายงานการเงินและควบคุม หรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่ส�าคัญในการเปิดเผยต่อสาธารณชน ตลอด
จนก�าหนดให้คณะท�างานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้น 
ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสาธารณชนทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีส�าคัญของบริษัท 
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ สื่อดิจิตอล และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
 โดยในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงข้อมูล 
เกี่ยวกับธุรกิจและผลการด�าเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มีความสนใจ
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น ยบำยกำรก�ำกับด ลกิจกำร

 ช่องทางในการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 นักลงทุน และผู้ถือหุ้นบุคคล 
 Email  :  ir@pl.co.th 
 โทรศัพท์  :  02-290-7575 ต่อ 101, 113
 โทรสาร  :  02-693-2298
 
 นักลงทุน และผู้ถือหุ้นสถาบัน
 Email  :  ir@pl.co.th 
 โทรศัพท์  :  02-290-7575 ต่อ 230
 โทรสาร  :  02-693-2298
 ที่อยู่  :  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
    252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 
    ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท ไม่จ�ากัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด โดยจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน และ
ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ ในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ี
ก�าหนดไว้ กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี
 คณะกรรมการบรษิทัมสีดัส่วนระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ซึง่สะท้อนอ�านาจทีถ่่วงดลุกนัอย่างเหมาะ
สม โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีจ�านวน
และคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 
 คณะกรรมการบรษิทัได้แบ่งแยกอ�านาจ และก�าหนดบทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบของประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ โดย
ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบแยกจากกนัอย่างชดัเจน เพือ่ไม่ให้คนใดคนหนึง่มอี�านาจโดยไม่จ�ากดั ทัง้นี ้กรรมการผูจ้ดัการมอี�านาจหน้าที่
และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชงิกลยทุธ์ กฎหมาย รวมถงึระเบยีบ ข้อบงัคบัทีไ่ด้รบัมอบหมายตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน 
4. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการ และมี
มาตรการที่ดูแลเรื่องที่ส�าคัญได้ถูกให้บรรจุเป็นวาระการประชุม 
5. ก�ากับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฏหมายก�าหนด ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ รวมถึงระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ
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น ยบำยกำรก�ำกับด ลกิจกำรน ยบำยกำรก�ำกับด ลกิจกำร

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการ 
แต่งตั้งใหม่ จะนับวาระการด�ารงต�าแหน่ง โดยเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรกต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบก�าหนดวาระในปีที่ 9
 ส�าหรบักรรมการอสิระเดมิ จะนบัวาระการด�ารงต�าแหน่ง โดยเริม่จากการวนัทีน่โยบายการก�ากบัดแูลกจิการฉบบันีไ้ด้รับการอนมุตัโิดย
จะด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องได้อีกไม่เกิน 9 ปี
 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวนกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
5 คน กรรมการอิสระ 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ) โดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 2 คน และสุภาพบุรุษ 10 คน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 
ระดบัสงูของบรษิทั โดยให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ได้ไม่เกนิ 5 บรษิทั เพือ่ให้กรรมการทกุคนมคีวามรับผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที่
และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
 ทั้งนี้ ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หากจะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องได้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ

นายโพธิพงษ์  ล�า่ซ�า                    ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายภูมิชาย  ล�่าซ�า                      รองประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายสาระ ล�า่ซ�า กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางนวลพรรณ ล�า่ซ�า กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม         กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายอาภัสสร  บุนนาค                กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล             กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
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 อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก�ากบัดแูลให้บรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคับของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ 
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งอนุมัติ 
แผนธุรกิจ งบประมาณ ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 
3. ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ
4. ก�ากับดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ 
ความสามารถในการช�าระหนี้ของบริษัท 
5. พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันที่ส�าคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการน�านวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ 
ด�าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
8. ดูแลให้มีนโยบายในการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
9. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู ้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิด 
ความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ในกรณทีีบ่รษิทัมบีรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่แูลให้มกีรอบและกลไกในการก�ากบัดแูลนโยบายและ
การด�าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง 

 การสรรหากรรมการ
 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพือ่พิจารณานโยบาย และหลกัเกณฑ์ ในการสรรหา
และคดัเลอืกกรรมการ เพือ่ให้ได้คณะกรรมการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาและเสนอ
ต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพือ่เป็นผูพ้จิารณาเลอืกตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพจิารณาจากผูท้รงคุณวฒุทิีม่พีืน้ฐานและความเชีย่วชาญ
จากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1. มคุีณสมบตัทิีก่ฎหมายก�าหนดตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด และพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์
 2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกจิ มคีวามตัง้ใจและมจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ
 3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
 4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฎิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี 
 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ 
 ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 ทัง้นี ้บคุคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะได้รบัการปฐมนเิทศ แนะน�าข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่นโยบาย
ที่ส�าคัญ ตลอดจนทิศทางการด�าเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

 การสรรหากรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรที่จะได้
รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ โดยกรรมการอสิระจะเป็นบคุคลทีม่คุีณสมบตัเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุ และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส�านกังาน ก.ล.ต.”) และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนั้น ยังต้อง
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ 
ผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรือบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื ค�า้ประกนั 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระ 
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ 
การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 
1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท 
        ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด�าเนนิกิจการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
 ในกรณทีีบ่คุคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิาร
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทต้องจัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลัก
มาตรา 89/7 กล่าวคือ การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
 ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  ที่ก�าหนด
 ข. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ         
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น ยบำยกำรก�ำกับด ลกิจกำร

 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. ค�าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส�านักงานสอบบัญชี 
หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี)  
ในนามของนิติบุคคลนั้น

 การสรรหาผู้บริหารของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
 ในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
และสรรหาเป็นผูพิ้จารณาหลกัเกณฑ์ และวธีิการในการสรรหา และแต่งตัง้บคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนพจิารณา
เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลให้มีแผน
สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลการด�าเนินการตามแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ
บรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาให้พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ รวมทัง้ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน
ให้เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของบริษัท 

 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัในการตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะผูน้�าองค์กร เพือ่ดแูลรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ก�าหนดกระบวนการ
ตรวจสอบ และการก�ากับดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน
 ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ยึดมั่นในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถ
ปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น�าในการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อสร้าง
มูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยจะมีการก�าหนดล่วงหน้า 
ในแต่ละปี และจัดส่งก�าหนดวันประชุมในแต่ละครั้งให้กรรมการรับทราบตั้งแต่ต้นปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตาม 
ความจ�าเป็น โดยเลขานกุารบรษัิทจะจดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารให้กรรมการก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั เพือ่ให้กรรมการ
มรีะยะเวลาในการพจิารณาอย่างเพยีงพอ ส�าหรบัการประชมุแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชัว่โมง ขึน้อยูก่บัวาระทีม่กีารน�าเสนอ
ในแต่ละครัง้ โดยจะมีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรายงานการประชมุทีผ่่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็น 
องค์ประชุม ส�าหรับวาระท่ีต้องลงมติ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี  
คณะกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี 
 คณะกรรมการบรษิัทจะก�าหนดให้มกีารประชมุเฉพาะกรรมการอิสระ เพือ่ช่วยในการพิจารณาและกลัน่กรองข้อมลูใหค้วามเหน็
ที่เป็นอิสระ และเสนอแนวทางพิจารณาในเรื่องที่ส�าคัญ ก่อนการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันตามความจ�าเป็นเพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประเมินผลงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้วิธีประเมินตนเอง (self-evaluation) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา  
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ตลอดจน 
ก�ากับดูแลให้กรรมการแต่ละรายมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
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 ค่าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพือ่พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก�าหนด
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความช�านาญที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการ
พิจารณา กลั่นกรองข้อมูลที่ส�าคัญ และเสนอแนวทางในการด�าเนินการ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการ
ชุดย่อยประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอาภัสสร  บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล  กรรมการตรวจสอบ

นายดนุ สุขวัจน์  เลขานุการ

 ทั้งนี้ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. คณะกรรมการตรวจสอบและส�านกัตรวจสอบภายในมหีน้าทีต้่องปฏบิตัติามและสอบทานตามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
(Anti-Corruption Policy) 
7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  
3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายภูมิชาย ล�า่ซ�า ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   

นายสาระ ล�่าซ�า กรรมการ

นายอาภัสสร  บุนนาค  กรรมการ

นางทิพย์สุดา  คืนคง   เลขานุการ

 อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
1. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
2. พจิารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่หมายถงึ ค่าจ้าง เงนิรางวลัประจ�าปี และผลตอบแทนอืน่ 
ที่อาจมีขึ้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พจิารณาทบทวนและก�าหนดการค่าตอบแทนภายในองค์กรตามทีฝ่่ายจดัการเสนอ ซึง่หมายถงึการปรบัค่าจ้างประจ�าปี การปรบั
โครงสร้างเงินเดือน และ เงินรางวัลประจ�าปี และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้ค�าแนะน�าในการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ
4. สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่มีความจ�าเป็นกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่ก�ากับดูแลบริษัทก�าหนดไว้ เพื่อด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ระดับสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อสืบแทนต�าแหน่งต่างๆ ที่สิ้นสุดวาระลง และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ประกอบด้วย	

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสาระ ล�า่ซ�า กรรมการ

นายพิภพ กุนาศล   กรรมการ

ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการ

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ

นายขจรจักร ชโลธร กรรมการ

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการและเลขานุการ
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 อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 
2. ก�ากบัดแูล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน กลยทุธ์ 
และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารความเสี่ยงได้น�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
3. ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
มีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย และ 
หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 4. คณะอ�านวยการบริหาร 
  คณะอ�านวยการบรหิาร ประกอบด้วยตวัแทนจากคณะกรรมการบรษิทั และตวัแทนจากฝ่ายจดัการ เพือ่ช่วยกล่ันกรองการบริหาร 
 และจัดการ อันประกอบด้วย 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายสาระ ล�า่ซ�า ประธานคณะอ�านวยการบริหาร 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ 

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ 

นายขจรจักร ชโลธร กรรมการ 

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการ 

นางทิพย์สุดา คืนคง   กรรมการและเลขานุการ 

 อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอ�านวยการบริหาร
1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการด�าเนินงานประจ�าวันทุกๆ ด้านของบริษัท รวมทั้งให้ความร่วมมือในการด�าเนินการ
ตามแผนธุรกิจและงบประมาณ
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ 
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เป็นการด�าเนินกิจการอันเป็นปกติ และ/หรือ อยู่นอกขอบข่ายแผนธุรกิจและงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งจะมี
ผลกระทบในสาระส�าคญัต่อสถานะการเงนิ อตัราผลก�าไร หรอืชือ่เสยีงบรษิทั รวมทัง้สอบทานกจิกรรมหรอืผลติภณัฑ์รเิริม่ใหม่ทีส่�าคญั 
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
4. สอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 5. คณะกรรมการลงทุน 
  คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อการก�าหนดแหล่งเงินทุน 
 และโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายพิภพ	กุนาศล ประธานกรรมการลงทุน	

ดร.	สุธี	โมกขะเวส กรรมการ	

นายดนุ	สุขวัจน์ กรรมการและเลขานุการ
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น ยบำยกำรก�ำกับด ลกิจกำร

 อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. ทบทวนโครงสร้างเงินทุนของบริษัท 
2. พิจารณาการบริหารงบดุลของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน และ วงเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ (รวมถึงนโยบายการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สินของบริษัท)
3. พิจารณาการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท
4. พิจารณาสภาพคล่อง และ นโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนงานในอนาคตของบริษัท
5. วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท
6. พิจารณาหัวข้อต่างๆ ที่จะมีผลต่ออันดับเครดิตของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก�ากับดูแลและก�าหนดให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และกจิการอืน่ทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนียัส�าคัญ ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง ท้ังนี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัไม่มกีารลงทนุ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บรษิทัได้มกีารจดัท�าแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัให้กบักรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ก�าหนด รวมทั้ง
ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของบรษิทั มหีน้าทีจ่ะต้องรกัษาข้อมลูภายในของบรษัิททีย่งัไม่ได้มกีารเปิดเผยต่อประชาชน 
หรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว 
อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้น�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน 
การจ่ายเงนิปันผล การควบรวมกจิการ การจะได้มาซึง่สญัญาทางการค้าทีส่�าคญั เป็นต้น ตลอดจนเอกสารทีไ่ม่สามารถเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 
อนัน�าไปสูก่ารแสวงหาผลประโยชน์ เพือ่ตนเองหรอืครอบครวั หรอืพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมลูทีม่ผีลกระทบต่อราคาหุ้น ความลบัทางการ
ค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท 
 ตลอดจนได้ก�าหนดแนวทางส�าหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในกับบุคคลอื่นก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. ห้ามกรรมการ และผูบ้รหิาร ตลอดจนบคุคลภายในทีท่ราบข้อมลูภายในของบริษทั ซือ้ขายหลกัทรพัย์ในช่วง 1 เดอืน ก่อนหน้าที่
ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน 
3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ี 
ในการรายงานการซ้ือขายหลกัทรพัย์และรายงานการถอืครองหรอืเปล่ียนแปลงหลกัทรัพย์ของบรษัิท ต่อส�านกังานก.ล.ต. ตามแบบและ
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดโดยประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ท�าแผน และผู้บริหารแผน และส่งส�าเนาให้บริษัทรับทราบ

 ทัง้นี ้บริษทัได้มกีารจัดท�าจรรยาบรรณพนกังานข้ึนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้พนกังานทกุระดบัรบัทราบและยดึถือเป็นแนวทาง
ปฏบิตั ิเพือ่เป็นมาตรฐานเบือ้งต้นส�าหรบัพนกังาน ในการประพฤตตินอย่างมจีรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เหน็ว่า บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงาน
กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ และน�าความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน

 บรษิทัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของ “การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทั” โดยเป็นหนึง่ในกลยทุธ์การด�าเนนิงานของบรษิทั เพือ่ให้เกดิ
ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยการด�าเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของหลักจรรยาบรรณที่ดีอยู่แล้ว 
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น ยบำยกำรก�ำกับด ลกิจกำรน ยบำยกำรก�ำกับด ลกิจกำร

 เพือ่ให้มกีารด�าเนนิการตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างเป็นรูปธรรม จรรยาบรรณถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัและจ�าเป็น บรษิทั
จึงได้ก�าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่และภารกิจท่ีพนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ 
เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็น 
แนวทางปฏิบัติต่อไป
 จรรยาบรรณพนกังานทีไ่ด้จดัท�าขึน้นี ้เป็นมาตรฐานเบือ้งต้นส�าหรบัพนกังานในการประพฤตตินอย่างมจีรรยาบรรณ และเป็นการแสดง
ให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความ
ระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่น�าความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียง
ของบริษัท 
 ทั้งนี้ หากพนักงานกระท�าผิด “จรรยาบรรณพนักงาน” ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับและระเบียบของ
บริษัทที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า 

ขอบเขต
 “จรรยาบรรณพนักงาน” ใช้บังคับส�าหรับพนักงานของบริษัท บริษัทลูก บริษัทร่วม และกิจการอื่นๆ ที่บริษัทมีอ�านาจควบคุม รวมทั้ง
กิจการในต่างประเทศ 
 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจ�า พนักงานตามสัญญาจ้าง พนักงานทดลอง พนักงานชั่วคราว  พนักงานภายใต้สัญญาจ้างพิเศษ 
ผู้ร่วมสัญญา และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท 

หลักปฏิบัติ
1. ความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม
 พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และค�าสั่ง
ของบริษัทที่มีอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 พนกังานถอืเป็นทรพัยากรทีมี่ค่า และเป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการท�าให้บรษิทับรรลคุวามส�าเรจ็ บรษิทัจงึให้การดูแลและปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม
ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศกัยภาพ ดงันัน้ บรษิทัจงึไว้วางใจว่าพนกังานทกุคนจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วย
ความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการจัดท�าเอกสาร ข้อมูล รายงานให้ถูกต้อง และทันการณ์ พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้และประสบการณ์  
เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
3. การรักษาความลับของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 
 การป้องกนัข้อมลูภายในมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อความส�าเรจ็ของบรษัิท รวมทัง้มคีวามส�าคญัต่อความมัน่คงในอาชพีการงานของพนกังาน
ทุกคน บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด พนักงานจะต้องไม่เปิด
เผยข้อมลูของบรษิทัทีย่งัมไิด้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรอืได้รบัการอนมุตัจิากผูบ้รหิารระดบัสายงานขึน้ไป ทัง้นี้ 
บริษัทได้ก�าหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้  

3.1 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันน�าไปสู่
การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการ
ค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท
3.2 พนักงานทุกระดับของบริษัท จะไม่น�าข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
3.3 พนักงานทุกระดับของบริษัท ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
3.4 บรษิทัก�าหนดให้ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัคูส่ญัญาและข้อตกลงทีม่ไีว้กบัคูส่ญัญา ถอืเป็นความลบัทีไ่ม่อาจเปิดเผยให้บคุคลอืน่ เว้นแต่
เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสายงานขึ้นไปเท่านั้น 
3.5 ฝ่ายงานควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษัท ภายในฝ่ายงานหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้อมลูภายในทีส่�าคญัของบรษิทัเปิดเผยออกสูภ่ายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถอืว่ามาตรการและระบบควบคมุ
นี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท
3.6 บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในล�าดับขั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหล
ของข้อมูลและข่าวสารที่ส�าคัญของบริษัทออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท
3.7 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
3.8 พนักงานจะต้องไม่น�าข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการด�าเนินการ และระบบงาน ที่ได้รับทราบ หรือ
จัดท�าขึ้นจากหน้าที่งานในบริษัทไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน
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3.9 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีภาระหน้าที่ผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท รวมทั้งข้อมูล
ของบริษัทตลอดไป แม้ว่าบุคคลนั้นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทถือว่าข้อมูลหรือเอกสารใดๆ 
ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ทีไ่ด้พฒันาและจดัท�าขึน้ระหว่างทีเ่ป็นพนกังานของบรษิทั เป็นทรพัย์สนิและลขิสทิธิข์องบรษิทั  
พนกังานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูหรอืเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ทีไ่ด้พฒันาและจดัท�าขึน้ระหว่างทีเ่ป็นพนกังาน 
แม้จะพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว 

4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์  
 บริษัทห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของบริษัทอื่นใดของบริษัท โดยการน�าข้อมูลภายใน อันมีสาระส�าคัญ และม ี
ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ไปใช้  ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาธารณชน 
 ทัง้นี ้กรรมการ และผูบ้รหิาร ตามนยิามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมท้ังผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดังกล่าว มหีน้าทีใ่นการรายงาน
การถือครองหรือเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-2 ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามประกาศส�านักงาน ก.ล.ต.  
ว่าด้วยการจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ท�าแผน  
และผู้บริหารแผน
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 พนกังานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัทีข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืกระท�าการใดอนัก่อให้เกดิความขดัแย้งด้านผลประโยชน์
ต่อบริษัท และ/หรือท�าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัว และท�าให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัท
 ทั้งนี้ พนักงานจะต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อ�านาจหน้าที่
ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หลกีเลีย่งการรบัของขวญัหรอืของก�านลัใดๆ จากผูท้ีบ่รษัิทท�าธรุกจิด้วย ซึง่อาจน�าไปสูก่ารเอือ้ผลประโยชน์ 
หรือท�าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ 
6. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท 
 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท มิให้ เสียหาย สูญหาย น�าไปใช้ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย และ 
ถูกท�าลาย และถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามการดูแลบ�ารุงรักษา รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และ 
การตื่นตัวต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และรักษาให้ทรัพย์สินของบริษัทไม่เกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือถูกใช้ในทางที่ผิด 
 รวมทัง้ร่วมกนัส่งเสรมิและรกัษาชือ่เสยีงของบรษิทั โดยต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบระมดัระวงั ไม่แสดงความคดิเหน็ต่อบคุคล
ภายนอกในเรื่องที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการด�าเนินการของบริษัท เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
ชื่อเสียงของบริษัท 
7. ผู้ร่วมงาน
 พนักงานทุกคนต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานอื่น ไม่น�าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องส่วนตัวและ 
เรื่องอื่นๆ ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัท ไม่กล่าวร้าย 
หรือกระท�าการใดๆ อันน�าไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในของบริษัทหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วย
ความสุภาพ มีน�้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งรักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 การแต่งตั้ง พิจารณาค่าตอบแทน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง พิจารณาค่าตอบแทน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาอนมัุตก่ิอนการน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนมุตัใินการประชมุผู้ถอืหุน้สามญั
ประจ�าปี 
 ส�าหรับในรอบปี 2561 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมัุตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษิทัและก�าหนดค่าสอบบญัชสี�าหรบัรอบปีบญัช ี2561 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ประกอบด้วย 
 นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9441   หรือ
 นายชาญชัย สกุลเกิดสิน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827  หรือ
 นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 
 ทัง้นี ้ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้บริษทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
รายอ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  
โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 เป็นเงินจ�านวน 1,700,000 บาท
 ทั้งนี้ ในปี 2561 มีค่าบริการในการสอบทานแบบประเมินตนเองเพื่อการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทจุรติ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Collective Action Coalition, CAC) 
ที่จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นเงินจ�านวน 300,000 บาท
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ 
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก 
ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น 
 บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น และได้น�าเสนอขออนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินงาน และการวางแผนงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1. ด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม ซือ่สตัย์สจุรติ ปฏบิตัติามกฎหมาย กฏระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ควบคูกั่บการมส่ีวนร่วมดแูลสิง่แวดล้อม
และสังคม  รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการ
 2. เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นธรรม บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญในการท�าให้บริษัทบรรลุความส�าเร็จ บริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง 
โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ ส่งเสรมิให้พนกังานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืกระท�าการใดอนัก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ด้านผลประโยชน์ต่อบรษิทั และ/หรอื ท�าธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืประเภทเดยีวกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และ
ท�าให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า  
เจ้าหนี้ ลูกหน้ี หรือใช้อ�านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของก�านัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทท�าธุรกิจ
ด้วย ซ่ึงอาจน�าไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือท�าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ  ส่งเสริมให้มีโครงการ  
หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2561 

 1. ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบที่เก่ียวข้อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแล 
สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทได้มีการด�าเนินงานที่เป็นไปอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ และ 
ตลอดมา และค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย เนือ่งจากบรษิทัตระหนกัดว่ีาการเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนืจะเกดิขึน้มไิด้หากปราศจาก
ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประกอบด้วย
 ผูถ้อืหุน้  การด�าเนนิงานทางธรุกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีผลการด�าเนนิงานทีด่แีละมกีารเตบิโตอย่าง
มั่นคง โดยตั้งอยู่บนหลักของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งยังมีการ 
เปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทีส่�าคญัอย่างถกูต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบรษัิท (www.pl.co.th) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเข้าถงึและได้รบัข้อมลูอย่างเท่าเทยีมกนั รวมทัง้ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2561 
บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธใินการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th) 
 ลูกค้า  จากประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจลิสซิ่งมากว่า 30 ปี ท�าให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการอย่างครบวงจรของบริษัท โดยการน�าเสนอบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไขต่างๆของการให้บริการของบริษัท ฯ รวมถึงความใส่ใจในการให้ค�าปรึกษาและ 
จัดแผนการใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ยังรวมถึงการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า เพื่อน�ามาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ
ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจได้อย่างสูงสุด
 บรษิทัยงัมรีะบบในการตดิตามผลด้วยช่องทางการรบัแจ้งข้อร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะจากลกูค้าผ่านระบบ Call Center ซึง่ได้รบัการ
รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint Management) จาก SGS ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร UKAS ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่าน Call Center นั้นจะได้รับการตอบรับในเบื้องต้นจากพนักงาน
ทันที พร้อมการประสานงานแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าแก่ลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าจาก
การให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งการให้บริการ Call Center, การให้ความช่วยเหลือ Roadside, การบริการอุบัติเหตุ, การซ่อมบ�ารุง, การนัดรถ
เข้าใช้บริการ, การบริการรถทดแทน และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขความบกพร่องในการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจน
ท�าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมีความ
หลากหลายในปัจจุบัน
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 คู่ค้า  ด้วยรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าหลากหลายราย บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตัง้แต่กระบวนการจดัซือ้สนิทรพัย์ท่ีจะน�ามาปล่อยเช่าแก่ลกูค้าและการจัดจ�าหน่ายสนิทรพัย์เมือ่สิน้สดุสญัญาการ
เช่า ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วยการเข้าไป
เยีย่มเยยีนคูค้่าเพือ่พดูคยุและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการด�าเนนิธรุกิจร่วมกนัเป็นครัง้คราว ท�าให้มคีวามเข้าใจกนัยิง่ข้ึน คูค้่ามคีวามพงึพอใจ
ด้วยความร่วมมืออันดีของบริษัทและคู่ค้า ท�าให้ทุกฝ่ายสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของ
การต่อต้านการทุจริตที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามตลอดมา

 คู่แข่ง  ในฐานะที่บริษัทเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจลิสซิ่งนี้มาอย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทด�าเนินธุรกิจตามกรอบของการ
แข่งขันที่สุจริตด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือกระท�าการใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทเชื่อมั่น
ว่าด้วยจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินธุรกิจจะท�าให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนสืบไป

 เจ้าหนี้  เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโดยอาศัยการกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทจึงต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีและเคร่งครัดในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยจะไม่มีการน�าเงินที่กู้ยืมไปใช้ในกิจกรรมที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการ
กู้ยืมเงินของเจ้าหนี้ ตลอดจนควบคุมระบบการจัดการช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและตรงตามก�าหนดเวลา ทั้งการกู้ยืม
ในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทที่มีนัยส�าคัญต่อเงื่อนไขการกู้ยืม จะมีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้ทุกราย  

 2. เคารพสทิธมินษุยชน และการปฏบิตัต่ิอบคุลากรในองค์กรอย่างเป็นธรรม บรษิทัถอืว่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีา และเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญในการท�าให้บริษัทบรรลุความส�าเร็จ บริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง 
โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงาน เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความส�าเร็จและสามารถเติบโตต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน บริษัทจึงให้ความส�าคัญแก่การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง
จิตส�านึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

  ตลอดจนส่งเสรมิให้พนกังานมกีารพฒันา
ศกัยภาพ โดยส่งพนกังานฝึกอบรมตามความเหมาะ
สมของต�าแหน่งหน้าที่ของพนักงาน โดยในปี 2561 
มีการส่งพนักงานเข้าอบรมรวม 152 คน โดยแบ่ง
เป็นหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House  
Training) จ�านวน 8 หลักสูตร และหลักสูตรอบรม
ภายนอกองค์กร (Public Training) จ�านวน 33 
หลักสูตร รวมถึงการดูแลให้พนักงานทุกคนมี

สวัสดิการที่เหมาะสม มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี จัดให้สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีในการท�างาน และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาโดย
มีการจัดตั้งชมรมฟุตบอล, ชมรมแบดมินตัน, ชมรมจักรยานและชมรมวิ่งให้พนักงานเพ่ือสุขภาพที่ดีขึ้น และมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล 
เพื่อกระชับมิตรให้กับพนักงานในทุกๆปี 
 ฟุตบอลเมืองไทย-ภัทร ซึ่งในครั้งนี้ติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 14 แล้ว ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานได้เป็นอย่างดี เต็มไปด้วย
รอยยิ้มไปทั้งสนาม
 3. การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ ส่งเสรมิให้พนกังานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืกระท�าการใดอนัก่อให้เกดิความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ต่อบริษทั และ/หรอื ท�าธรุกิจท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืประเภทเดยีวกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และท�าให้
บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า  
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อ�านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของก�านัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทท�าธุรกิจ
ด้วย ซึ่งอาจน�าไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือท�าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ  

ำมรับ ิดช บ สัง ม
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ำมรับ ิดช บ สัง ม

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยบริษัทได้จัดท�า 
จรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้กับพนักงานในการถือปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณพนักงานดังกล่าว พนักงานทุกคนจะเซ็นต์รับทราบ 
และถือปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเข้าท�างานกับบริษัท ตลอดจนก�าหนดมาตรการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการท�าประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ตามแนวทางของการ 
ต่อต้านการทุจริตที่บริษัทยึดถือในการด�าเนินงาน

 4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุน
 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 บริษทั ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัคณุธรรม และจรยิธรรมเสมอ เพราะบรษิทัเชือ่มัน่ว่าสงัคมคอืรากฐานทีส่�าคญั การค�านงึถงึความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมจงึเป็นภารกจิหนึง่ทีบ่รษิทัให้ความส�าคญัอย่างยิง่ โดยทีผ่่านมา บรษิทัได้ด�าเนนิการผ่านโครงการต่างๆ อาท ิโครงการบรจิาคคอมพวิเตอร์ 
เพื่อน้องๆ ที่ห่างไกล, การคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศโดยการปลูกต้นไผ่ รวมถึง โครงการในอนาคตที่ก�าลังจะเกิดขึ้น เช่น โครงการบริจาคอุปกรณ์
การเรยีนส�าหรบัโรงเรยีนทีข่าดแคลน โครงการซ่อมแซมอาคารเรยีนทีช่�ารดุ กจิกรรมเหล่านีไ้ด้เริม่เป็นรปูเป็นร่างขึน้ และจะด�าเนนิต่อไปควบคู่
กับบริษัท ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ด�าเนินการ และจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านครูบุญชูและมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80
 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 โดยนายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ และนางทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ  
ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตเช่น ผงซักฟอก, น�้ายาปรับผ้านุ่ม, นมพร้อมดื่ม, ข้าวสาร เป็นต้น ให้แก่
น้องๆ เด็กพิเศษ ณ บ้านครูบุญชู จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส และให้ก�าลังใจคุณครูพี่เลี้ยงทุกท่าน ให้สามารถ 
ด�าเนนิชวีติได้อย่างมคีวามสขุ พร้อมทัง้ ได้มอบทนุการศกึษาให้กบัเดก็เรยีนด ีในโรงเรียน ผูรู้ ้ญสส.80 จังหวดัชลบรุ ีจ�านวน 20 ทนุ เพือ่เป็นการ
สนับสนุนแก่เด็กๆ เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพราะเยาวชน เป็นเหมือนดังความหวังของสังคม เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาต ิ
ในภายภาคหน้า

 กิจกรรมปลูกต้นไผ่และต้นไม้ผล ที่จ.กาญจนบุรี
 บมจ.ภทัรลสิซิง่จดักจิกรรมปลกูต้นไผ่ และต้นไม้ผล ให้กับศนูย์สขุภาพพระภิกษสุงฆ์ในสมเดจ็พระสงัฆราช องค์ที ่19 ณ จงัหวดักาญจนบรุี 
ทั้งนี้เป็นการสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก 
และเพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความสามัคคี ด้วยการสร้างภูมิทัศน์ให้กับ ศูนย์บ�าบัดสุขภาพส�าหรับภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทานผักผลไม้
ปลอดสารพิษ ต่อด้วยท�าบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
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 บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล (ห้องเรียนสาขาบ้านน�า้ดิบบอนหวาน) จังหวัดตาก
 บมจ.ภัทรลสิซิง่ ได้เดินทางไปทีโ่รงเรยีนบ้านห้วยนกแล (ห้องเรยีนสาขาบ้านน�า้ดบิบอนหวาน) 
จังหวัดตาก เพื่อส่งมอบแผงโซล่าเซลล์, จานดาวเทียม, อุปกรณ์ยังชีพ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก ่
ทางโรงเรียนจ�านวน 5 เครื่อง ให้กับน้องๆ โดยมี ผอ.รุณี หอทอง เป็นตัวแทนรับเครื่องแทนน้องๆ 
ส�าหรับใช้งานและศึกษาหาข้อมูลต่อไป
 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล (ห้องเรียนสาขาบ้านน�า้ดิบบอนหวาน) จังหวัดตาก มีจ�านวนนักเรียน
ทั้งหมดประมาณ 105 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล- ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงทางโรงเรียนไม่สามารถ 
ของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ และนักเรียนจ�าเป็นต้องศึกษาหาข้อมูล 
ที่นอกเหนือจากในต�าราเรียน อีกทั้งเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน บริษัทเห็นความส�าคัญ 
ในเรือ่งดงักล่าว และต้องการทีจ่ะสนบัสนนุในส่วนนีอ้ย่างต่อเนือ่ง โดยหวงัจะได้สร้างโอกาสให้เยาวชน
ในต่างจังหวัดเข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าเทียมกัน

 โครงการดนตรีบ�าบัดเพื่อสาธารณกุศล
 บมจ. ภทัรลสิซิง่ ให้การสนบัสนนุเงนิเพือ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรบี�าบดัเพือ่สาธารณกศุล  
โดยให้มีการจัดแสดงดนตรี ณ คลินิคศูนย์การแพทย์พัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
 โดยในส่วนของคลินคิศนูย์การแพทย์พฒันานัน้เป็นโครงการเพือ่รกัษาผูป่้วยในอตัราค่าบรกิาร
ที่ต�่ากว่าโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ซึ่งด�าเนินโครงการโดยบริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท 
ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยสร้างความผ่อนคลาย 
ให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลแล้ว ยังเป็นการสืบสานเพลงไทยสากล 
ที่มีคุณค่าทั้งด้านคีตศิลป์และวรรณศิลป์มิให้สูญหายไปจากสังคมอีกด้วย 

ำมรับ ิดช บ สัง ม
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมตรววจสอบ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งยวดต่อระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมตรววจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่มีข้อบกพร่อง
ในเรื่องการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ทั้งนี้ สามารถสรุประบบ
การควบคุมภายในของบริษัทได้ ดังต่อไปนี้ 

การควบคุมภายใน (Internal Control) 
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีส�านักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงาน
อิสระ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบตรงต่อกรรมการผูจั้ดการและคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนก�าหนดให้มีมาตรการดแูลและป้องกนัมใิห้กรรมการและผูบ้รหิาร 
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing)
 
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการก�าหนด
ขัน้ตอนพจิารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติอย่างมเีหตมุผีลและเป็นอสิระภายในกรอบจรยิธรรมอันด ีตลอดจนมกีารเปิดเผยข้อมลู
อย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส�าคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการท�ารายการเช่นเดียวกับ
รายการที่ท�ากับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ส�าหรบัการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในนัน้ บรษิทัห้ามมใิห้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทใช้และ/หรอืเปิดเผยข้อมลูภายในเพือ่ท�าการ
ซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งน้ี คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน 
รับทราบถึงข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรื่องการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง 

กำร บ มภำย น ละกำรบริหำรจัดกำร ำม ส่ยง
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 ทัง้นี ้ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 สามารถสรปุรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้ริหาร และเลขานกุาร
บริษัท ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้น (PL)

% เพิ่ม/ลด
29 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 61

1.  นายโพธิพงษ์  ล�า่ซ�า 
    - นายโพธิพงษ์ ล�า่ซ�า
    - บริษัท ยุพงษ์ จ�ากัด (นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%)

รวม

169,866
12,323,402
12,493,268

169,866
12,323,402
12,493,268

0.028%
2.066%
2.094%

-
-
-

2.  นายภูมิชาย  ล�่าซ�า
    - นายภูมิชาย ล�า่ซ�า
    - นางจุฑาภรณ์ ล�า่ซ�า (คู่สมรส)

รวม

3,540,000
20,000

3,560,000

3,540,000
20,000

3,560,000

0.593%
0.003%
0.597%

-
-
-

3.  นายสาระ ล�า่ซ�า
รวม 1,800,000 1,800,000 0.302% -

4.  นางนวลพรรณ ล�่าซ�า
รวม 1,800,000 1,800,000 0.302% -

5.  นายพิภพ กุนาศล - - - -

6.  ดร.สุธี โมกขะเวส - - - -

7.  นางจันทรา บูรณฤกษ์ - - - -

8.  นายวิเชฐ ตันติวานิช - - - -

9.  นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล - - - -

10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม - - - -

11. นายอาภัสสร  บุนนาค 
รวม 296,000 296,000 0.05% -

12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล - - - -

13. นายขจรจักร  ชโลธร
     - นายขจรจักร  ชโลธร
     - นางสุธารัตน์  ชโลธร (คู่สมรส)

รวม

254,661
200,000
454,661

254,661
200,000
454,661

0.043%
0.034%
0.077%

-
-
-

14. นางทิพย์สุดา  คืนคง
     - นางทิพย์สุดา คืนคง(1)     
     - นายอภิชาต คืนคง (คู่สมรส)

รวม

1,782,000
1,952,000
3,734,000

1,782,000
1,952,000
3,734,000

0.299%
0.327%
0.626%

-
-
-

15. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ - - - -

16. นายธนันต์  สืบศิริ
รวม 20,000 20,000 0.003% -

17. นายนฤพล วัฒนคุณ - - - -

18. นายดนุ สุขวัจน์ - - - -

19. นางการะเกด จุลวนิชรัตนา - - - -

กำร บ มภำย น ละกำรบริหำรจัดกำร ำม ส่ยง
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 การบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง บรษิทัได้มกีารจดัหาแหล่งเงนิกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพือ่ให้ก�าหนดเวลาการช�าระคนืหนี้
แต่ละจ�านวนสอดคล้องกับมูลค่าของรายได้ค่าเช่าที่จะได้รับในทุกๆ ช่วงเวลา ท้ังนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากระแสเงินสดรับไม่เพียงพอกับ
กระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลา
 ส่วนการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ หรอืความเสีย่งด้านความสามารถในการช�าระค่าเช่า บรษิทัได้มกีารระมดัระวงัการคดัเลอืกลกูค้า
โดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพจิารณาอนมุตัเิพือ่กลัน่กรอง เนือ่งจากผูส้นบัสนนุในแต่ละรายจะมมีมุมองและแนวคิดทีก่ว้างขวางขึน้ ท�าให้
เกิดความรอบคอบมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมาณของลูกหนี้มีปัญหาของบริษัทที่มีอยู่ในระดับต�่า นอกจากนี้ บริษัทได้มีระบบการติดตาม
การช�าระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการ
ติดตามศึกษาถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและภูมิภาค สภาวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยที่อาจส่งผลโดยรวมตรงต่อ
การท�าธุรกิจของบริษัท 
 นอกจากนี ้ส�าหรบัการบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้อนัเกดิจากอตัราดอกเบีย้กู้ยมืทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา สาเหตจุาก
การทีค่่าเช่าซึง่เป็นรายได้หลกัของบรษิทัถกูก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนและไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดอายสุญัญาเช่าแม้ว่าอตัราดอกเบีย้
กูย้มืจะเปลีย่นแปลงไปกต็าม หนีส้นิส่วนใหญ่ของบรษิทัจงึเป็นหนีส้นิระยะยาวทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีต่ลอดระยะเวลาการกูย้มื ทัง้นีเ้พือ่ลดความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น
 ทัง้นี ้บรษิทัมกีารบริหารความเสีย่งด้านการตลาดและการแข่งขนั ด้วยการเลอืกฐานลกูค้านติบิคุคลทีม่คีณุภาพเครดติด ีพร้อมทัง้พยายาม
ให้มกีารกระจายตวัของลกูค้าไปในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรม นอกจากนีย้งัมุง่เน้นการบรหิารความเสีย่งด้านการบรหิารมลูค่าซากให้มปีระสทิธภิาพ
สูงสุดด้วย

กำร บ มภำย น ละกำรบริหำรจัดกำร ำม ส่ยง กำร บ มภำย น ละกำรบริหำรจัดกำร ำม ส่ยง
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12. รายการระหว่างกัน 

 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั ปรากฏอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เรือ่งรายการบญัชกีบักจิการทีเ่กีย่วข้อง ซึง่บรษิทัมรีายการ
ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญา
ที่ตกลงกันไว้ส�าหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด บริษัทได้มีการก�าหนดราคา ขั้นตอนการอนุมัติ รวมทั้งผู้มีอ�านาจอนุมัติตามวงเงินของการท�า
รายการระหว่างกนั โดยค�านงึถงึความเหมาะสมและราคาทีเ่ป็นธรรมเป็นหลกั  และจากการทีผู่ส้อบบญัชไีด้มกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้
ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นตามปกติธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส�าหรับรายการธุรกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

ข้อมูลของนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม  

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ % จ�านวนหุ้น ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) รับประกันชีวิต 10.00 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รับประกันวินาศภัย 8.89 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์ 0.00 มีกรรมการร่วมกัน

ทรัพย์สินให้เช่า-สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561

มูลค่า สัดส่วน 
(%)

มูลค่า สัดส่วน 
(%)

มูลค่า สัดส่วน 
(%)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน)

ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั 119.99 0.98 133.49 1.38 129.40 1.25

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน)

ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั 53.19 0.44 52.45 0.54 41.81 0.40

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค.2559 ณ 31 ธ.ค.2560 ณ 31 ธ.ค.2561

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 42.32 45.07 42.87

รำยกำรระห ำงกัน 
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เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย
                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค.2559 ณ 31 ธ.ค.2560 ณ 31 ธ.ค.2561

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั 4.32 4.06 4.52

ค่าเบี้ยประกันจ่าย  
                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

31 ธ.ค.2559
(12 เดือน)

ม.ค.59-ธ.ค.59

31 ธ.ค.2560
(12 เดือน)

ม.ค.60-ธ.ค.60

31 ธ.ค.2561
(12 เดือน)

ม.ค.61-ธ.ค.61

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 93.18 85.70 86.69

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย
                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

31 ธ.ค.2559
(12 เดือน)

ม.ค.59-ธ.ค.59

31 ธ.ค.2560
(12 เดือน)

ม.ค.60-ธ.ค.60

31 ธ.ค.2561
(12 เดือน)

ม.ค.61-ธ.ค.61

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 9.32 10.17 10.00

 

รำยกำรระห ำงกัน รำยกำรระห ำงกัน 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
	 รายงานของผู้สอบบัญชี	ส�าหรับ	3	รอบระยะเวลาบัญชี	 (ปี	2559	–	2561)	ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	ว่างบการเงิน 
ของบรษิทัได้แสดงฐานะการเงนิ	ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดของบรษิทั	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามหลักการบญัชีทีร่บัรอง
ทั่วไป

ปีบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�านักงานที่ตรวจสอบบัญชี
ความเห็นในรายงาน

การตรวจสอบ

2561	(ม.ค.61–ธ.ค.61) นางสาวอรพินท์		สินถาวรกุล บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด ไม่มีเงื่อนไข

2560	(ม.ค.60–ธ.ค.60) นายบุญญฤทธิ์		ถนอมเจริญ บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด ไม่มีเงื่อนไข

2559	(ม.ค.59–ธ.ค.59) นายไวโรจน์		จินดามณีพิทักษ์ บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด ไม่มีเงื่อนไข

	 สรุปงบการเงิน	(งบการเงินเฉพาะบริษัท)
หน่วย	:	ล้านบาท

2559
 ม.ค.59-ธ.ค.59

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2,868.19 2,661.53 2,604.10

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 107.85 142.00 127.67

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,150.30 1,005.78 1,055.64

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 1.54 - -

รายได้อื่น 46.55 47.74 44.97

รายได้รวม 4,174.43 3,857.05 3,832.38

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 3,745.27 3,406.19 3,431.23

ต้นทุนทางการเงิน 320.79 285.08 256.47

ภาษีเงินได้ (111.81) (56.11) (79.39)

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,954.25 3,635.16 3,608.31

ก�าไรสุทธิ 220.17 221.89 224.07

ก�าไร	ต่อหุ้น	สุทธิ 0.37 0.37 0.38

จ�านวนหุ้น	(หุ้น) 596,492,753 596,492,874 596,509,825

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,534.58 1,739.67 1,896.71

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,695.11 11,471.76 12,168.96

สินทรัพย์รวม 13,229.69 13,211.44 14,065.67
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

2559
 ม.ค.59-ธ.ค.59

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

หนี้สินหมุนเวียน 4,520.44 3,871.13 4,993.29

หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,957.04 6,478.21 6,091.56

หนี้สินรวม 10,477.48 10,349.34 11,084.85

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,752.21 2,862.11 2,980.82

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 4.61 4.80 5.00

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.19 0.19 -

 สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

2559
 ม.ค.59-ธ.ค.59

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

ความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (1) 22.03% 20.18% 18.78%

อัตราดอกเบี้ยรับ (2) 5.83% 6.77% 5.86%

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (2) 3.28% 2.93% 2.59%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (2) 2.55% 3.84% 3.27%

อัตราก�าไรสุทธิ 5.27% 5.75% 5.85%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 8.17% 7.90% 7.67%

2559
 ม.ค.59-ธ.ค.59

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.68% 1.68% 1.64%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 31.94% 29.17% 28.10%

หน่วย : ล้านบาท
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2559
 ม.ค.59-ธ.ค.59

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.81 3.62 3.72

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.22 1.20 1.25

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 51 51 -

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

 ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของธุรกิจ

2559
 ม.ค.59-ธ.ค.59

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท) 4.61 4.80 5.00

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 0.37 0.37 0.38

เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท) 0.19 0.19 -

อัตราการเจริญเติบโต

สินทรัพย์รวม 2.46% -0.14% 6.47%

หนี้สินรวม 1.99% -1.22% 7.11%

รายได้จากการขายหรือบริการ 12.68% -7.60% -0.64%

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน (ไม่รวมต้นทุนทางตรง) 78.90% -35.89% -2.56%

ก�าไรสุทธิ 28.76% 0.78% 0.98%

2559
 ม.ค.59-ธ.ค.59

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 9.64 12.93 12.52

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน  (เท่า)  (Cash Basis) 0.24 0.33 0.29

มลทำงกำร งินท่ส�ำ ั  
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14.  การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 ภาพรวมของการด�าเนินงานปี 2560
 ปี 2560 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ยังคงด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสียจากการไม่สามารถช�าระ
ค่าเช่าได้ ท�าให้ในปี 2560 แม้ว่ารายได้รวมจากค่าเช่าจากสัญญาเช่าทั้งสองประเภทและรายได้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน
ลดลงกว่าในปี 2559 เน่ืองจากปรมิาณรถยนต์ท่ีจ�าหน่ายน้อยลงกว่าในปี 2559 แต่บรษิทักย็งัคงสามารถรกัษามลูค่าของก�าไรสทุธไิว้ได้ใกล้เคยีง
เดิมเนื่องจากการส�ารองหนี้สงสัยจะสูญใหม่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญตามความสามารถในการควบคุมคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น 

 ภาพรวมของการด�าเนินงานปี 2561
 ปี 2561 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ยังคงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะใช้สินทรัพย์ให้เช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการให้เช่าระยะยาว 
การให้เช่าระยะสั้นหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า รวมถึงการจ�าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าที่อยู่ในสภาพดีไปยังผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้ได้ราคาจ�าหน่าย
สูงสุด การแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจจะยังคงเป็นปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทท�าได้ยากขึ้นกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม  
บริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอที่จะท�าให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต

 ภาพรวมของการด�าเนินงานปี 2562
 ปี 2562 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการเช่าสินทรัพย์แบบสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน 
เป็นหลกั โดยนอกเหนอืจากสนิทรพัย์ประเภทเดมิทีใ่ห้เช่าอยูแ่ล้วบรษิทัมแีนวทางจะขยายการให้เช่าไปในสนิทรพัย์ประเภทอืน่ๆ ทีม่สีภาพคล่องสงู  
ยังไม่เคยให้เช่ามาก่อนและยังมีผู้ให้เช่าเป็นจ�านวนน้อยเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงซึ่งมีผลต่ออัตราก�าไรของบริษัท 
นอกจากนี้ การบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เช่าที่หมดสัญญาเช่าก็ยังคงเป็นสิ่งส�าคัญที่บริษัทต้องด�าเนินการต่อเนื่องจากปี 2561  โดยในปี 2561 
ที่ผ่านมา บริษัทมีจัดงาน “SA-BUY CAR FESTIVAL มหกรรมรถดี น่าใช้ by ภัทรลิสซิ่ง” เพื่อจ�าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วตรงไปยังผู้ซื้อรายย่อย  
ซึ่งประสบความส�าเร็จด้วยดีและเป็นแนวทางให้บริษัทด�าเนินการต่อไปในปี 2562 นี้

ผลการด�าเนินงานปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 (ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
 โครงสร้างรายได้ในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 (ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2560) ตามตาราง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)

2561
ม.ค.- ธ.ค. 61

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2,662  2,604 (2)

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 142  128 (10)

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,005  1,056 5

รายได้อื่น 48 45 (6)

รวมรายได้ 3,857 3,832 (1)

มลทำงกำร งินท่ส�ำ ั  กำร ิ รำะห ละ �ำ ิบำย ง ำยจัดกำร
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 รายได้หลักของบริษัทในปี 2561 ประกอบด้วย ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวน 2,604 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 2  
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560) และรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน จ�านวน  128 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบ 
กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2560) สาเหตหุลกัของการลดลงของรายได้จากสญัญาเช่าทัง้สองประเภทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนหน้า
เนื่องจากมีสัญญาเช่าด�าเนินงานที่สิ้นสุดลงเป็นจ�านวนมากตลอดทั้งปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงสามารถให้เช่าสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติม
ขึ้นได้จนท�าให้มูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานสุทธิ ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560  ในส่วนของสัญญาเช่าการเงินนั้น 
เน่ืองจากสินทรัพย์ให้เช่าส่วนใหญ่มีสภาพคล่องต�่ากว่าสินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการพิจารณา
ความสามารถในการช�าระค่าเช่าของลูกค้าค่อนข้างมากทั้งนี้เพื่อป้องกันหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ท�าให้ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าประเภทนี้ 
ณ สิน้ปี 2561  ปรบัตัวลดลงเลก็น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัณ สิน้ปีก่อนหน้า อย่างไรกต็าม บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะขยายการให้เช่าออกไปในสนิทรพัย์
ประเภทอื่นที่บริษัทมีความรู้และความช�านาญในสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ เป็นอย่างดีและมีผู้ให้เช่าเป็นจ�านวนน้อยรายทดแทน ซึ่งคาดว่า 
จะส่งผลให้สินทรัพย์ให้เช่าและรายได้จากการให้เช่าขยายตัวได้ในอนาคตอันใกล้
 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน 1,056 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
จ�านวน 51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากมีสินทรัพย์ที่หมดสัญญาและน�าออกจ�าหน่ายจ�านวนมากในปีนี้ รวมถึงบริษัทมีนโยบาย
จ�าหน่ายสินทรัพย์ที่หมดสัญญาออกไปให้ถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายเพิ่มมากขึ้นในปี 2561 นี้ด้วย
 จากสาเหตุทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม จ�านวน 3,832 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบ 
จากช่วงเดียวกันของปี 2560

 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 (ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2560) ตามตาราง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)

2561
ม.ค.- ธ.ค. 61

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,125 2,115 (0.5)

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,012 1,054 4

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 5 14 180

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 251 279 11

หนี้สงสัยจะสูญ 13 (30) (331)

ต้นทุนทางการเงิน 285 256 (10)

รวมค่าใช้จ่าย 3,691 3,688 (0.08)

 ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2561 ที่มีค่าเสื่อมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจ�านวน 2,115 ล้านบาท  ลดลง 10 ล้านบาท  
หรือ ลดลงร้อยละ 0.5  เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของค่าเช่ารับและสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 
ขณะที่ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานเพิ่มขึ้น จ�านวน 42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า ตามจ�านวนสินทรัพย์ที่หมดสัญญาและน�าออกจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้น
 นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง จ�านวน 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากในช่วงระหว่างปีมีการกู้ยืมลดลง  
รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทมีการปรับลดลงในปีนี้

กำร ิ รำะห ละ �ำ ิบำย ง ำยจัดกำร
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หน่วย : ล้านบาท 

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)

2561
ม.ค.- ธ.ค. 61

(งวด 12 เดือน)

ก�าไรขั้นต้น 537 489

ก�าไรสุทธิ 222 224

อัตราก�าไรขั้นต้น 20% 19%

อัตราก�าไรสุทธิ 6% 6%

 ใน ปี 2561 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 เล็กน้อย

ฐานะการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 14,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 855 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจ�านวน 593 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น (ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
ลูกหนี้กรมสรรพากร) เพิ่มขึ้นจ�านวน 223 ล้านบาท  ส�าหรับมูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง จ�านวน 36 ล้านบาท ในขณะที่
มูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 55 ล้านบาทเนื่องจากมีจ�านวนสินทรัพย์ที่หมดสัญญาเป็นจ�านวนมากในช่วงสิ้นปี 2561 และอยู่ระหว่าง
การรอจ�าหน่ายในช่วงต้นปี 2562   
 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกินวันครบก�าหนดช�าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จ�านวน 13 ล้านบาท  
และมีลกูหนี้ผดินดัช�าระหนี้จ�านวน 72 ลา้นบาท หลงัหักมูลคา่ของเงินประกนัการเชา่แลว้ บรษิทัมกีารตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสญูเพิ่มเตมิจ�านวน 
2 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ส�าหรับสัญญาเช่าประเภทนี้มีจ�านวน 79 ล้านบาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัท 
มีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าประเภทดังกล่าวที่เกินวันครบก�าหนดช�าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เท่ากับ 24 ล้านบาท และมีลูกหนี้ผิดนัดช�าระจ�านวน  
65 ล้านบาท ซ่ึงหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ ลดลง จ�านวน 8 ล้านบาท โดย ณ  31 ธันวาคม 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ส�าหรับสัญญาเช่าประเภทนี้มีจ�านวน 47 ล้านบาท 
  
หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน 11,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 736 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ  
ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งบริษัทมีหนี้สินรวม 10,349 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จ�านวน 673 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าตามเทอมการค้าปกติเพิ่มขึ้นจ�านวน 7 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียส่วนใหญ่จะอยู ่
ในรูปของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.72 เท่า แต่หากค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.42 เท่า ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สิน
(ค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ที่ระดับไม่เกิน 7 เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าว 
ยังคงต�่ากว่าเงื่อนไขการกู้ยืมที่ก�าหนดไว้ค่อนข้างมาก จึงจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพ 
ในการขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 119 ล้านบาท 

กำร ิ รำะห ละ �ำ ิบำย ง ำยจัดกำรกำร ิ รำะห ละ �ำ ิบำย ง ำยจัดกำร



94 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

สภาพคล่อง
 สภาพคล่องสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 3,211 ล้านบาท และบริษัท
มีการจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน 3,449 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 169 ล้านบาท  เป็นผลให้
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 406 ล้านบาท  ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จ�านวน 1.4 ล้านบาทซึ่งเป็นผลสุทธิจากการซื้อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ที่มิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน  นอกจาก
นี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 300 ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นจากผลสุทธิของการจ่ายต้นทุนการเงิน และช�าระคืน
หนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมแล้วมีน้อยกว่าการกู้ยืมเงินใหม่
 นอกเหนือจากค่าเช่ารับที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั้นที่สามารถเบิกใช้กับสถาบันการเงินได้อีก 
เป็นจ�านวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั้งยังสามารถออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุน 
ได้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ผลการด�าเนินงานปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559 
 โครงสร้างรายได้ในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 (ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2559) ตามตาราง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2559
ม.ค.- ธ.ค. 59

(งวด 12 เดือน)

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน  2,868 2,662 (7.18)

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน  108 142 31.48

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน  1,150 1,006 (12.52)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย  2 - (100.00)

รายได้อื่น 47 48 2.13

รวมรายได้  4,174 3,857 (7.59)

 รายได้หลักของบริษัทในปี 2560 ประกอบด้วย ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวน 2,662 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 และรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน จ�านวน  142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้เช่ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทได้ขอเปลี่ยนแปลงประเภทสัญญาเช่าสินทรัพย์จาก สัญญาเช่า 
ด�าเนินงาน ไปเป็น สัญญาเช่าการเงิน  ประกอบกับบริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ท�าให้สินทรัพย์
ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานปรับตัวลดลงในขณะที่ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้น  
 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน 1,006 ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
จ�านวน 144 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 13 เนือ่งจากจ�านวนสนิทรพัย์ทีห่มดสญัญามน้ีอยกว่าและบรษิทัมนีโยบายน�าเอาสนิทรพัย์ทีห่มดสญัญา
ไปหารายได้ต่อโดยการให้เช่าระยะสั้น ท�าให้คงเหลือจ�านวนสินทรัพย์ที่น�าออกจ�าหน่ายในปี 2560 น้อยกว่าในปี 2559
 จากสาเหตุทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม จ�านวน 3,857 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบจาก 
ช่วงเดียวกันของปี 2559 
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 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 (ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560และวันที่ 31 ธันวาคม 
2559) ตามตาราง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2559
ม.ค.- ธ.ค. 59

(งวด 12 เดือน)

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,236 2,125 (5.01)

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,089 1,012 (7.07)

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 5 N/A

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 263 251 (4.56)

หนี้สงสัยจะสูญ 157 13 (91.72)

ต้นทุนทางการเงิน 321 285 (11.21)

รวมค่าใช้จ่าย 4,066 3,691 (9.22)

 ต้นทนุทางตรงจากการให้เช่าของปี 2560 ทีม่ค่ีาเสือ่มราคาเป็นส่วนประกอบหลกั มจี�านวน 2,124 ล้านบาท  ลดลง 112 ล้านบาท หรอื 
ร้อยละ 5  ตามการลดลงของค่าเช่ารบัและสนิทรพัย์ให้เช่าตามสญัญาเช่าด�าเนนิงาน ขณะทีต้่นทุนขายสนิทรพัย์ให้เช่าตามสญัญาเช่าด�าเนนิงาน
ลดลง จ�านวน 76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7  เนื่องจากจ�านวนสินทรัพย์ที่หมดสัญญาและน�าออกจ�าหน่ายในปี 2560 น้อยกว่าในปี 2559 
 ในปี 2560 จากผลของการด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ท�าให้บริษัทควบคุมคุณภาพของลูกหนี้ได้ดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่าน บริษัทจึงมี
ค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญในปี 2560 จ�านวนเพียง 13 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นการตั้งส�ารองค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของลูกหนี้รายเก่า)  
ลดลงจากปี 2559 ที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจ�านวน 157 ล้านบาท 
 นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง จ�านวน 36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 เนื่องจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ลดลง 
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทมีการปรับลดลงในปีนี้

หน่วย : ล้านบาท

2559
ม.ค.- ธ.ค. 59

(งวด 12 เดือน)

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)

ก�าไรขั้นต้น 632 537

ก�าไรสุทธิ 220 222

อัตราก�าไรขั้นต้น 22.03% 20.18%

อัตราก�าไรสุทธิ 5.27% 5.75%

 ปี 2560 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 222 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับในปี 2559 
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ฐานะการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,211 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า  สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่า
ด�าเนินงานปรับตัวลดลงจ�านวน 532 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น จ�านวน 200 ล้านบาท ในส่วนของ
สินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวน 92 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนหน้าซึ่งมีจ�านวน 86 ล้านบาทเนื่องจากมีจ�านวน
สินทรัพย์ที่หมดสัญญาเป็นจ�านวนมากในช่วงสิ้นปี   
 ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกินวันครบก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือน จ�านวน 7 ล้านบาท 
และมลีกูหนีผ้ดินดัช�าระหนีจ้�านวน 74 ล้านบาท หลงัหกัมลูค่าของหลกัประกนัแล้ว บรษิทัท�าการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสญูเพิม่เติมในปีนีจ้�านวน 
1 ล้านบาท รวมเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ส�าหรับสัญญาเช่าประเภทนี้ จ�านวน 77 ล้านบาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมี 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าประเภทดังกล่าวที่เกินวันครบก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือน เท่ากับ 28 ล้านบาท และมีลูกหนี้ผิดนัดช�าระจ�านวน  
108 ล้านบาท ซึ่งหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว ในปีนี้บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญเพิ่มเติมจ�านวน 2 ล้านบาท รวมเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ส�าหรับสัญญาเช่าประเภทนี้จ�านวน 55 ล้านบาท 
  
หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน 10,349 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 128 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 
2559 ซึ่งบริษัทมีหนี้สินรวม 10,477 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจ�านวน  
344 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าตามเทอมการค้าปกติเพ่ิมขึ้นจ�านวน 115 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ 
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.62 เท่า แต่หากค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.34 เท่า ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สิน
(ค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ที่ระดับไม่เกิน 7 เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังคง
ต�า่กว่าเงือ่นไขการกูย้มืทีก่�าหนดไว้ค่อนข้างมาก จงึจดัว่าบรษิทัยงัคงสามารถปฏิบติัตามเงือ่นไขของการกูยื้มดงักล่าวและมศีกัยภาพในการขยาย
สินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 จ�านวน 110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 จากก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2560 และ ปี 2559 มีอัตราใกล้เคียงกัน คือ ประมาณร้อย
ละ 8 ต่อปี 

สภาพคล่อง
 สภาพคล่องสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 3,686 ล้านบาท และบริษัท
มีการจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน 2,627 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 174 ล้านบาท  เป็นผลให้
บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 886 ล้านบาท  ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 
0.6 ล้านบาทซึ่งเป็นผลสุทธิจากการซื้อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ที่มิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน  นอกจากนี้ บริษัท
ยงัมกีระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิจ�านวน 748 ล้านบาทซึง่เกดิขึน้จากผลสทุธิของการจ่ายต้นทนุทางการเงนิ จ่ายเงนิปันผล และ
ช�าระคืนหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมแล้วมีมากกว่าการกู้ยืมเงินใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติม
 นอกเหนือจากค่าเช่ารับที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั้นที่สามารถเบิกใช้กับสถาบันการเงินได้อีกเป็น
จ�านวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั้งยังสามารถออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กำร ิ รำะห ละ �ำ ิบำย ง ำยจัดกำร
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ผลการด�าเนินงานปี 2559 เปรียบเทียบปี 2558
	 โครงสร้างรายได้ในปี	2559	เปรียบเทียบกับปี	2558		ตามตาราง	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

2558
ม.ค.- ธ.ค. 58

(งวด 12 เดือน)

2559
ม.ค.- ธ.ค. 59

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2,894 2,868 (1)

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 108 108 -

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 656 1,150 75

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 5 2 (60)

รายได้อื่น 41 47 12

รวมรายได้ 3,705 4,174 13

	 สัดส่วนรายได้ของบริษัทประกอบด้วยค่าเช่าจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 จ�านวน	 2,868	 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้า	 เล็กน้อย	 
และรายได้จากสญัญาเช่าการเงนิ	จ�านวน	108	ล้านบาทใกล้เคยีงกบัในปีก่อนหน้า	ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงของรายได้จากสญัญาเช่าทัง้สองประเภท
นี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาด�าเนินงานและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน		
	 ในปี	 2559	 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน	 1,150	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2558	 
จ�านวน	494	ล้านบาท	โดยเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจ�าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าที่หมดสัญญา
	 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี	2559	เปรียบเทียบกับปี	2558	ตามตาราง	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

2558
ม.ค.- ธ.ค. 58

(งวด 12 เดือน)

2559
ม.ค.- ธ.ค. 59

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,207 2,236 1

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 676 1,089 61

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 234 263 12

หนี้สงสัยจะสูญ 1 157 156

ต้นทุนทางการเงิน 368 321 (13)

รวมค่าใช้จ่าย 3,486 4,066 17

	 ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี	2559	มีจ�านวน	2,236	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	29	ล้านบาทโดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก	
ในขณะเดียวกันต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานก็เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินทรัพย์ให้เช่าที่จ�าหน่ายออก
	 ปี	2559	ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�านวน	263	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	29	ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า	สาเหตุหลักที่ค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากในปีนี้บริษัทมีปริมาณธุรกรรมการด�าเนินงานต่างๆ	 อาทิเช่น	 ปริมาณธุรกรรมการจ�าหน่ายรถมือสอง	 เพิ่มขึ้น	 
ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้น	 	 อย่างไรก็ตาม	 ปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นท�าให้รายได้รวมของบริษัท 
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมของปี	 2558	 และปี	 2559	 แล้วพบว่ามีสัดส่วน 
ใกล้เคียงกัน	คือ	ประมาณร้อยละ	6
	 บริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	157	ล้านบาทในปี	2559	เพิ่มขึ้น	156	ล้านบาทจากปี	2558	โดยมีสาเหตุหลักมาจากการผิดนัดช�าระ
หนีข้องลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ของบริษทั	ปัจจบุนับรษิทัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการขอคนืสนิทรพัย์ให้เช่าพร้อมทัง้เรยีกให้ช�าระหนีค้งค้าง	ทัง้นี	้บรษิทั
ได้ท�าการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกค้ารายดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอแล้ว	

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทในปี 2559 มีจ�านวน 321 ล้านบาท ลดลง 48 ล้านบาท เนื่องจากมีหนี้สินระยะยาวที่มีต้นทุนการกู้ยืมสูง
ครบก�าหนดช�าระคนืและการกูย้มืใหม่ในปัจจบุนัมต้ีนทนุทีต่�า่กว่า นอกจากนี ้ในช่วงกลางปี 2558 บรษิทัมกีารเพิม่ทนุจดทะเบยีนซึง่เป็นปัจจยั
ที่ท�าให้ต้นทุนทางการเงินลดลงบางส่วนด้วย  
 ในปี 2559 แม้ว่าบริษัทจะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามข้างต้น แต่บริษัทยังคงมีก�าไรส�าหรับปีจ�านวน 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558  จ�านวน 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29  โดยเป็นผลมาจากความสามารถในการท�าก�าไรจากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญา
เช่าด�าเนินงานและการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุน 

ฐานะการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 318 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวน 293 ล้านบาทในขณะที่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่า
ด�าเนินงานปรับตัวลดลง 53 ล้านบาท เมื่อรวมแล้วสินทรัพย์ให้เช่าทั้งสองประเภทซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทมีจ�านวน  
12,113 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท  ในส่วนของสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2559 มีจ�านวน 86 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อนหน้าซึง่มจี�านวน 184 ล้านบาทค่อนข้างมากเนือ่งจากในปี 2559 มกีารจ�าหน่ายสนิค้าคงเหลอืออกเป็นจ�านวนมาก อกีทัง้ บริษทั
มีแนวคิดที่จะน�าสินทรัพย์ที่หมดสัญญาบางส่วนมาหารายได้เพิ่มเติมโดยการน�าไปให้เช่าต่อในระยะสั้นด้วย   
 ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกินวันครบก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือน  จ�านวน 12 ล้านบาท 
และมลีกูหนีผ้ดินดัช�าระหนี ้จ�านวน 74 ล้านบาท  ซึง่หลงัหกัเงนิประกนัการเช่าแล้ว บรษิทัได้ท�าการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัสญัญาเช่า
ประเภทนี ้จ�านวน 76 ล้านบาท ในส่วนของสญัญาเช่าการเงนิ บรษิทัมลีกูหนีต้ามสญัญาเช่าประเภทดังกล่าวทีเ่กนิวนัครบก�าหนดช�าระมากกว่า 
3 เดือน เท่ากับ 20 ล้านบาท และมีลูกหนี้ผิดนัดช�าระ จ�านวน 108 ล้านบาท  ซึ่งหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นงวดปี 2559 เท่ากับ 53 ล้านบาท 

หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559  บริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน  10,477 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 
ซึ่งบริษัทมีหนี้สินรวม 10,273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ�านวน  
256 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของสินทรัพย์และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทั้งสองประเภทที่เพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รปูของหุน้กู้และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีเ่พือ่หลกีเลีย่งความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคต    
 ณ สิ้นปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.81 เท่า  แต่หากค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย อัตราส่วน 
หนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ีร่ะดับ 3.60 เท่า ทัง้นี ้บรษิทัได้ก�าหนดเงือ่นไขการกูย้มื (covenant) ในส่วนของอตัราส่วนหนีส้นิ (ค�านวณเฉพาะ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ที่ระดับไม่เกิน 5.25 เท่า 6 เท่า และ 7 เท่า(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ 
แต่ละชุด) จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าว ณ สิ้นปี 2559 ยังคงต�่ากว่าเงื่อนไขการกู้ยืมที่ก�าหนดไว้ค่อนข้างมาก จึงจัดว่าบริษัทยังคงสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพในการขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 จ�านวน 113 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 จากก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 และ ปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 8.17 และร้อยละ 7.22 
ตามล�าดับ

สภาพคล่อง
 สภาพคล่องส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 3,092 ล้านบาท  
และบริษัทมีการจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน 2,799 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 117 ล้านบาท  
เป็นผลให้บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิด้มาจากในกจิกรรมด�าเนนิงานจ�านวน 176 ล้านบาท  ในขณะทีบ่รษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธไิด้มาในกจิกรรมลงทนุ
จ�านวน 1 ล้านบาทซึ่งเป็นผลสุทธิจากการซื้อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ที่มิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัมกีระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิจ�านวน 179 ล้านบาทซึง่เกดิขึน้จากผลสทุธขิองการจ่ายต้นทนุทางการเงนิ จ่ายเงนิปันผล 
และช�าระคืนหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมแล้วมีมากกว่าการกู้ยืมเงินใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติม

กำร ิ รำะห ละ �ำ ิบำย ง ำยจัดกำร
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กำร ิ รำะห ละ �ำ ิบำย ง ำยจัดกำร กำร ิ รำะห ละ �ำ ิบำย ง ำยจัดกำร

 นอกเหนือจากค่าเช่ารับที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั้นที่สามารถเบิกใช้กับสถาบันการเงินได้อีก 
เป็นจ�านวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั้งยังสามารถออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุน 
ได้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน
 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการหาโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการเช่าด�าเนินงาน และการบริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง  ไม่เพียงแต่สินทรัพย์ 
ให้เช่าประเภทยานพาหนะซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท  แต่ยังมีความเป็นไปได้ในการให้เช่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ  ท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทซึ่งมีประวัติการช�าระดีและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีผลประกอบการดีได้ในอนาคต  
 ในปี 2561 คุณภาพและความสามารถในการช�าระค่าเช่าของผู้เช่าจะยังคงเป็นปัจจัยที่บริษัทให้ความส�าคัญต่อไป แม้ว่าในปี 2560  
ทีผ่่านมาบรษิทัจะสามารถควบคมุคณุภาพหนีไ้ด้ดขีึน้กว่าในปีก่อนหน้าทัง้การแก้ไขปัญหาลกูหนีค้้างช�าระรายเก่าและการคดัเลอืกผูเ้ช่ารายใหม่
แล้วก็ตาม  สภาวะตลาดรถมือสองและราคารถมือสองที่ปัจจุบันค่อนข้างทรงตัวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญเนื่องจากบริษัท 
มีสินทรัพย์ที่รอการจ�าหน่ายเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี  นอกจากนี้ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นอีกปัจจัยที่บริษัทให้ความส�าคัญ
และติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อราคารถมือสองในอนาคตได้  



100 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

รำยงำน ำมรับ ิดช บ ง ะกรรมกำร งบกำร งิน

	 คณะกรรมการ	บริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินส�าหรับปีของ	บริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	
รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	ตลอดจน
ใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวังและประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัท�า	รวมท้ังได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ	ดังนั้น	งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่เป็นจริง	สมเหตุผล

	 คณะกรรมการ	บริษัท	 ภัทรลิสซิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้แต่งตั้ง	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 
จากการบริหารงานภายใน	 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	 
และการตรวจสอบภายใน	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัท	 ภัทรลิสซิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของ	บริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	มีความเพียงพอ	 เหมาะสม	และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของ	บริษัท	ภัทรลิสซิ่ง	จ�ากัด	 (มหาชน)	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	มีความเชื่อถือได้	 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง			

(นายโพธิพงษ์ ล�่าซ�า)
ประธานกรรมการ

(นายพิภพ กุนาศล)
กรรมการผู้จัดการ
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รำยงำน ำมรับ ิดช บ ง ะกรรมกำร งบกำร งิน รำยงำน ะกรรมกำร ร จส บ

คณะกรรมการ บริษทั ภทัรลสิซิง่ จ�ากดั (มหาชน) ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วย นายสบืตระกลู สนุทรธรรม 

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพลูพพิฒัน์ องัยรุกีลุ และ นาย  อาภสัสร บนุนาค เป็นกรรมการตรวจสอบ นายดน ุสขุวจัน์ เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561) ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้

จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสามารถสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1.  พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 มีความเห็นว่ารายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี

2.  ประชมุร่วมกบัเจ้าหน้าทีส่�านกัตรวจสอบภายในจ�านวน 4 ครัง้ โดยได้รบัทราบถงึผลการตรวจสอบการสอบทานระบบการควบคมุ

ภายในประจ�าปี 2561 สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2561 ของส�านกัตรวจสอบภายใน มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน

ที่เพียงพอและเหมาะสม

3. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ โดยมคีวามเหน็ว่า บรษิทัได้ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยครบถ้วน

4.  ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ�านวน 4 ครั้ง มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จ�ากัด (KPMG) ซึ่งเป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม เป็นไปตาม

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น 

เป็นการท�ารายการเช่นเดียวกับรายการที่ท�ากับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  พิจารณาความคืบหน้าของลูกหนี้ค้างช�าระ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและ/หรือขอบเขตการ
ปฏิบัติงานว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส�าคัญ จึงมีผลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดท�ารายงานทางการเงิน
ทีถ่กูต้อง ครบถ้วน มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ และเชือ่ถอืได้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง โดยจากรายงานทางการเงนิประจ�าปี 2561 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่พบข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
แต่งตั้ง นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล และ/หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์  
กุลสันติธ�ารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทส�าหรับรอบบัญชีปี 2562

 (นายสืบตระกูล สุนทรธรรม) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ภัทรลิสซิง่ จ�ำกัด (มหำชน)

งบกำร งินส�ำหรับปีสินสด ันท่ 
1 ัน ำ ม 2561

ละ
รำยงำน ง ส บบั ชรับ น ำ  
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รำยงำน ง ส บบั ชรับ น ำ
 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานของ สอบบั ชีรับอนุ าต 
 
เสนอ  อหุนบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด มหาชน  
 
า หน 

 
ขาพเจา ดตรวจสอบงบการเงินของบริ ัท ัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (บริ ัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดง านะการเงิน      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกํา รขาดทุนเบดเสรจ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผ ือหุน และงบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวม ึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบั ชีท่ีสําคั และเรื่องอ่ืน  
 
ขาพเจาเหนวา งบการเงินขางตนน้ีแสดง านะการเงินของบริ ัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย กตองตามท่ีควร นสาระสําคั ตามมาตร านการรายงานทางการเงิน 
 
 ก นกา า หน  
 
ขาพเจา ดป ิบัติงานตรวจสอบตามมาตร านการสอบบั ชี ความรับผิดชอบของขาพเจา ดกลาว ว นวรรค                
า ับ บ บบั กา บ บกา น นรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริ ัท

ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผประกอบวิชาชีพบั ชีท่ีกําหนดโดยส าวิชาชีพบั ชี นสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และขาพเจา ดป ิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืน  ซึ่งเปน ปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวา
หลัก านการสอบบั ชีท่ีขาพเจา ดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ชเปนเกณ นการแสดงความเหนของขาพเจา 
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า ั นกา บ 
 
เรื่องสําคั นการตรวจสอบคือเรื่องตาง  ท่ีมีนัยสําคั ท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผประกอบวิชาชีพของขาพเจา นการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจา ดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณา นบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและ นการแสดงความเหนของขาพเจา ท้ังน้ีขาพเจา ม ดแสดงความเหนแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี 
 
ความเพียงพอของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส  
อาง ึงหมายเหตุ 3, 6 และ 7 ของงบการเงิน 
เร่องสําคั นการตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเร่องดังกลาวอยางไร  
บริ ัทมีลกหน้ีคาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน ลกหน้ีตาม
สั าเชาการเงิน และสินทรัพย หเชาตามสั าเชา
ดําเนินงาน ซึ่งมีมลคารวมกันประมาณรอยละ 89.1 ของ
สินทรัพยรวม เน่ืองจากการ ชวิจารณ าณของผบริหาร น
การประมาณการ และความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ีอาจ
มีสาระสําคั ตองบการเงิน ขาพเจากําหนดเรื่องน้ีเปนเรื่อง
สําคั นการตรวจสอบ การประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ
ส ตองอา ัยการพิจารณาความสามาร นการชําระเงินของ
ลกหน้ี และมลคาท่ีคาดวาจะ ดรับจากการขาย/ หเชาตอ
ของสินทรัพยท่ีรับคืน 
 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 
- ทําความเขา จการประเ มินสมมติ าน  และความ

เหมาะสมของนโยบายการบั ชี นการพิจารณาต้ังคาเผื่อ
หน้ีสงสัยจะส ของบริ ัท 

- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ก า ร พิ จ า ร ณ า
ความสามาร นการชําระหน้ีของลกหน้ีคาเชาตาม
สั าเชาดําเนินงานและลกหน้ีตามสั าเชาการเงิน
ของบริ ัท โดยพิจารณาจากความสามาร นการชําระ
หน้ีของลกหน้ี นอดีต และส านะทางการเงินของลกหน้ี
นปจจุบัน 

- การประเมินความเปน ป ด นการ ดรับคืนสินทรัพย ห
เชาและประเมินมลคาท่ีคาดวาจะ ดรับคืนของสินทรัพย
หเชาโดยอางอิงราคาจากแหลงขอมล ายนอกของตลาด 

และ/หรือมลคาจากรายงานการประเมินมลคาทรัพยสิน
ของผประเมินราคาอิสระ ซึ่งมลคาดังกลาวจะ ก
ปรับปรุงตามแผนการจัดการสินทรัพยท่ี ดรับคืนจาก
ลกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีสําหรับลกหน้ีตามสั าเชา
การเงิน และ  

- การพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมลของ
บริ ัท ท่ี เ ก่ี ย วของกับลก หน้ีคา เช า ต า มสั า เช า
ดําเนินงาน และลกหน้ีตามสั าเชาการเงินของบริ ัท
ตามมาตร านการบั ชีท่ีเก่ียวของ 
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มลคาของสินคาคงเหลือ 
อาง ึงหมายเหตุ 3 และ 9 ของงบการเงิน 
เร่องสําคั นการตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเร่องดังกลาวอยางไร  
บริ ัทมีความเสี่ยงเก่ียวกับมลคาของสินคาคงเหลือ 
เน่ืองจากความผันผวน นราคาตลาดร ยนตมือสอง
กอ หเกิดผลกระทบโดยตรงตอมลคาสุทธิท่ีจะ ดรับ
ของสินคาคงเหลือ ขาพเจา หความสําคั นเรื่องน้ี
เน่ืองจากการประมาณการมลคาสุทธิท่ีจะ ดรับของ
สินคาคงเหลือขึ้นอยกับการประมาณการราคาขาย น
อนาคต 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 
- การประเมินมลคาท่ีคาดวาจะ ดรับคืนของสินคาคงเหลือ โดย

การประเมินความเหมาะสมของการวางแผนการจัดการและ
ประมาณการราคาท่ีคาดวาจะขาย ดของร ยนตท่ีหมดสั า
เชาของบริ ัท และเปรียบเทียบกับราคาขายจริงสําหรับร ยนต
ท่ี กขาย ายหลังรอบระยะเวลารายงาน และเปรียบเทียบกับ
ราคาขายจากแหลงขอมล ายนอกของตลาดสําหรับร ยนตท่ี
ยัง ม กจําหนายเพื่อทดสอบวาราคาขายมีมลคาสงกวามลคา
ตามบั ชีของสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นปหรือ ม และ 

- การพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมลของบริ ัท
ตามมาตร านการบั ชีท่ีเก่ียวของ 

 

การรับรสินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ช ี
อาง ึงหมายเหตุ 3 และ 14 ของงบการเงิน 
เร่องสําคั นการตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเร่องดังกลาวอยางไร  
บริ ัทรับรสินทรัพย า ี เ งิน ดรอการตัดบั ชี ท่ี
คํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทาง า ีท่ี
ยัง ม ด ชซึ่งคาดวาจะ ดรับคืน 
 
การ ชประโยชนของสินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัด
บั ชีท่ีรับรจะพิจารณาจากความสามาร ของบริ ัทท่ี
จะมีกํา รทาง า ี นอนาคตเพียงพอกับการ ช
ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทาง า ี
(กอนวันท่ีขาดทุนทาง า ีหมดอายุ) 
 
ขาพเจากําหนดเรื่องน้ีเปนเรื่องสําคั นการตรวจสอบ
เน่ืองจากความ มแนนอน นการประมาณการจํานวน
เงินและระยะเวลาของกํา รทาง า ี และการกลับ
รายการของผลแตกตางชั่วคราว 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 
- การสอบ ามผบริหารผซึ่งรับผิดชอบ นการจัดทําประมาณ

การกํา รทาง า ี นอนาคตของบริ ัท  
- การประเมินและทดสอบการ ชดุลยพินิจของผบริหาร ขอ

สมมติท่ี ช นการประมาณการกํา รทาง า ี นอนาคต โดย
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการประมาณการ นอดีต 
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง และแผนการ
ดําเนินงาน ประกอบกับความรความเขา จของขาพเจาท่ีมีตอ
บริ ัท อุตสาหกรรมของบริ ัท และความออน หว นการ
เปล่ียนแปลงของการประมาณการกํา ร นอนาคต เพื่อ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของกระบวนการจัดทําประมาณ
การกํา รทาง า ี นอนาคตของผบริหาร 

- ทดสอบการคํานวณตามประมาณการ และ  
- การพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมลของบริ ัท

ตามมาตร านการบั ชีท่ีเก่ียวของ 
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น 
 
ผบริหารเปนผรับผิดชอบตอขอมลอ่ืน ขอมลอ่ืนประกอบดวยขอมลซึ่งรวมอย นรายงานประจําป แต มรวม ึงงบการเงิน
และรายงานของผสอบบั ชีท่ีอย นรายงานน้ัน ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะ กจัดเตรียม หขาพเจา ายหลังวันท่ี น
รายงานของผสอบบั ชีน้ี 
 
ความเหนของขาพเจาตองบการเงิน มครอบคลุม ึงขอมลอ่ืนและขาพเจา ม ด หความเชื่อม่ันตอขอมลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานขอมลอ่ืนตามท่ีระบุขางตนเม่ือจัดทําแลว 
และพิจารณาวาขอมลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคั กับงบการเงินหรือกับความรท่ี ดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา 
หรือปราก วาขอมลอ่ืนมีการแสดงขอมลท่ีขัดตอขอเทจจริงอันเปนสาระสําคั หรือ ม 
 
เม่ือขาพเจา ดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุป ดวามีการแสดงขอมลท่ีขัดตอขอเทจจริงอันเปนสาระสําคั  ขาพเจา
ตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผมีหนาท่ี นการกํากับดแลและขอ หทําการแก ข 
 
า ับ บ บ หา หนาท นกา กากับ บกา น 

 
ผบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบ นการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดย กตองตามท่ีควรตามมาตร านการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม าย นท่ีผบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อ หสามาร จัดทํางบการเงินท่ีปรา จาก
การแสดงขอมลท่ีขัดตอขอเทจจริงอันเปนสาระสําคั มวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  
 
นการจัดทํางบการเงิน ผบริหารรับผิดชอบ นการประเมินความสามาร ของบริ ัท นการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเรื่อง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการ ชเกณ การบั ชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแต
ผบริหารมีความต้ัง จท่ีจะเลิกบริ ัทหรือหยุดดําเนินงานหรือ มสามาร ดําเนินงานตอเน่ืองตอ ป ด 
 
ผมีหนาท่ี นการกํากับดแลมีหนาท่ี นการสอดสองดแลกระบวนการ นการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ัท 
 
า ับ บ บบั กา บ บกา น 

 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัต ุประสงคเพื่อ ห ดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปรา จากการ
แสดงขอมลท่ีขัดตอขอเทจจริงอันเปนสาระสําคั หรือ ม มวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผสอบบั ชีซึ่งรวมความเหนของขาพเจาอยดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ัน นระดับสงแต ม ดเปน
การรับประกันวาการป ิบัติงานตรวจสอบตามมาตร านการสอบบั ชีจะสามาร ตรวจพบขอมลท่ีขัดตอขอเทจจริงอันเปน
สาระสําคั ท่ีมีอย ดเสมอ ป ขอมลท่ีขัดตอขอเทจจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและ ือวามีสาระสําคั เม่ือ
คาดการณ ดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเทจจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสิน จ
ทางเ ร กิจของผ ชงบการเงินจากการ ชงบการเงินเหลาน้ี 
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นการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตร านการสอบบั ชี ขาพเจา ด ชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การป ิบัติงานของขาพเจารวม ึง 
 
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมลท่ีขัดตอขอเทจจริงอันเปนสาระสําคั นงบการเงิน มวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและป ิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และ ด
หลัก านการสอบบั ชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณ นการแสดงความเหนของขาพเจา ความเสี่ยงท่ี มพบ
ขอมลท่ีขัดตอขอเทจจริงอันเปนสาระสําคั ซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก าน การต้ัง จละเวนการแสดงขอมล การ
แสดงขอมลท่ี มตรงตามขอเทจจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม าย น  

• ทําความเขา จ นระบบการควบคุม าย นท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
ส านการณ แต ม ชเพื่อวัต ุประสงค นการแสดงความเหนตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม าย นของบริ ัท  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบั ชีท่ีผบริหาร ชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบั ชีและ
การเปดเผยขอมลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผบริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการ ชเกณ การบั ชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผบริหารและจากหลัก าน
การสอบบั ชีท่ี ดรับ สรุปวามีความ มแนนอนท่ีมีสาระสําคั ท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือส านการณท่ีอาจเปนเหตุ ห
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคั ตอความสามาร ของบริ ัท นการดําเนินงานตอเน่ืองหรือ ม าขาพเจา ดขอสรุปวามี
ความ มแนนอนท่ีมีสาระสําคั  ขาพเจาตองกลาว ว นรายงานของผสอบบั ชีของขาพเจาโดย หขอสังเกต ึงการ
เปดเผยขอมล นงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือ าการเปดเผยขอมลดังกลาว มเพียงพอ ความเหนของขาพเจาจะ
เปล่ียนแปลง ป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยกับหลัก านการสอบบั ชีท่ี ดรับจน ึงวันท่ี นรายงานของผสอบบั ชี
ของขาพเจา อยาง รกตาม เหตุการณหรือส านการณ นอนาคตอาจเปนเหตุ หบริ ัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวม ึงการเปดเผยขอมลวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ นรปแบบท่ีทํา หมีการนําเสนอขอมลโดย กตองตามท่ีควรหรือ ม  
 

ขาพเจา ดสื่อสารกับผมีหนาท่ี นการกํากับดแล นเรื่องตาง  ท่ีสําคั ซึ่งรวม ึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ี ดวางแผน ว ประเดนท่ีมีนัยสําคั ท่ีพบจากการตรวจสอบรวม ึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคั นระบบการควบคุม

าย นหากขาพเจา ดพบ นระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจา ด หคํารับรองแกผมีหนาท่ี นการกํากับดแลวาขาพเจา ดป ิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความ
เปนอิสระและ ดสื่อสารกับผมีหนาท่ี นการกํากับดแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งขาพเจาเชื่อวามี
เหตุผลท่ีบุคคล ายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจา ชเพื่อปองกัน ม ห
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
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จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผมีหนาท่ี นการกํากับดแล ขาพเจา ดพิจารณาเรื่องตาง  ท่ีมีนัยสําคั ท่ีสุด นการตรวจสอบ      
งบการเงิน นงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคั นการตรวจสอบ ขาพเจา ดอธิบายเรื่องเหลาน้ี นรายงานของผสอบ
บั ชีเวนแตก หมายหรือขอบังคับ ม หเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือ นส านการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ขาพเจาพิจารณาวา มควรสื่อสารเรื่องดังกลาว นรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามาร คาดการณ ดอยาง
สมเหตุผลวาจะมีผลกระทบ นทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวน ดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 
 
 
 
 
(อรพินท สิน าวรกุล) 
ผสอบบั ชีรับอนุ าต 
เลขทะเบียน 9441 
 
บริ ัท เคพีเอมจี มิ ชย สอบบั ชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
21 กุม าพันธ 2562 
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งบ สดง ำนะกำร งิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดง านะการเงิน

สินทรัพย ห า ห 2561 2560

นทร ุน น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 
ลกหนี้คาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงินที่ ึงกําหนดชําระ าย นหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 
ลกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 
สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 
สินทรัพยที่ ือ วเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1  1 3 5 3 

นทร ุน น
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    
อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 
ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 
สินทรัพย มมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 
สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชี 14 370,793,775 293,576,618 
สินทรัพย มหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12 1 5 33  11 1 5 1  

รวมสินทรัพย 1 5 113 13 211 5 2 

(บาท)

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7
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งบ สดง ำนะกำร งิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดง านะการเงิน

หนี้สินและสวนของ อหุน ห า ห 2561 2560

น น ุน น
เงินกยืมระยะสั้นจากส าบันการเงิน 15.1 1,628,183,548 827,785,635 
เจาหนี้การคา 4, 16 230,244,921 223,123,310 
เจาหนี้อื่น 17 216,082,884 192,918,916 
หุนกที่ ึงกําหนด อน าย นหนึ่งป 15.2 2,199,665,639 1,749,780,935 
เงินกยืมระยะยาวจากส าบันการเงินที่ ึงกําหนดชําระ าย นหนึ่งป 15.3 719,112,000 877,522,000 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3 2 2 3 1 13  

น น ุน น
หุนก 15.2 4,697,016,915 4,896,791,340 
เงินกยืมระยะยาวจากส าบันการเงิน 15.3 979,150,000 1,198,262,000 
เงินรับลวงหนาเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเชา 169,646,969 178,278,661 
คาเชารับลวงหนา 197,111,927 151,509,267 
ประมาณการหนี้สิน มหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 18 48,631,541 53,364,526 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1 55 352 2 5  

รวมหนี้สิน 11 3  1 3 33 5  

(บาท)

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดง านะการเงิน

สินทรัพย ห า ห 2561 2560

นทร ุน น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 
ลกหนี้คาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงินที่ ึงกําหนดชําระ าย นหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 
ลกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 
สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 
สินทรัพยที่ ือ วเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1  1 3 5 3 

นทร ุน น
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    
อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 
ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 
สินทรัพย มมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 
สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชี 14 370,793,775 293,576,618 
สินทรัพย มหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12 1 5 33  11 1 5 1  

รวมสินทรัพย 1 5 113 13 211 5 2 

(บาท)

31 ธันวาคม



111บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

งบ สดง ำนะกำร งิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดง านะการเงิน

หนี้สินและสวนของ อหุน ห า ห 2561 2560

น ุน
ทุนเรือนหุน 19
   ทุนจดทะเบียน 646,800,483 646,200,489 
   ทุนที่ออกและชําระแลว 596,509,825 596,492,874 
สวนเกินมลคาหุนสามั 19 645,168,552 645,118,416 
กํา รสะสม
   จัดสรรแลว
       ทุนสํารองตามก หมาย 21 64,680,049 64,620,049 
   ยัง ม ดจัดสรร 1,674,461,343 1,555,876,633 
รวมสวนของ อหุน 2 1  2 2 1 2 

รวมหนี้สินและสวนของ อหุน 1 5 113 13 211 5 2 

(บาท)

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดง านะการเงิน

สินทรัพย ห า ห 2561 2560

นทร ุน น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 
ลกหนี้คาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงินที่ ึงกําหนดชําระ าย นหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 
ลกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 
สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 
สินทรัพยที่ ือ วเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1  1 3 5 3 

นทร ุน น
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    
อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 
ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 
สินทรัพย มมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 
สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชี 14 370,793,775 293,576,618 
สินทรัพย มหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12 1 5 33  11 1 5 1  

รวมสินทรัพย 1 5 113 13 211 5 2 

(บาท)

31 ธันวาคม
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งบ สดง ำนะกำร งิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
10

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบดเสรจ

ห า ห 2561 2560

รา
คาเชารับจากสั าเชาดําเนินงาน 4 2,604,100,985    2,661,526,372    
ราย ดจากสั าเชาการเงิน 127,668,261       142,001,910       
ราย ดจากการขายสินทรัพย หเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 1,055,636,880    1,005,780,254    
ราย ดอื่น 4, 23 44,970,316         47,742,336         
รวมรายได 3,832,376,442    3,857,050,872    

คา า
ตนทุนทางตรงจากการ หเชา 4, 26 2,114,921,691    2,124,465,633    
ตนทุนขายสินทรัพย หเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 26 1,053,734,284    1,012,250,578    
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยที่ ือ วเพื่อขาย 26 13,689,744         4,680,902           
คา ชจาย นการบริหาร 4, 24, 26 278,637,361       251,375,020       
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะส 6, 7, 8, 26 (29,755,968)        13,420,600         
ตนทุนทางการเงิน 256,469,556       285,078,797       
รวมคา ชจาย 3,687,696,668    3,691,271,530    

กําไรกอนภาษีเงินได 144,679,774       165,779,342       
ราย ด า ีเงิน ด 27 (79,387,055)        (56,110,076)        
กําไรสําหรับป 224,066,829       221,889,418       

กําไรขาดทุนเบดเสรจอ่น 
รา ารท ร ท น า ร ร า ทุน น า
ผลกํา รจากการวัดมลคา หมของผลประโยชนพนักงานที่กําหนด ว 18 9,889,409           1,672,625           

า ีเงิน ดของรายการที่จะ ม กจัดประเ ท หม ว นกํา รหรือขาดทุน น ายหลัง 27 (1,977,882)          (334,525)             
กําไรขาดทุนเบดเสรจอ่นสําหรับป  สุทธิจากภาษี 7,911,527           1,338,100           
กําไรขาดทุนเบดเสรจรวมสําหรับป 231,978,356       223,227,518       

กําไรตอหุน 28
กํา รตอหุนขั้นพื้น าน 0.38                    0.37                    
กํา รตอหุนปรับลด 0.38                    0.37                    

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดง านะการเงิน

สินทรัพย ห า ห 2561 2560

นทร ุน น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 
ลกหนี้คาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงินที่ ึงกําหนดชําระ าย นหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 
ลกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 
สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 
สินทรัพยที่ ือ วเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1  1 3 5 3 

นทร ุน น
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    
อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 
ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 
สินทรัพย มมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 
สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชี 14 370,793,775 293,576,618 
สินทรัพย มหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12 1 5 33  11 1 5 1  

รวมสินทรัพย 1 5 113 13 211 5 2 

(บาท)

31 ธันวาคม
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งบกระ ส งินสด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

2561 2560

ร น า รร า นน าน
กํา รสําหรับป 224,066,829        221,889,418        
ับ า กา ทก ทบกา ( า ทน) น น ับ ( า )

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,695,795,870     1,715,791,744     
ตนทุนทางการเงิน 256,469,556        285,078,797        
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะส (29,755,968)        13,420,600          
ขาดทุนจากการปรับลดมลคาของสินคาคงเหลือ 4,060,465            174,437               
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ (94,476)                (36,696)                

าระผกพันผลประโยชนพนักงาน 5,156,424            5,313,683            
ราย ด า ีเงิน ด (79,387,055)        (56,110,076)        

2,076,311,645     2,185,521,907     
กา น น นท ัพ หน น า นน าน
ลกหนี้คาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน (2,253,202)           2,973,734            
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงิน 105,071,913        230,923,446        
ลกหนี้อื่น (26,043,194)        7,689,170            
สินคาคงเหลือ 1,053,734,284     1,012,250,578     
สินทรัพยที่ ือ วเพื่อขาย (4,882,143)           24,150,621          
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 360,272               6,427,625            
ทรัพยสินรอการขาย (26,286,814)        -                       
สินทรัพย มหมุนเวียนอื่น (35,600,719)        (5,449,829)           
เจาหนี้การคา 7,121,611            120,207,709        
เจาหนี้อื่น 26,333,779          15,087,227          
เงินรับลวงหนาเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเชา (8,631,692)           36,970,809          
คาเชารับลวงหนา 45,602,660          49,730,187          
กระแสเงินสดสุทธิ ดมาจากการดําเนินงาน 3,210,838,400     3,686,483,184     
เงินสดจายซื้อสินทรัพย หเชาตามสั าเชาดําเนินงาน (3,448,761,674)   (2,626,991,942)   
จาย า ีเงิน ด (168,525,805)      (173,761,561)      
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก ( ชไป น) กิจกรรมดําเนินงาน (406,449,079)      885,729,681        

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(บาท)



116 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

งบกระ ส งินสด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
14

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 

ห า ห 2561 2560

ร น า รร ทุน
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (2,304,033)           (2,607,714)           
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพย มมีตัวตน (152,850)              (170,900)              
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,104,205            2,135,664            
กระแสเงินสดสุทธิ ชไป นกิจกรรมลงทุน (1,352,678)           (642,950)              

ร น า รร า น
เงินสดจายตนทุนทางการเงิน (259,241,453)      (284,758,266)      
เงินปนผลจาย หผ ือหุนของบริ ัท (113,333,646)      (113,333,623)      
เงินสดรับจากเงินกยืมระยะสั้นจากส าบันการเงิน 6,007,000,000     4,920,000,000     
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกยืมระยะสั้นจากส าบันการเงิน (5,207,000,000)   (5,850,000,000)   
เงินสดรับจากการออกหุนก 2,000,000,000     1,700,000,000     
เงินสดจายเพื่อชําระคืนหุนก (1,750,000,000)   (1,900,000,000)   
เงินสดรับจากเงินกยืมระยะยาว 500,000,000        1,500,000,000     
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกยืมระยะยาว (877,522,000)      (719,826,000)      
เงินสดรับจากหุนทุนออก หตามสิทธิ 67,087                 479                      
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก ( ชไป น) กิจกรรมจัดหาเงิน 299,969,988        (747,917,410)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้น (ลดลง) สุทธิ (107,831,769)      137,169,321        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 214,791,962        77,622,641          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 106,960,193        214,791,962        

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดง านะการเงิน

สินทรัพย ห า ห 2561 2560

นทร ุน น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 
ลกหนี้คาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงินที่ ึงกําหนดชําระ าย นหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 
ลกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 
สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 
สินทรัพยที่ ือ วเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1  1 3 5 3 

นทร ุน น
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    
อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 
ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 
สินทรัพย มมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 
สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชี 14 370,793,775 293,576,618 
สินทรัพย มหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12 1 5 33  11 1 5 1  

รวมสินทรัพย 1 5 113 13 211 5 2 

(บาท)

31 ธันวาคม
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หมำย ห ประก บงบกำร งิน 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

 15 

หมายเหตุ  สารบั  
   

1  ขอมลท่ัว ป 
2  เกณ การจัดทํางบการเงิน 
3  นโยบายการบั ชีท่ีสําคั  
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6  ลกหน้ีคาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 
7  ลกหน้ีตามสั าเชาการเงิน 
8  ลกหน้ีอ่ืน 
9  สินคาคงเหลือ 
10  สินทรัพยท่ี ือ วเพื่อขาย 
11  อาคารและอุปกรณ 
12  ทรัพยสินรอการขาย 
13  สินทรัพย มมีตัวตน 
14  สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชี 
15  หน้ีสินท่ีมี าระดอกเบ้ีย 
16  เจาหน้ีการคา 
17  เจาหน้ีอ่ืน 
18  ประมาณการหน้ีสิน มหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
19  ทุนเรือนหุน 
20  บสําคั แสดงสิทธิ 
21  ทุนสํารองตามก หมาย 
22  สวนงานดําเนินงาน 
23  ราย ดอ่ืน 
24  คา ชจาย นการบริหาร 
25  คา ชจายผลประโยชนของพนักงาน 
26  คา ชจายตามลัก ณะ 
27  า ีเงิน ด 
28  กํา รตอหุน 
29  เงินปนผล 
30  เครื่องมือทางการเงิน 
31  าระผกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
32  เหตุการณ ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
33  มาตร านการรายงานทางการเงินท่ียัง ม ด ช 
34  การจัดประเ ทรายการ หม 
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

16 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ี ดรับอนุมัติ หออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 21 กุม าพันธ 2562 

 
1 ขอมลทั่วไป 

 
บริ ัท ัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) “บริ ัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้น นประเท ทย และมีท่ีอยจดทะเบียนต้ังอย
เลขท่ี 252/6 อาคารสํานักงานเมือง ทย ัทรคอมเพลกซ ชั้น 29 นนรัชดา ิเ ก เขตหวยขวาง กรุงเทพ  10320 
 
บริ ัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเท ทยเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2539 
 
ผ ือหุนราย ห นระหวางป ดแก บริ ัท เมือง ทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ( ือหุนรอยละ 10.00) ซึ่งเปน          
นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้น นประเท ทย 
 
บริ ัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการ หเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง ซึ่งเปนการ หบริการ นรปแบบการ หเชาทรัพยสิน
กับผประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลเปนหลัก 
 

2 เกณ การจัดทํางบการเงิน 
 

 าร  
 
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตร านการรายงานทางการเงิน-รวม ึงแนวป ิบัติทางการบั ชีท่ีประกา ชโดยส า
วิชาชีพบั ชี  ( ส าวิชาชีพบั ชี ) ก ระเบียบและประกา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี
เก่ียวของ  
 
ส าวิชาชีพบั ชี ดออกและปรับปรุงมาตร านการรายงานทางการเงินหลาย บับ ซึ่งมีผลบังคับ ชต้ังแตรอบ
ระยะเวลาบั ชีท่ีเริ่ม นหรือหลังวันท่ี 1   มกราคม 2561 การ ือป ิบัติตามมาตร านการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงขึ้น หมน้ัน  มีผล หเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบั ชีของบริ ัท นบางเรื่อง  ท้ัง น้ี  
การเปล่ียนแปลงดังกลาว มมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคั ตองบการเงิน  
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

17 

นอกเหนือจากมาตร านการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง หมขางตน ส าวิชาชีพบั ชี ดออกและ
ปรับปรุงมาตร านการรายงานทางการเงิน ซึ่งยัง มมีผลบังคับ นปจจุบันและบริ ัท ม ด ชมาตร านการรายงาน
ทางการเงินดังกลาว นการจัดทํางบการเงินกอนวันท่ีมีผลบังคับ ช มาตร านการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุง หมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของบริ ัท ดเปดเผย นหมายเหตุขอ  
 

 าร คา 
 
งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดย ือหลักเกณ การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอ ปน้ี 
 
รา าร าร คา 
หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนด ว มลคาปจจุบันของ าระผกพันตามผลประโยชนท่ี

กําหนด ว ซึ่ง ดเปดเผย นหมายเหตุขอ  ( ) 
 
(ค  ุ นท น าร า นน าน นา น าร น  
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ี ช นการดําเนินงานของบริ ัท ขอมล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปดเ นหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อ หแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุ ว
เปนอยางอ่ืน 
 

(  าร าร า ร า าร  
 

นการจัดทํางบการเงินน้ีเปน ปตามมาตร านการรายงานทางการเงิน ผบริหารตอง ชวิจารณ าณ การประมาณ
และขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบั ชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย หน้ีสิน ราย ด และคา ชจาย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณ ว 
 
ประมาณการและขอสมมติท่ี ช นการจัดทํางบการเงินจะ ดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บั ชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตน ป 
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

18 

ขอมลเก่ียวกับขอสมมติและความ มแนนอนของการประมาณการท่ีสําคั  ซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคั ท่ีเปนเหตุ
หตองมีการปรับปรุงมลคาตามบั ชีของสินทรัพยและหน้ีสิน าย นปบั ชีสิ้นสุดวันท่ี 1 ธันวาคม 5  ซึ่ง ด

เปดเผย นหมายเหตุประกอบงบการเงินตอ ปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14  การรับรสินทรัพย า ีเงิน ด การคาดการณกํา รทาง า ี นอนาคต

ท่ีจะนําขาดทุนทาง า ี ป ชประโยชน และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 การวัดมลคาของ าระผกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนด ว

เก่ียวกับขอสมมติหลัก นการประมาณตามหลักคณิต าสตร
ประกัน ัย 

 
กา ั า  

 
นโยบายการบั ชีและการเปดเผยขอมลของบริ ัทหลายขอกําหนด หมีการวัดมลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ
หน้ีสินทางการเงินและ ม ชทางการเงิน 
 
บริ ัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวม ึงกลุมผประเมิน
มลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคั  รวม ึงการวัดมลคายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงตอผบริหารสงสุดทางดานการเงิน  
 
กลุมผประเมินมลคามีการทบทวนขอมลท่ี มสามาร สังเกต ด และปรับปรุงการวัดมลคาท่ีมีนัยสําคั อยาง
สมํ่าเสมอ หากมีการ ชขอมลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา 
กลุมผประเมิน ดประเมินหลัก านท่ี ดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมลคารวม ึงการ
จัดลําดับชั้นของมลคายุติธรรมวาเปน ปตามท่ีกําหนด ว นมาตร านการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม  

 
ประเดนป หาของการวัดมลคาท่ีมีนัยสําคั จะ กรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ัท 
 
เม่ือวัดมลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน บริ ัท ด ชขอมลท่ีสามาร สังเกต ด หมากท่ีสุดเทาท่ีจะทํา ด 
มลคายุติธรรมเหลาน้ี กจัดประเ ท นแตละลําดับชั้นของมลคายุติธรรมตามขอมลท่ี ช นการประเมินมลคา ดังน้ี  
• ับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย ( มตองปรับปรุง) นตลาดท่ีมีส าพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน 
• ับ 2  เปนขอมลอ่ืนท่ีสังเกต ดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอย นขอมลระดับ 1 
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• ับ 3  เปนขอมลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ี ม ดมาจากขอมลท่ีสามาร สังเกต ด (ขอมลท่ี                       
มสามาร สังเกต ด) 

 
หากขอมลท่ีนํามา ช นการวัดมลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กจัดประเ ทลําดับชั้นของมลคายุติธรรมท่ี
แตกตางกัน การวัดมลคายุติธรรมโดยรวมจะ กจัดประเ ท น าพรวม นระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมลคา
ยุติธรรมของขอมลท่ีอย นระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคั สําหรับการวัดมลคายุติธรรมโดยรวม 
 
บริ ัทรับรการโอนระหวางลําดับชั้นของมลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 
ขอมลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติท่ี ช นการวัดมลคายุติธรรม อย นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอ ปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 เครื่องมือทางการเงิน 

 
3 น ยบายการบั ชีที่สําคั  
 

นโยบายการบั ชีท่ีนําเสนอดังตอ ปน้ี ด ือป ิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

 น รา า ร ท  
 

า กา บั ท น น า า ท  
 

รายการบั ชีท่ีเปนเงินตราตางประเท แปลงคาเปนสกุลเงินท่ี ช นการดําเนินงาน โดย ชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี
เกิดรายการ  

 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเท  ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ี ช นการ
ดําเนินงานโดย ชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ี มเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบั ชีท่ีเปนเงินตราตางประเท ซึ่งบันทึกตามเกณ ราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินท่ี ช นการดําเนินงานโดย ชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคา หรับรเปนกํา รหรือขาดทุน นงวดบั ชีน้ัน 
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(  าร นค า    
 

กา กัน า าก า กา ท น น า า ท ท น นา  
 
กํา รหรือขาดทุนจากสั าซื้อขายเงินตราตางประเท ลวงหนาท่ี ก ช นการปองกันความเสี่ยงของรายการท่ีเปน
เงินตราตางประเท ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น นอนาคต  จะ กบันทึกรอ ว นบั ชีจนกวารายการท่ีคาด วเกิดขึ้น  หาก
รายการท่ี ดรับการปองกันความเสี่ยง ดรับการรับรเปนสินทรัพยหรือหน้ีสิน รายการดังกลาวจะ ดรับการแปลงคา
โดย ชอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาตามสั า 

 
สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีคาเปนเงินตราตางประเท  และ ดรับการปองกันความเสี่ยงดวยสั าซื้อขายเงินตรา
ตางประเท ลวงหนา  บันทึกเปนเงินบาทโดย ชอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาตามสั า 

 
(ค  น รา าร ท ทา น  
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด นงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด และยอดเงิน ากธนาคารประเ ท              
เผื่อเรียก  

 
(  นคา า า า า า นน าน น า า า าร น น น 
 

ลกหน้ีคาเชาตามสั าเชาดําเนินงานและลกหน้ีอ่ืนแสดง นราคาตาม บแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส  
 

ลกหน้ีตามสั าเชาการเงินแสดงมลคายอดคงคางสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียัง ม ือเปนราย ดหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส  
 
บริ ัทต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส เปนจํานวนเทากับผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเกบเงินจากลกหน้ี ม ด โดย
การวิเคราะหประเ ทและการพิจารณา านะของลกหน้ี นปจจุบัน  
 

 กหน า า า ั า า า นน าน 
 
การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส สําหรับลกหน้ีคาเชาตามสั าเชาดําเนินงานคํานวณเปนอัตรารอยละของลกหน้ีท่ีคาง
ชําระโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ลกหน้ีคางชําระมากกวา  เดือน ึง 1 เดือน รอยละ 1 
ลกหน้ีคางชําระมากกวา 1 เดือน ึง  เดือน รอยละ  
ลกหน้ีคางชําระมากกวา  เดือนขึ้น ป รอยละ 1  
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บริ ัทจะต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส สําหรับยอดหน้ีคงเหลือสําหรับลกหน้ีแตละรายตามอัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัย
จะส ขางตน  โดยพิจารณานําเงินประกันการเชามาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ  รวม ึงพิจารณาเพิ่มเติม ึง
ความสามาร นการชําระหน้ีของลกหน้ีแตละรายสําหรับลกหน้ีท่ีคางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้น ป 
 
นอกจากน้ี บริ ัทยัง ดมีการพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส นลัก ณะสํารองท่ัว ปเพิ่มอีกเปนจํานวนเทากับ 
อัตรารอยละ 5 ของยอดคงเหลือของลกหน้ีตามสั าเชาดําเนินงานหลังจากหักเงินประกันการเชาแลว หากบริ ัท

ดพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส เตมมลคาแลวกจะ มพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส นลัก ณะสํารองท่ัว ป
เพิ่มอีก  
 
กหน า ั า ากา น  

 
การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส สําหรับลกหน้ีตามสั าเชาการเงินคํานวณเปนอัตรารอยละของลกหน้ีท่ีคางชําระโดย
มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ลกหน้ีคางชําระมากกวา  เดือน ึง 1 เดือน รอยละ 1 
ลกหน้ีคางชําระมากกวา 1 เดือน ึง  เดือน รอยละ  
ลกหน้ีคางชําระมากกวา  เดือนขึ้น ป รอยละ 1  

 
บริ ัทจะต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส สําหรับยอดหน้ีคงเหลือสําหรับลกหน้ีแตละรายตามอัตราการต้ังคาเผื่อหน้ี    
สงสัยจะส ขางตนโดยพิจารณาหลังจากการหักเงินประกันการเชาและประมาณมลคาท่ีคาดวาจะ ดรับคืนของ
สินทรัพย หเชามาหักจากยอดหน้ีคงเหลือแตละราย 

 
นอกจากน้ี บริ ัทยัง ดมีการพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส นลัก ณะสํารองท่ัว ปเพิ่มอีกเปนจํานวนเทากับ 
อัตรารอยละ 5 ของยอดคงเหลือของลกหน้ีตามสั าเชาการเงินหลังจากการหักเงินประกันการเชาและประมาณ
มลคาท่ีคาดวาจะ ดรับคืนของสินทรัพย หเชา หากบริ ัท ดพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส เตมมลคาแลวกจะ ม
พิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะส นลัก ณะสํารองท่ัว ปเพิ่มอีก  
 

 นคาค  
 
สินทรัพย หเชาตามสั าเชาดําเนินงาน กโอนเปนสินคาคงเหลือเม่ือวันท่ี ดหยุดการ หเชาและ ือ วเพื่อขาย   
วัดมลคาดวยราคาตามบั ชี ณ วันท่ีสินทรัพยดังกลาว ดหยุดการ หเชาหรือมลคาสุทธิท่ีจะ ดรับแลวแตราคา ดจะ
ตํ่ากวา 
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ตนทุนของสินคาคงเหลือคํานวณโดย ชวิธีราคาเจาะจง 
 
มลคาสุทธิท่ีจะ ดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขาย ดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคา ชจายท่ีจําเปน
โดยประมาณ นการขาย 

 
(  นทร ท า  

 
สินทรัพยท่ี ือ วเพื่อขาย ประกอบดวยสังหาริมทรัพยท่ี ือ วเพื่อขาย าย ตสั าเชาการเงินท่ีบริ ัทคาดวาจะขาย

าย น 1 ป วัดมลคาราคาดวยจํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมลคาตามบั ชีกับมลคายุติธรรมหักตนทุน นการขาย ผล
ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมลคา นครั้งแรกและผลกํา รและขาดทุนจากการวัดมลคา น ายหลังรับร น
กํา รหรือขาดทุน ผลกํา รรับร มเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมท่ีเคยรับร 
 

(  น ทุน 
 
น ทน น า า ทน น 

 
เงินลงทุน นตราสารทุนซึ่ง ม ชหลักทรัพย นความตองการของตลาดแสดง นราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา  
 
กา าหนา น ทน 
 
เ ม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ี ดรับและมลคาตามบั ชีจะ กบันทึก น                  
กํา รหรือขาดทุน 
 
นกรณีที่บริ ัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ ืออย การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนาย ปและ

เงินลงทุนท่ียัง ืออย ชวิธี ัวเ ล่ีย วงนํ้าหนัก ปรับ ชกับมลคาตามบั ชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยท้ังหมด 
 

(  าคาร ุ ร  
 
กา ับ กา ั า 
 
นท ัพ ท นก ท ก กา  

 
อาคารและอุปกรณวัดมลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
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ราคาทุนรวม ึงตนทุนทางตรง ท่ีเก่ียวของกับการ ดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ
กอสรางเอง รวม ึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืน  ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย
เพื่อ หสินทรัพยน้ันอย นส าพท่ีพรอมจะ ชงาน ดตามความประสงค  ตนทุน นการรื้อ อน การขนยาย           
การบรณะส านท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกยืม นอกจากน้ีตนทุนอาจรวม ึงกํา รหรือขาดทุนจากการ
ปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้ออาคารและอุปกรณท่ีเปนเงินตราตางประเท  ซึ่ง กโอนจากกํา ร
ขาดทุนเบดเสรจอ่ืน สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซึ่ง มสามาร ทํางาน ดโดยปรา จากลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแวรน้ัน ห ือวา ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ  
 
สวนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการ หประโยชน มเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบท่ีมีนัยสําคั แยกตางหากจากกัน  
 
กํา รหรือขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ี ดรับจากการจําหนาย
กับมลคาตามบั ชีของอาคารและอุปกรณ โดยรับร นกํา รหรือขาดทุน  
 
นทนท ก น น า ห ั  

 
ตนทุน นการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรเปนสวนหน่ึงของมลคาตามบั ชีของรายการอาคารและอุปกรณ               

ามีความเปน ป ดคอนขางแนท่ีบริ ัทจะ ดรับประโยชนเชิงเ ร กิจ นอนาคตจากรายการน้ัน และสามาร วัด
มลคาตนทุนของรายการน้ัน ดอยางนาเชื่อ ือ  ชิ้นสวนท่ี กเปล่ียนแทนจะ กตัดจําหนายตามมลคาตามบั ชี  
ตนทุนท่ีเกิดขึ้น นการซอมบํารุงอาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับร นกํา รหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
า า า 

 
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมลคาเสื่อมส าพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย
หรือตนทุน นการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคา ชจาย นกํา รหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณ อายุการ หประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการ หประโยชนของสินทรัพยแสดง

ดดังน้ี 
 

สินทรัพย หเชาตามสั าเชาดําเนินงาน ตามอายุสั าเชา 
อาคารชุดสาํนักงานและระบบสาธารณปโ ค  40 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่อง ชสํานักงาน 5, 7 และ 1   ป 
ยานพาหนะ     5 ป 
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24 

สินทรัพยรอ หเชาจะคิดคาเสื่อมราคาเม่ือเริ่มมีการเชา 
 

บริ ัท มคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยท่ีอยระหวางการกอสราง 
 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการ หประโยชนของสินทรัพยและมลคาคงเหลือ กทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบ
ปบั ชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(  ทร นร าร า  
 

ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีบริ ัทคาดวาจะขายเกินกวา 1 ป วัดมลคาราคาดวย
จํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมลคาตามบั ชีกับราคาประเมินท่ีคาดวาจะจําหนาย ดหักตนทุน นการขาย และจัดประเ ท
เปนสินทรัพย มหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมลคา นครั้งแรกและผลกํา รและขาดทุนจาก
การวัดมลคา น ายหลังรับร นกํา รหรือขาดทุน ผลกํา รรับร มเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมท่ีเคยรับร 
 

(  นทร น 
 

า ท  
 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรท่ีบริ ัทซื้อมาและมีอายุการ ชงานจํากัด วัดมลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ 
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม   

 

า ั าหนา   
 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนท่ี ชแทนราคาทุนหักดวยมลคาคงเหลือ 
 

คาตัดจําหนายรับร นกํา รหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวน ห จะสะทอนรปแบบท่ีคาดวาจะ ดรับ
ประโยชนเชิงเ ร กิจ นอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะ ดรับประโยชนจากสินทรัพย มมี
ตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพย มมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะ หประโยชน   
 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ ดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดง ดดังน้ี 

 
 

วิธีการตัดจําหนาย  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ ดรับประโยชน และมลคาคงเหลือ จะ ดรับการทบทวนทุกส้ินรอบป
บั ชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร  3 - 10 ป 
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25 

(  าร คา 
 
ยอดสินทรัพยตามบั ชีของบริ ัท ดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชีเ้รื่องการดอยคาหรือ ม นกรณีท่ีมี
ขอบงชี้จะทําการประมาณมลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะ ดรับคืน  
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรเม่ือมลคาตามบั ชีของสินทรัพย หรือมลคาตามบั ชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอ หเกิด 
เงินสดสงกวามลคาท่ีจะ ดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึก นกํา รหรือขาดทุน  
 
กา าน าท า า ับ น 
 
มลคาท่ีคาดวาจะ ดรับคืนของสินทรัพยท่ี ม ชสินทรัพยทางการเงิน หมาย ึง มลคาจากการ ชของสินทรัพยหรือ
มลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุน นการขายแลวแตมลคา ดจะสงกวา นการประเมินมลคาจากการ ชของ
สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ ดรับ นอนาคตจะคิดลดเปนมลคาปจจุบันโดย ชอัตราคิดลดกอนคํานึง

า ีเงิน ดเพื่อ หสะทอนมลคาท่ีอาจประเมิน ด นตลาดปจจุบันซึ่งแปร ปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 
สําหรับสินทรัพยท่ี มกอ หเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามลคาท่ีคาดวาจะ ดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอ หเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันมีความเก่ียวของดวย 
 
กา ก ับ า กา า 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ี ม ชสินทรัพยทางการเงินท่ีเคยรับร นงวดกอนจะ กประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ี
ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือ ม ขาดทุนจากการดอยคาจะ กกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ี ช นการคํานวณมลคาท่ีคาดวาจะ ดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะ กกลับรายการเพียงเทาท่ีมลคา
ตามบั ชีของสินทรัพย มเกินกวามลคาตามบั ชี ายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึง มเคยมี
การบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

(  น นท าร  
 
หน้ีสินท่ีมี าระมีดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรก นมลคายุติธรรมหักคา ชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ายหลังจากการ
บันทึกหน้ีสินท่ีมี าระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกําหนด อนจะบันทึก นกํา รหรือขาดทุนตลอดอายุการกยืม โดย ชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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26 

(  า น ารคา า น น 
 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดง นราคาทุน 
 

(  ร น น าน 
 

กา ทบ น 
 

าระผกพัน นการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะ กรับรเปนคา ชจายพนักงาน นกํา รหรือขาดทุน นรอบ
ระยะเวลาท่ีพนักงาน ดทํางาน หกับกิจการ 

 
กา นทกาหน  

 
าระผกพันสุทธิของบริ ัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนด ว กคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชน นอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงาน นงวดปจจุบันและงวดกอน   ผลประโยชน
ดังกลาว ดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อ หเปนมลคาปจจุบัน 
 
การคํานวณ าระผกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนด วน้ันจัดทําโดยนักคณิต าสตรประกัน ัยท่ี ดรับ
อนุ าตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการ ว  ผลจากการคํานวณอาจทํา หบริ ัทมีสินทรัพย
เกิดขึ้น ซึ่งการรับรเปนสินทรัพยจะ ชมลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเ ร กิจท่ีมี นรปของการ ดรับคืน น
อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขาโครงการ นอนาคต นการคํานวณมลคาปจจุบันของประโยชนเชิง
เ ร กิจ ดมีการพิจารณา ึงความตองการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการตาง  ของบริ ทั   
 
นการวัดมลคา หมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนด วสุทธิ กํา รหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิต าสตรประกัน ัยจะ กรับรรายการ นกํา รขาดทุนเบดเสรจอ่ืนทันที บริ ัทกําหนดดอกเบ้ียจายของหน้ีสิน
ผลประโยชนท่ีกําหนด วสุทธิโดย ชอัตราคิดลดท่ี ชวัดมลคา าระผกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดย
คํานึง ึงการเปล่ียนแปลง ด  นหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนด วสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการจาย
ชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคา ชจายอ่ืน  ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรรายการ นกํา ร
หรือขาดทุน 
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27 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลง นผลประโยชนท่ี
เก่ียวของกับการบริการ นอดีต หรือ กํา รหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับร นกํา รหรือขาดทุนทันที 
บริ ัทรับรกํา รและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 
 

น ัน พนัก าน 
 
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรเปนคา ชจายเม่ือพนักงานทํางาน ห หน้ีสินรับรดวยมลคาท่ีคาดวาจะจาย
ชําระ หากบริ ัทมี าระผกพันตามก หมายหรือ าระผกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ี
พนักงาน ดทํางาน ห นอดีตและ าระผกพันน้ีสามาร ประมาณ ดอยางสมเหตุสมผล 
 

(  ร า าร น น 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรกตอเม่ือบริ ัทมี าระผกพันตามก หมายหรือ าระผกพันจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น น
ปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณ นอดีต ซึ่งสามาร ประมาณจํานวนของ าระผกพัน ดอยางนาเชื่อ ือ และมี
ความเปน ป ดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเ ร กิจจะตอง กจาย ปเพื่อชําระ าระผกพันดังกลาว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจาย นอนาคตโดย ชอัตราคิดลด นตลาดปจจุบันกอนคํานึง

า ีเงิน ด  เพื่อ หสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมิน ด นตลาดปจจุบัน ซึ่งแปร ปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอ
หน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผาน ปรับรเปนตนทุนทางการเงิน   
 

(  รา  
 
ราย ดท่ีรับร มรวม า ีมลคาเพิ่มหรือ า ีขายอ่ืน  และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา  
 
า า ับ าก ั า า า นน าน 

 
คาเชารับจากสั าเชาดําเนินงานรับร นกํา รหรือขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาท่ี หเชา 
 
า าก ั า ากา น 

 
บริ ัทรับรราย ดจากสั าเชาการเงินตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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บริ ัทหยุดรับรราย ดคาเชารับจากสั าเชาดําเนินงานและราย ดจากสั าเชาการเงิน นกํา รหรือขาดทุนเม่ือ
ลกหน้ีตามสั าเชาดําเนินงานและลกหน้ีตามสั าเชาการเงินคางชําระเกินกวาสามเดือน 
 
า ากกา า นท ัพ ห า า ั า า า นน าน 

 
ราย ดจากการขายสินทรัพย หเชาตามสั าเชาดําเนินงาน (สินคาคงเหลือ) รับร นกํา รหรือขาดทุนเม่ือ ดโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ นสินทรัพยดังกลาวท่ีมีนัยสําคั ป หกับผซื้อแลวและจะ มรับร
ราย ด า ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินทรัพยดังกลาวท่ีขาย ปแลวน้ันหรือมีความ มแนนอนท่ีมี
นัยสําคั นการ ดรับประโยชนเชิงเ ร กิจจากการขายสินทรัพยดังกลาว มอาจวัดมลคาของจํานวนราย ดและ
ตนทุนท่ีเกิดขึ้น ดอยางนาเชื่อ ือหรือมีความเปน ป ดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินทรัพย 
 

 า ากกา าหนา ก นท ัพ ท พ า  
 
ราย ดจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยท่ี ือ วเพื่อขายรับร นกํา รหรือขาดทุนเม่ือ ดโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของความเปนเจาของ นสินทรัพยดังกลาวท่ีมีนัยสําคั ป หกับผซื้อแลว 
 
า น 

 
ราย ดอ่ืนจากการดําเนินงานและดอกเบ้ียรับบันทึก นกํา รหรือขาดทุนตามเกณ คงคาง 
 

(  นทุนทา าร น 
 
ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบ้ียจายของเงินกยืมท่ีรับร นกํา รหรือขาดทุน 
 

(  า า า นน าน าน า 
 
รายจาย าย ตสั าเชาดําเนินงานบันทึก นกํา รหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสั าเชา ประโยชนท่ี ดรับ
ตามสั าเชา จะรับร นกํา รหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสั าตลอดอายุสั าเชา 
 
คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสั าเชา เม่ือ ดรับ
การยืนยันการปรับคาเชา 
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(  า น  
 
คา ชจาย า ีเงิน ดสําหรับปประกอบดวย า ีเงิน ดของงวดปจจุบันและ า ีเงิน ดรอการตัดบั ชี า ีเงิน ด
ของงวดปจจุบันและ า ีเงิน ดรอการตัดบั ชีรับร นกํา รหรือขาดทุน เวนแต นสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับร
โดยตรง นสวนของผ ือหุนหรือกํา รขาดทุนเบดเสรจอ่ืน 
 

า ีเงิน ดของงวดปจจุบัน ดแก า ีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือ ดรับชําระ โดยคํานวณจากกํา รหรือขาดทุน
ประจําปท่ีตองเสีย า ี โดย ชอัตรา า ีท่ีประกา ชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับ ช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทาง า ีท่ีเก่ียวกับรายการ นปกอน   

 
า ีเงิน ดรอการตัดบั ชบัีนทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมลคาตามบั ชีของสินทรัพย

และหน้ีสินสําหรับความมุงหมายทางรายงานทางการเงินและจํานวนท่ี ชเพื่อความมุงหมายทาง า ี   
 

การวัดมลคาของ า ีเงิน ดรอการตัดบั ชีตองสะทอน ึงผลกระทบทาง า ีท่ีจะเกิดจากลัก ณะวิธีการท่ีบริ ัท
คาดวาจะ ดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมลคาตามบั ชี ณ วันท่ีสิ้นรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 
 

า ีเงิน ดรอการตัดบั ชีวัดมลคาโดย ชอัตรา า ีท่ีคาดวาจะ ชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการ โดย
ชอัตรา า ีท่ีประกา ชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับ ช ณ วันท่ีรายงาน  

 
นการกําหนดมลคาของ า ีเงิน ดของงวดปจจุบันและ า ีเงิน ดรอการตัดบั ชี  บริ ัทตองคํานึง ึงผลกระทบ

ของส านการณทาง า ีท่ี มแนนอนและอาจทํา หจํานวน า ีท่ีตองจายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ บริ ัท
เชื่อวา ดต้ัง า ีเงิน ดคางจายเพียงพอสําหรับ า ีเงิน ดท่ีจะจาย นอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปจจัย รวม ึงการตีความทางก หมาย า ี และจากประสบการณ นอดีต  การประเมินน้ีอยบนพื้น านการ
ประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสิน จเก่ียวกับเหตุการณ นอนาคต ขอมล หม  อาจจะ 
ทํา หบริ ัทเปล่ียนการตัดสิน จโดยขึ้นอยกับความเพียงพอของ า ีเงิน ดคางจายท่ีมีอย  การเปล่ียนแปลง น า ี
เงิน ดคางจายจะกระทบตอคา ชจาย า ีเงิน ด นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชีและหน้ีสิน า ีเงิน ดรอการตัดบั ชีสามาร หักกลบ ดเม่ือบริ ัทมีสิทธิตาม
ก หมายท่ีจะนําสินทรัพย า ีเงิน ดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสิน า ีเงิน ดของงวดปจจุบันและ า ี    
เงิน ดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเกบ า ีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวย า ีเดียวกันหรือหนวย า ีตางกัน    
สําหรับหนวย า ีตางกันน้ันกิจการมีความต้ัง จจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพย า ีเงิน ดของงวดปจจุบันดวย
ยอดสุทธิหรือต้ัง จจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสิน นเวลาเดียวกัน 
 
สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปน ป ดคอนขางแนวากํา รเพื่อเสีย า ี นอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการ ชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กํา รเพื่อเสีย า ี นอนาคตตองพิจารณา ึงการ
กลับรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีเก่ียวของ ดังน้ัน กํา รเพื่อเสีย า ี นอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผล
แตกตางชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริ ัทแลวอาจมีจํานวน มเพียงพอท่ีจะบันทึกสินทรัพย า ีเงิน ดท้ัง
จํานวน สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชีจะ กทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะ กปรับลดลงเทาท่ีประโยชน
ทาง า ีจะมีโอกาส ก ชจริง 
 

(ท  า ร ุน  
 
บริ ัทแสดงกํา รตอหุนขั้นพื้น านและกํา รตอหุนปรับลดสําหรับหุนสามั   กํา รตอหุนขั้นพื้น านคํานวณโดย
การหารกํา รหรือขาดทุนของผ ือหุนสามั ของบริ ัท ดวยจํานวนหุนสามั ัวเ ล่ีย วงนํ้าหนักท่ีออกจําหนาย
ระหวางป กํา รตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกํา รหรือขาดทุนของผ ือหุนสามั ท่ีปรับปรุงดวยจํานวนหุน
สามั ัวเ ล่ีย วงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายและปรับปรุงดวยผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเปนหุนสามั ปรับ
ลดท้ังหมด 

 
(  รา านทา าร น า น า น าน 

 
ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอคณะกรรมการบริ ัท (ผมีอํานาจตัดสิน จสงสุดดานการดําเนินงาน) จะ
แสดง ึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวม ึงรายการท่ี ดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล 
รายการท่ี มสามาร ปนสวน ดสวน ห เปนรายการราย ดจากกการขายสินทรัพย หเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 
ตนทุนขายสินทรัพย หเชาตามสั าเชาดําเนินงาน คา ชจาย นการบริหาร ตนทุนทางการเงิน และสินทรัพย า ี
เงิน ดรอการตัดบั ชี 
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4 บุคคลหรอกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 
เพื่อวัต ุประสงค นการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริ ัท  หากบริ ัท
มีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคั ตอบุคคลหรือกิจการ
นการตัดสิน จทางการเงินและการบริหารหรือ นทางกลับกัน หรือบริ ัทอย าย ตการควบคุมเดียวกันหรืออย
าย ตอิทธิพลอยางมีนัยสําคั เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 

 
ความสัมพันธท่ีบริ ัทมีกับผบริหารสําคั และกิจการท่ีเก่ียวของกัน มีดังน้ี  
 

ช่อกิจการ บุคคล ประเท ที่จัดต้ัง  สั ชาติ ลักษณะความสัมพันธ 
ผบริหารสําคั   ทย บุ ค ค ล ท่ี มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมตาง  ของ
กิจการ มวาทางตรงหรือทางออม 
ท้ังน้ี รวม ึงกรรมการของบริ ัท 
กรรมการผจัดการบริ ัท ผบริหาร
บริ ัท  4  รายแรก และผดํ ารง
ตําแหนงเทียบเทาผบริหารรายท่ี 4 
ทุกราย  ตอจากกรรมการผจัดการ
บริ ัท ( มวาจะทําหนาท่ี นระดับ
บริหารหรือ ม) 

บริ ัท เมือง ทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 

ทย ือหุนรอยละ 10.00 นบริ ัท และ              
มีกรรมการรวมกัน 

บริ ัท เมือง ทยประกัน ัย จํากัด (มหาชน) 
 

ทย ือหุนรอยละ 8.89 นบริ ัท และ              
มีกรรมการรวมกัน 

บริ ัท เมือง ทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)  ทย บริ ัท ือหุนรอยละ 0.39 และมี
กรรมการรวมกัน 
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 นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอธิบาย ดดังตอ ปน้ี 
 

รายการ น ยบายการกําหนดราคา 
คาเชารับจากสั าเชาดําเนินงาน อัตราท่ีตกลงกันตามสั า 
ราย ดสวนลดคาเบ้ียประกัน อัตราท่ีตกลงกันตามสั า 
คาเบ้ียประกันจาย อัตราท่ีตกลงกันตามสั า 
 
รายการท่ีสําคั กับผบริหารสําคั และกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุป ดดังน้ี  

 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการอ่นที่เกี่ยวของกัน    
คาเชารับจากสั าเชาดําเนินงาน  44,193  43,721 
ราย ดสวนลดคาเบ้ียประกัน  10,003  10,167 
คาเบ้ียประกันจาย  86,691  85,701 
 
คา ทน ร าร าค   

 
คาตอบแทนผบริหารสําคั น้ีเปนผลประโยชนท่ีจาย หแกกรรมการและผบริหารของบริ ัทประกอบดวย
คาตอบแทนผบริหารท่ีเปนตัวเงิน ดแกเงินเดือน ผลประโยชนท่ีเก่ียวของ ซึ่งรวม ึง าระผกพันผลประโยชน
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และคาตอบแทนกรรมการ  
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ผลประโยชนระยะสั้น  46,617  46,347 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน  2,771  2,791 
รวม 49,388  49,138 
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ยอดคงเหลือท่ีสําคั กับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 

น น - คา ร น า นา    
บริ ัท เมือง ทยประกัน ัย จํากัด (มหาชน)  42,874  45,067 
    
น ทุนร า น    

บริ ัท เมือง ทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)    
   (สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาจํานวน 4 1 ลานบาท) -  - 
    
าคาร ุ ร - นทร า า า า า นน าน    

บริ ัท เมือง ทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  129,399  133,487 
บริ ัท เมือง ทยประกัน ัย จํากัด (มหาชน)  41,809  52,454 
    
า น ารคา - คา ร น คา า     

บริ ัท เมือง ทยประกัน ัย จํากัด (มหาชน)  4,517  4,064 
 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินสด นมือ  134  133 
เงิน ากธนาคารประเ ทกระแสรายวัน  5,580  80,353 
เงิน ากธนาคารประเ ทออมทรพัย  101,246  134,306 
รวม  106,960  214,792 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของบริ ัท ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 และ 560 เปนสกุลเงินบาท 
 



136 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2561

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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6 ลกหน้ีคาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ลกหน้ีคาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน 208,795  205,222 
ลกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 72,412  73,732 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะส  ( 9, )  ( ,41 ) 
สุทธ ิ 201,877  201,542 

 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
หน้ีสงสัยจะส สําหรับป 1,918  1,206 
 
ลกหน้ีคาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน วิเคราะหแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระ ดดังน้ี 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ลกหน้ีปกติ    
     ยัง มครบกําหนดชําระ 161,665  134,282 
     เกินวันครบกําหนดชําระ:    
         นอยกวา 3 เดือน 
            3 - 6 เดือน 

34,549 
3,702 

 63,965 
793 

            6 - 12 เดือน 2,044  255 
เกินกวา 12 เดือน 6,835  5,927 

รวมลกหน้ีปกติ 208,795  205,222 
ลกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 72,412  73,732 
รวมลกหน้ีตามสั าเชาดําเนินงาน 281,207  278,954 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะส  ( 9, )  ( ,41 ) 
สุทธ ิ 201,877  201,542 
 

โดยปกติระยะเวลา นการ หสินเชื่อแกลกคาของบริ ัทคือ  วัน 
 
ลกหน้ีคาเชาตามสั าเชาดําเนินงานท้ังหมดของบริ ัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 561 และ 560 เปนสกุลเงินบาท 
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7 ลกหน้ีตามสั าเชาการเงิน  
 

 ที่ ึงกําหนดชําระ  ที่ ึงกําหนดชําระ   
 าย นหนึ่งป  เกินหนึง่ปแต มเกินหาป  รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ลกหนี้ปกต ิ  
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงิน 963,852  945,927  1,384,199  1,410,974  2,348,051  2,356,901 
หัก  ดอกเบี้ยที่ยัง ม ือเปนราย ด ( 9, 9 )  ( 9,544)  (11 , 4)  (1 4, )  ( , )  ( 14, 4) 
รวมลกหนี้ปกต ิ 873,954  856,383  1,267,415  1,286,294  2,141,369  2,142,677 
ลกหนี้ผิดนัดชําระหนี ้ 65,459  108,476  -  -  65,459  108,476 
รวมลกหนี้ตามสั าเชาการเงิน 939,413  964,859  1,267,415  1,286,294  2,206,828  2,251,153 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะส  (4 , )  (49, 44)  ( , )  (4,9 )  (4 , )  (54, ) 
สุทธิ 896,530  915,015  1,263,632  1,281,358  2,160,162  2,196,373 

 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
(กลับรายการ) หน้ีสงสัยจะส สําหรับป ( ,114)  1,738 
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ลกหน้ีตามสั าเชาการเงิน วิเคราะหแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระ ดดังน้ี 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ลกหน้ีปกติ    
     ยัง มครบกําหนดชําระ 2,306,382  2,304,237 
     เกินวันครบกําหนดชําระ:    
      นอยกวา 3 เดือน 
            3 - 6 เดือน 

17,278 
2,186 

 24,381 
2,269 

            6 - 12 เดือน 1,505  3,919 
เกินกวา 12 เดือน 20,700  22,095 

รวมลกหน้ีปกติ 2,348,051  2,356,901 
ลกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 65,459  108,476 
รวมลกหน้ีตามสั าเชาการเงิน 2,413,510  2,465,377 
หัก  ดอกเบ้ียท่ียัง ม ือเปนราย ด ( , )  ( 14, 4) 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะส  (4 , )  (54, ) 
สุทธ ิ 2,160,162  2,196,373 

 

โดยปกติระยะเวลา นการ หสินเชื่อแกลกคาของบริ ัทคือ  วัน 
 
ลกหน้ีคาเชาตามสั าเชาการเงินท้ังหมดของบริ ัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เปนสกุลเงินบาท 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสั าเชาการเงินและมลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ลกหน้ีตองจายตามสั าเชาการเงิน มีดังน้ี 
 

 2561  2560 
 ผลรวมของ 

เงินลงทุน 
ขั้นตน 

ตามสั าเชา
การเงิน 

 มลคาปจจุบันของ 
จํานวนเงินขั้นตํ่า 
ท่ีลกหน้ีตองจาย 
ตามสั าเชา

การเงิน 

 ผลรวมของ 
เงินลงทุน

ขั้นตน 
ตามสั าเชา

การเงิน 

 มลคาปจจุบันของ 
จํานวนเงินขั้นตํ่า 
ท่ีลกหน้ีตองจาย 
ตามสั าเชา

การเงิน 
 (พันบาท) 
ท่ี ึงกําหนดชําระ าย นหน่ึงป 1,029,311  939,413  1,054,403  964,859 
ท่ี ึงกําหนดชําระเกินหน่ึงป        
     แต มเกินหาป 1,384,199  1,267,415  1,410,974  1,286,294 
รวม 2,413,510  2,206,828  2,465,377  2,251,153 
หัก ดอกเบ้ียท่ียัง ม ือเปนราย ด ( , )    ( 14, 4)   

ลรวมของเงินลงทุนขั้นตน 
   ตามสั าเชาการเงินสุทธิ 

 
2,206,828 

    
2,251,153 

  

 

8 ลกหน้ีอ่น  
 

 ห า ห  2561  2560 
  (พันบาท) 
คาเบ้ียประกันจายลวงหนา      
   - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  4 42,874  45,067 
   - กิจการอ่ืน   70,863  55,236 
คา ชจายจายลวงหนา  40,844  41,009 
ลกหน้ีกรมสรรพากร   326,921  117,214 
ลกหน้ีอ่ืน    110,995  133,974 
รวม   592,497  392,500 
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะส   ( , )  (99, ) 
สุทธ ิ  516,420  292,862 
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 2561  2560 
 (พันบาท) 
(กลับรายการ) หน้ีสงสัยจะส สําหรับป ( ,5 1)  10,477 

 

9 สินคาคงเหลอ 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 
ยานพาหนะ  157,361  98,357 
หัก คาเผื่อการปรับมลคาสินคาลดลง หเทากับมลคาสุทธิท่ีจะ ดรับ  (1 , 5 )  ( ,19 ) 
สุทธ ิ  147,104  92,161 

 
10 สินทรัพยที่ อไวเพ่อขาย  
 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 ณ วันตนป  โอนเขา  คาเสื่อมราคา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันสิ้นป 
 (พันบาท) 
            
ยานพาหนะ 742  8,419  -  (621)  (2,916)  5,624 

 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 ณ วันตนป  โอนเขา  คาเสื่อมราคา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันสิ้นป 
 (พันบาท) 
            
ยานพาหนะ 24,893  22,542  -  (29,822)  (16,871)  742 
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12 ทรัพยสินรอการขาย  
 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ณ วันตนป  โอนเขา  คาเส่ือมราคา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันส้ินป 
 (พันบาท) 
ที่ดินและอาคารชุด 39,487  26,287  -  -  -  65,774 
หัก คาเผื่อการดอยคา (15,495)  -  -  -  -  (15,495) 
สุทธิ 23,992  26,287  -  -  -  50,279 

 
 สําหรบัปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ณ วันตนป  โอนเขา  คาเส่ือมราคา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันส้ินป 
 (พันบาท) 
ที่ดินและอาคารชุด 39,487  -  -  -  -  39,487 
หัก คาเผื่อการดอยคา (15,495)  -  -  -  -  (15,495) 
สุทธิ 23,992  -  -  -  -  23,992 

 
13 สินทรัพยไมมีตัวตน  
 

  
คาลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแวร 

 คาลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแวรระหวาง

การพัฒนา 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 35,520  -  35,520 
เพิ่มขึ้น 171  -  171 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 35,691  -  35,691 
เพิ่มขึ้น 153  -  153 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 35,844  -  35,844 
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คาลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแวร 

 คาลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแวรระหวาง

การพัฒนา 

  
รวม 

 (พันบาท) 
คา า นา       
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 32,229  -  32,229 
คาตัดจําหนายสําหรับป 718  -  718 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 32,947  -  32,947 
คาตัดจําหนายสําหรับป 638  -  638 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 33,585  -  33,585 
      

คา ุท ทา       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 3,291  -  3,291 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 2,744  -  2,744 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,259  -  2,259 

  
14 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบั ชี 

 
สินทรัพยและหน้ีสิน า ีเงิน ดรอการตัดบั ช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี      
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ช ี 380,675  305,562 
หน้ีสิน า ีเงิน ดรอการตัดบั ชี (9, 1)  (11,9 5) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบั ชีสุทธิ 370,794  293,577 
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รายการเคล่ือน หวของสินทรัพยและหน้ีสิน า ีเงิน ดรอการตัดบั ชีท่ีเกิดขึ้น นระหวางปมีดังน้ี 
 

 ณ วันที ่  บันทึกเปน (รายจาย) ราย ด น  ณ วันที ่
 1 มกราคม  

2561 
 กํา รหรือ

ขาดทุน 
 กํา รขาดทุน

เบดเสรจอ่ืน 
 31 ธันวาคม 

2561 
   (ห า ห  27)   
 (พันบาท) 
นทร า น ร าร         

คาเสื่อมราคาของสินทรัพย หเชา 112,399  16,404  -  128,803 
ยอดขาดทุนยก ป 89,790  60,660  -  150,450 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะส  46,366  (5,951)  -  40,415 
คาเผื่อมลคาสินคาลดลง 1,239  812  -  2,051 
ราย ดคางชาํระเกินกวาสามเดือนท่ีหยุดรับร 25,463  3,615  -  29,078 
เงินรับลวงหนาเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก 15,604  520  -  16,124 
คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุน        
   และอสังหาริมทรัพยรอการขาย 4,028  -  -  4,028 
ประมาณการหน้ีสิน มหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 
 

10,673 
  

1,031 
  

(1,978) 
  

9,726 
รวม 305,562  77,091  (1,978)  380,675 
        

น น า น ร าร         
ผลตางระหวางการรับรราย ดของสั าเชา        
   ดําเนินงานและสั าเชาการเงิน (9, 94)  2,655  -  ( , 9) 
คาเสื่อมราคาของอาคารชุด ( , 91)  (551)  -  ( , 4 ) 
รวม (11,985)  2,104  -  (9,881) 
        
สุทธ ิ 293,577  79,195  (1,978)  370,794 
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 ณ วันที ่  บันทึกเปน (รายจาย) ราย ด น  ณ วันที ่
 1 มกราคม  

2560 
 กํา รหรือ

ขาดทุน 
 กํา รขาดทุน

เบดเสรจอ่ืน 
 31 ธันวาคม 

2560 
   (ห า ห  27)   
 (พันบาท) 
นทร า น ร าร         

คาเสื่อมราคาของสินทรัพย หเชา 103,380  9,019  -  112,399 
ยอดขาดทุนยก ป 52,759  37,031  -  89,790 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะส  43,682  2,684  -  46,366 
คาเผื่อมลคาสินคาลดลง 1,205  34  -  1,239 
ราย ดคางชาํระเกินกวาสามเดือนท่ีหยุดรับร 18,997  6,466  -  25,463 
เงินรับลวงหนาเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก 14,558  1,046  -  15,604 
คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุน        
   และอสังหาริมทรัพยรอการขาย 4,028  -  -  4,028 
ประมาณการหน้ีสิน มหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 
 

9,945 
  

1,063 
  

( 5) 
  

10,673 
รวม 248,554  57,343  (335)  305,562 
        

น น า น ร าร         
ผลตางระหวางการรับรราย ดของสั าเชา        
   ดําเนินงานและสั าเชาการเงิน ( , 5)  (959)  -  (9, 94) 
คาเสื่อมราคาของอาคารชุด ( ,15 )  (5 )  -  ( , 91) 
รวม (10,488)  (1,497)  -  (11,985) 
        

สุทธ ิ 238,066  55,846  (335)  293,577 
 

ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 บริ ัทมีผลประโยชนทาง า ีจากยอดขาดทุนยก ปเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 356.7 ลาน
บาท (2560: 213.0 านบาท) เปนผลมาจากเงิน ดท่ีจายเพื่อการลงทุนซึ่งเขาเง่ือน ข นการนํามาหักเปนรายจาย ด
เพิ่มขึ้น นการคํานวณ า ีเงิน ด ผบริหารทําการประเมินประมาณการกํา รทาง า ี นอนาคต และบริ ัท ด
บันทึกสินทรัพย า ีเงินรอการตัดบั ชีจํานวน 150.5 ลานบาท (2560: 89.8 านบาท) เน่ืองจากผบริหารพิจารณา
แลววามีความเปน ป ดท่ีกํา รทาง า ี นอนาคตสวนหน่ึงจะมีเพียงพอท่ีจะนําขาดทุนทาง า ีมา ชประโยชน ด 
ท้ังน้ีบริ ัทยัง ม ดรับรสินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชีสําหรับขาดทุนสะสมทาง า ี นงบการเงิน ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2561 จํานวนเงิน 206.2 ลานบาท (2560: 123.2 านบาท)  
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15 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

15.1 น ร น า า น าร น 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 

นท ุน น - ร น    
ตัวสั า ชเงิน 830,000  280,000 
ตัวแลกเงิน 800,000  550,000 
หัก สวนลดของตัวแลกเงินท่ียัง มตัดจําหนาย (1, 1 )  ( , 14) 
เงินกยมระยะส้ันจากส าบันการเงิน 1,628,184  827,786 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริ ัทมีวงเงินเบิกเกินบั ชี สินเชื่ออ่ืน  ( มรวมเงินกยืมระยะสั้นประเ ทตัวแลกเงิน) 
กับธนาคาร นประเท หลายแหง นวงเงินรวมประมาณ 2,670 ลานบาท (2560: 2,300 านบาท) โดยเสียดอกเบ้ีย 
นอัตราดอกเบ้ียระยะสั้นตามตลาดเงิน (MMR) ณ วันท่ีเกิดรายการ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 บริ ัทมีวงเงินสินเชื่อ

ซึ่งยังมิ ดเบิก ชเปนจํานวนเงินรวม 1,677 ลานบาท (2560: 1,871 านบาท) 
 
15.2  ุน  
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
หุนก มมีหลักประกัน - ตามมลคาท่ีตรา ว 6,900,000  6,650,000 
หัก  คา ชจาย นการออกหุนกท่ียัง มตัดจําหนาย ( , 1 )  ( ,4 ) 
 6,896,683  6,646,572 
หัก  สวนท่ี ึงกําหนด อน าย นหน่ึงป     
    (สุทธิจากคา ชจาย นการออกหุนกท่ียัง มตัดจําหนาย) ( ,199, )  (1, 49, 1) 
หุนก - สวนที่ไมหมุนเวียน 4,697,017  4,896,791 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริ ัทมียอดคงเหลือจากการออกหุนกระบุชื่อผ ือประเ ท มดอยสิทธิ มมีหลักประกัน 
และ มมีผแทนผ ือหุนก และจําหนายแกนักลงทุนส าบันตามประกา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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วันท่ีออกหุนก วันท่ี  กรก าคม 55  
จํานวนและมลคาหุนก 500,000 หนวย มลคาหนวยละ 1,000 บาท 
มลคาหุนกรวม 500 ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 3 ป 6 เดือน ครบกําหนด อน นวันท่ี 23 มกราคม 2562 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ  ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี  มกราคม และ  กรก าคม ของทุกป 
 
วันท่ีออกหุนก วันท่ี 4 กันยายน 55  
จํานวนและมลคาหุนก 500,000 หนวย มลคาหนวยละ 1,000 บาท 
มลคาหุนกรวม 500 ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 4 ป ครบกําหนด อน นวันท่ี 24 กันยายน 2562 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ   ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 4 มีนาคม และ 4 กันยายน ของทุกป 

 
วันท่ีออกหุนก วันท่ี 25 มกราคม 559 
จํานวนและมลคาหุนก 500,000 หนวย มลคาหนวยละ 1,000 บาท 
มลคาหุนกรวม 500 ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 4 ป ครบกําหนด อน นวันท่ี 25 มกราคม 2563 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.49 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 5 มกราคม และ 25 กรก าคม ของทุกป 

 
 

วันท่ีออกหุนก วันท่ี 4 กุม าพันธ 2559 
จํานวนและมลคาหุนก 5 ,  หนวย มลคาหนวยละ 1,  บาท 
มลคาหุนกรวม 5  ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 5 ป ครบกําหนด อน นวันท่ี 4 กุม าพันธ 2564 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 63 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 4 กุม าพันธ และ 4 สิงหาคม ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนก วันท่ี 4 กุม าพันธ 559 
จํานวนและมลคาหุนก 2 ,  หนวย มลคาหนวยละ 1,  บาท 
มลคาหุนกรวม 2  ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 7 ป ครบกําหนด อน นวันท่ี 4 กุม าพันธ 5 6 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.05 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 4 กุม าพันธ และ 4 สิงหาคม ของทุกป 
 
วันท่ีออกหุนก วันท่ี 17 สิงหาคม 2559 
จํานวนและมลคาหุนก 500,000 หนวย มลคาหนวยละ 1,000 บาท 
มลคาหุนกรวม 500 ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 3 ป ครบกําหนด อน นวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.24 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 17 กุม าพันธ และ 17 สิงหาคม ของทุกป 
 
วันท่ีออกหุนก วันท่ี 28 กันยายน 2559 
จํานวนและมลคาหุนก 500,000 หนวย มลคาหนวยละ 1,000 บาท 
มลคาหุนกรวม 500 ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 4 ป ครบกําหนด อน นวันท่ี 28 กันยายน 2563 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.60 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 28 มีนาคม และ 28 กันยายน ของทุกป 
 

 

วันท่ีออกหุนก วันท่ี 16 กุม าพันธ 5  
จํานวนและมลคาหุนก 700,000 หนวย มลคาหนวยละ 1,000 บาท 
มลคาหุนกรวม 700 ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 2 ป  เดือน ครบกําหนด อน นวันท่ี 16 พ าคม 2562 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.56 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 1  กุม าพันธ และ 16 สิงหาคม ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนก วันท่ี 3 สงิหาคม 2560 
จํานวนและมลคาหุนก 500,  หนวย มลคาหนวยละ 1,  บาท 
มลคาหุนกรวม 500 ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 4 ป ครบกําหนด อน นวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.76 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี  กุม าพันธ และ  สิงหาคม ของทุกป 
 
วันท่ีออกหุนก วันท่ี  18 ตุลาคม 5  
จํานวนและมลคาหุนก 500,000 หนวย มลคาหนวยละ 1,  บาท 
มลคาหุนกรวม 500 ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน  2 ป 11 เดือน 1  วัน ครบกําหนด อน นวันท่ี  ตุลาคม 5   
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.43 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี  เม ายน และ  ตุลาคม ของทุกป 
 

 

วันท่ีออกหุนก วันท่ี 23 กุม าพันธ 5 1 
จํานวนและมลคาหุนก 500,000 หนวย มลคาหนวยละ 1,  บาท 
มลคาหุนกรวม 500 ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 4 ป ครบกําหนด อน นวันท่ี  กุม าพันธ 5 5  
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.43 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี  กุม าพันธ และ  สิงหาคม ของทุกป 
 
วันท่ีออกหุนก วันท่ี 24 พ าคม 5 1 
จํานวนและมลคาหุนก 500,000 หนวย มลคาหนวยละ 1,  บาท 
มลคาหุนกรวม 500 ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน 4 ป ครบกําหนด อน นวันท่ี 4 พ าคม 5 5  
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.52 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 4 พ าคม และ 4 พ จิกายน ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนก วันท่ี 9 สิงหาคม 5 1 
จํานวนและมลคาหุนก 5 ,  หนวย มลคาหนวยละ 1,  บาท 
มลคาหุนกรวม 5  ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน  ป  เดือน ครบกําหนด อน นวันท่ี 9 พ จิกายน 5 4 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ  ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 9 กุม าพันธ และ 9 สิงหาคม ของทุกป 
  
วันท่ีออกหุนก วันท่ี  พ จิกายน 5 1 
จํานวนและมลคาหุนก 5 ,  หนวย มลคาหนวยละ 1,  บาท 
มลคาหุนกรวม 5  ลานบาท 
อายุและวันครบกําหนด อน  ป ครบกําหนด อน นวันท่ี 27 พ จิกายน 5 3 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 91 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 27 พ จิกายน และ 27 พ าคม ของทุกป 
 

าย ตขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผออกหุนก บริ ัท น านะผออกหุนกจะตองป ิบัติตามขอกําหนดและ
เง่ือน ขตามท่ีระบุ ว เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

 
15.3 น ร า า า น าร น 

 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินกยืมระยะยาวจากส าบันการเงิน - มมีหลักประกัน 1,698,262  2,075,784 
หัก  สวนท่ี ึงกําหนดชําระ าย นหน่ึงป  ( 19,11 )  ( ,5 ) 
เงินกยมระยะยาวจากส าบันการเงิน - สวนที่ไมหมุนเวียน 979,150  1,198,262 
 

นเดือนธันวาคม 2558 บริ ัท ดทําสั ากยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง นวงเงิน 500 ลานบาท โดยเม่ือ  
วันท่ี 16 ธันวาคม 2558 บริ ัท ดรับเงินกยืมดังกลาวเตมวงเงิน เงินกยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย
ครบกําหนดชําระคืนเปนราย ตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทาย นเดือนธันวาคม 2562 
 

นเดือนมกราคม 5  บริ ัท ดทําสั ากยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง นวงเงิน 5  ลานบาท โดยเม่ือ
วันท่ี 27 มกราคม 5  บริ ัท ดรับเงินกยืมดังกลาวเตมวงเงิน เงินกยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย
ครบกําหนดชําระคืนเปนราย ตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทาย นเดือนมกราคม 5  
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นเดือนมีนาคม 5  บริ ัท ดทําสั ากยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง นวงเงิน 150 ลานบาท โดยเม่ือ
วันท่ี  มีนาคม 5  บริ ัท ดรับเงินกยืมดังกลาวเตมวงเงิน เงินกยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย
ครบกําหนดชําระคืนเปนราย ตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทาย นเดือนมีนาคม 5  
 

นเดือนเม ายน 2560 บริ ัท ดทําสั ากยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง นวงเงิน 350 ลานบาท โดยเม่ือ
วันท่ี 27 เม ายน 2560 บริ ัท ดรับเงินกยืมดังกลาวเตมวงเงิน เงินกยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย
ครบกําหนดชําระคืนเปนราย ตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทาย นเดือนเม ายน 2563 
 
นเดือนพ าคม 5  บริ ัท ดทําสั ากยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง นวงเงิน 5  ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 1 พ าคม 5  บริ ัท ดรับเงินกยืมดังกลาวเตมวงเงิน เงินกยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 
ทยอยครบกําหนดชําระคืนเปนราย ตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทาย นเดือนพ าคม 2564 
 
นเดือนตุลาคม 2561 บริ ัท ดทําสั ากยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง นวงเงิน 30  ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 บริ ัท ดรับเงินกยืมดังกลาวเตมวงเงิน เงินกยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย
ครบกําหนดชําระคืนเปนรายงวดหกเดือน ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทาย นเดือนตุลาคม 2564 
 

นเดือนตุลาคม 5 1 บริ ัท ดทําสั ากยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง นวงเงิน 2  ลานบาท โดยเม่ือ
วันท่ี 16 ตุลาคม 5 1 บริ ัท ดรับเงินกยืมดังกลาวเตมวงเงิน เงินกยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย
ครบกําหนดชําระคืนเปนรายงวดหกเดือน ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทาย นเดือนตุลาคม 2564 

 

หน้ีสินท่ีมี าระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
ครบกําหนด าย นหน่ึงป  4,546,962  3,455,089 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแต มเกินหาป 5,676,167  5,895,230 
ครบกําหนดเกินหาป -  199,823 
รวม 10,223,129  9,550,142 
 

หน้ีสินท่ีมี าระดอกเบ้ียท้ังหมดของบริ ัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 560 เปนสกุลเงินบาท 
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16 เจาหน้ีการคา  
 

 ห า ห  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 4,517  4,064 
กิจการอ่ืน  225,728  219,059 
รวม  230,245  223,123 
 
เจาหน้ีการคาท้ังหมดของบริ ัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 560 เปนสกุลเงินบาท 
 

17 เจาหน้ีอ่น  
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 
ตนทุนทางการเงินคางจาย  61,409  64,579 
คาเชารับลวงหนา  105,450  84,727 
คา ชจายคางจาย  37,474  33,417 

า ีหัก ณ ท่ีจายคางจาย  8,574  9,167 
อ่ืน   3,176  1,029 
รวม  216,083  192,919 

 
18 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ ลประ ยชนพนักงาน 

 
ร น น าน า าน  

 
บริ ัทมีโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งโครงการผลประโยชนที่กําหนด วเปนประเ ทท่ี

ม ดจัด หมีกองทุน 
 

าระผกพันตามงบแสดง านะการเงิน มีดังตอ ปน้ี 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
มลคาปจจุบันของ าระผกพันท่ี ม ดจัด หมีกองทุน 48,632  53,365 
ภาระ กพันตามงบแสดง านะการเงิน 48,632  53,365 
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การเปล่ียนแปลง นมลคาปจจุบันของ าระผกพันของโครงการผลประโยชน 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม  53,365  49,724 
รับร นกําไรขาดทุน    
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย 5,156  5,314 
    

รับร นกําไรขาดทุนเบดเสรจอ่น    
กํา รจากการประมาณตามหลักการคณิต าสตรประกัน ัย (9,889)  (1, ) 
    

อ่น     
ผลประโยชนจาย -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 48,632  53,365 
 
กํา รจากการประมาณการตามหลักคณิต าสตรประกัน ัยท่ีรับร นกํา รขาดทุนเบดเสรจอ่ืน เกิดขึ้นจาก 
 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ขอสมมติดานประชากร าสตร (4, 5)  (1,4 ) 
ขอสมมติทางการเงิน ( ,94 )  2,702 
การปรับปรุงจากประสบการณ 1,434  ( ,95 ) 
รวม (9,889)  (1,673) 
 
ขอสมมติหลัก นการประมาณการตามหลักคณิต าสตรประกัน ัย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 561 ขึ้นอยกับอัตรา 
คิดลดรอยละ 3.12 (2560: 3.00) การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน นอนาคตรอยละ 4.0 - 6.0 (2560: 5.5 - 
7.5) อัตราการหมุนเวียนของพนักงานรอยละ 1.0 - 24.2 (2560: 4.3 - 19.4) อายุครบเก ียณของพนักงาน 55 - 60 
ป (2560: 55 - 60 ) และขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะ นอนาคต ือตามขอมลทางส ิติของบริ ัทประกันชีวิต 
แหงหน่ึง  
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าร ครา ค า น   

 
การเปล่ียนแปลง นแตละขอสมมติท่ีเก่ียวของ นการประมาณการตามหลักคณิต าสตรประกัน ัยท่ีอาจเปน ป ด
อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดย ือวาขอสมมติอ่ืน  คงท่ี จะมีผลกระทบตอ าระผกพันของโครงการ
ผลประโยชนท่ีกําหนด วเปนจํานวนเงินดังตอ ปน้ี 
 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    
อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (4,1 5)  4,726 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน นอนาคต (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 4,069  ( , 59) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (4, 4 )  4,898 
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (5,1 )  5,900 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน นอนาคต (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 5,078  (4,541) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (5, 44)  6,074 

 
แมวาการวิเคราะหน้ี ม ดคํานึงการกระจายตัวแบบเตมรปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวัง าย ตโครงการ
ดังกลาว แต ดแสดงประมาณการความออน หวของขอสมมติตาง  
 
เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ส านิติบั ัติแหงชาติ ดพิจารณาปรับปรุงรางพระราชบั ัติคุมครองแรงงาน ห
นายจางตองจายคาชดเชย หลกจางท่ี กเลิกจางเพิ่มเติม หากลกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้น ป ลกจางมีสิทธิ

ดรับคาชดเชย มนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน บริ ัทจะแก ขโครงการผลประโยชนเม่ือเก ียณแกพนักงาน
นงวดท่ีรางปรับปรุงดังกลาว ือเปนก หมายและประกา นราชกิจจานุเบก า จากการแก ขโครงการดังกลาวจะ

ทํา หบริ ัทรับรประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนเม่ือเก ียณอายุ นงวดท่ีมีการแก ขและรับรตนทุนบริการ
นอดีต นงบการเงินเพิ่มขึ้นโดยประมาณจํานวน 15.8 ลานบาท 
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19 ทุนเรอนหุน 
 

 มลคาหุน
ตอหุน 

2561  2560 
 จํานวนหนุ  จํานวนเงนิ  จํานวนหนุ  จํานวนเงนิ 
 (บาท) (พันหน / พันบาท) 
ทุน ท น         
ณ วันท่ี 1 มกราคม         
- หุนสามั  1 646,200  646,200  646,200  646,200 
ลดหุน 1 -*  -*  -  - 
ออกหุน หม 1 600  600  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม         
- หุนสามั  1 646,800  646,800  646,200  646,200 
ทุนท าร          
ณ วันท่ี 1 มกราคม         
- หุนสามั  1 596,493  596,493  596,493  596,493 

ชสิทธิตาม บสําคั แสดงสิทธิ 1 17  17  -**  -** 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         
- หุนสามั  1 596,510  596,510  596,493  596,463 

 
* นระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ัทมีการลดทุนหุนสามั จดทะเบียนจํานวน  หุน มลคาหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน 6 บาท  
** นระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ัทมีการออกหุนสามั จํานวน 121 หุน เปนจํานวนเงิน 1 1 บาท สําหรับการ ชสิทธิซื้อหุน

ของ บสําคั แสดงสิทธิซื้อหุน  
 

นการประชุมสามั ประจําปของผ ือหุนของบริ ัทเม่ือวันท่ี 27 เม ายน 2561 ผ ือหุนมีมติอนุมัติการจดทะเบียน
ลดทุนหุนสามั จํานวน 6 หุน มลคาหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน  บาท และมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนหุน
สามั จํานวน ,  หุน มลคาหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน ,  บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม บสําคั
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามั ของบริ ัท บริ ัท ดจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี      
7 พ าคม 5 1 และ  พ าคม 5 1 ตามลําดับ 
 

ผ ือหุนสามั จะ ดรับสิทธิ นการรับเงินปนผลจากการประกา จายเงินปนผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงตอหน่ึงหุน นท่ีประชุมของบริ ัท   
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น น คา ุน 
 

ตามบทบั ัติแหงพระราชบั ัติบริ ัทมหาชนจํากัด พ  2535 มาตรา 51 นกรณีท่ีบริ ัทเสนอขายหุนสงกวา
มลคาหุนท่ีจดทะเบียน ว บริ ัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมลคาหุน”) สวนเกินมลคาหุน
น้ีจะนํา ปจายเปนเงินปนผล ม ด 

 
20 บสําคั แสดงสิทธิ 
 

บริ ัทมี บสําคั แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามั ของบริ ัท โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปของ บสําคั แสดงสิทธิดังน้ี 
 

ชื่อ บสําคั แสดงสิทธิ : 0 บสําคั แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามั ของบริ ัท ัทรลิสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1 (PL- 1) 

จัดสรรขาย ห : ผ ือหุนสามั เดิมของบริ ัท นอัตราสวน 3 หุนสามั หมตอ 
บสําคั แสดงสิทธิ 1 หนวย 

จํานวนท่ีเสนอขาย : มเกิน 49,707,730 หนวย 
ราคาเสนอขาย :  บาทตอหนวย 
จํานวนท่ีจัดสรร ขาย ด : 49,707,319  หนวย 
วันท่ีออก บสําคั แสดงสิทธิ : 15 มิ ุนายน 2558 
วันท่ี ชสิทธิครั้งสุดทาย : 15 มิ ุนายน 2561 
อายุ บสําคั แสดงสิทธิ :  ป 
ราคา ชสิทธิซื้อหุนสามั  : 3.958 บาท ตอหุน 
สิทธิ นการซื้อหุนสามั ตอหนวย : บสําคั แสดงสิทธิ 1 หนวย สามาร ซื้อหุนสามั ด 1.011 หุน 
ระยะเวลา ชสิทธิ : ผ ือ บสําคั แสดงสิทธิสามาร ชสิทธิตาม บสําคั แสดงสิทธิ  

ดังกลาว ด นวันทําการสุดทาย ของเดือนมีนาคม มิ ุนายน กันยายนและ
ธันวาคมของแตละป ตลอดอายุของ บสําคั แสดงสิทธิ  โดยจะสามาร
ชสิทธิครั้งแรก ด ายหลังจาก บสําคั แสดงสิทธิ  มีอายุครบ 2 ป 

 
นระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริ ัทมีทุนท่ีออกและชําระแลวจากการ ช บสําคั แสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หุนสามั  (PL-W1) จํานวน 16,770 หนวย (2560: 120 หน ) คิดเปนหุนสามั จํานวน 16,951 หุน (2560: 121 หน) 
เปนจํานวนเงิน 16,951 บาท (2560: 121 บาท) ทํา หทุนท่ีชําระแลวของบริ ัทเพิ่มขึ้น 16,951 บาท (2560: 121 บาท) 
 
นระหวางป 2561 บสําคั แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามั  (PL-W1) สวนท่ีเหลือจํานวน 49,690,429 หนวย หมดอายุ

แลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บสําคั แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามั  (PL-W1) ท่ียัง ม ด ชสิทธิมีจํานวน 
49,707,198 หนวย 
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21 ทุนสํารองตามก หมาย 
 

ตามบทบั ัติแหงพระราชบั ัติบริ ัทมหาชนจํากัด พ  2535 มาตรา 116 บริ ัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามก หมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกํา รสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา ( ามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวน มนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนํา ปจายเปนเงินปนผล ม ด           
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริ ัทมีทุนสํารองตามก หมายจํานวน 65 ลานบาท (2560: 65 านบาท) 
 

22 สวนงานดําเนินงาน 
 

บริษัทมี 2 สวนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขางลางซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของบริษัท หนวยงานธุรกิจท่ี
สําคัญน้ีใหบริการท่ีแตกตางกัน และมีการบรหิารจัดการแยกตางหาก เน่ืองจากใชกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกัน  
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแตละหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญ
อยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี  
 

• สวนงาน 1 ยานพาหนะทางบก 
• สวนงาน 2 อ่ืน ๆ 
 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรขั้นตน
ตามสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน
ของบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรขั้นตนในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปนขอมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

 

า น านทรา าน  
 

 ยานพาหนะทางบก  อ่น   รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ราย ดจากลกคา ายนอก 2,330,420  2,452,832  401,349  350,696  2,731,769  2,803,528 
ราย ดรวม 2,330,420  2,452,832  401,349  350,696  2,731,769  2,803,528 
ตนทุนทางตรงจากการ หเชา 1,822,570  1,877,216  292,352  247,250  2,114,922  2,124,466 
กํา รขั้นตนตามสวนงาน 507,850  575,616  108,997  103,446  616,847  679,062 
            

สินทรัพยสวนงาน 10,527,537  9,996,419  2,164,572  2,078,583  12,692,109  12,075,002 
รายจาย ายทุน 2,951,238  2,461,042  497,524  165,950  3,448,762  2,626,992 
หนี้สินสวนงาน  231,357  227,943  240,852  186,572  472,209  414,515 
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58 

าร ร ท รา า ร ร า ทุน นทร น น  
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
รายได    
รวมราย ดจากสวนงานท่ีรายงาน  2,731,769  2,803,528 
ราย ดอ่ืน 1,100,607  1,053,523 
รายไดรวม  3,832,376  3,857,051 
    

กําไรหรอขาดทุน    
รวมกํา รขั้นตนจากสวนงานท่ีรายงาน  616,847  679,062 
จํานวนท่ี ม ดปนสวน (4 ,1 )  (51 , ) 
กําไรกอนภาษีเงินได  144,680  165,779 
    

สินทรัพย    
รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 12,692,109  12,075,002 
จํานวนท่ี ม ดปนสวน 1,373,557  1,136,443 
สินทรัพยรวม 14,065,666  13,211,445 
    

หน้ีสิน    
รวมหน้ีสินของสวนงานท่ีรายงาน 472,209  414,515 
จํานวนท่ี ม ดปนสวน 10,612,637  9,934,822 
หน้ีสินรวม 11,084,846  10,349,337 
 
น าน า ร  

 
บริ ัทดําเนินธุรกิจเ พาะ นประเท เทาน้ัน มมีราย ดจากตางประเท หรือสินทรัพย นตางประเท  
 

คารา   
 
บริ ัท มมีราย ดจากลกคาราย ห ท่ีเปนสาระสําคั ตองบการเงิน เน่ืองจากบริ ัท มมีราย ดจากลกคา ายนอก
ราย ดรายหน่ึงเกินกวารอยละ 1  ของราย ดบริ ัท 
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59 

23 รายไดอ่น  
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
ราย ดสวนลดคาเบ้ียประกัน 18,646  19,186 
ราย ดคาปรับ 12,693  12,359 
ราย ดจากดอกเบ้ีย 384  398 
อ่ืน  13,247  15,799 
รวม 44,970  47,742 

 

24 คา ชจาย นการบริหาร  
 

 ห า ห  2561  2560 
  (พันบาท) 
คา ชจายผลประโยชนของพนักงาน   25 177,490  163,996 
คาเชาและคาบริการสาธารณปโ ค  18,721  16,775 
อ่ืน    82,426  70,604 
รวม  278,637  251,375 

 

25 คา ชจาย ลประ ยชนของพนักงาน 
 

 ห า ห  2561  2560 
  (พันบาท) 

ร าร     
เงินเดือนและโบนัส  38,007  37,217 
คาตอบแทนกรรมการบริ ัท  8,610  9,130 
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนด ว  2,771  2,791 
 4 49,388  49,138 
น าน น      

เงินเดือนและโบนัส  106,640  96,517 
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนด วและผลประโยชนอ่ืน  21,462  18,341 
  128,102  114,858 
รวม  177,490  163,996 
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60 

บริ ัท ดจัดต้ังเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริ ัทบนพื้น านความสมัคร จของพนักงาน นการ
เปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสม นอัตรารอยละ 5 ึง อัตรารอยละ 1  ของเงินเดือนทุกเดือน 
และบริ ัทจายสมทบ นอัตรารอยละ 5 ึง อัตรารอยละ 1  ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพน้ี ดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผจัดการ
กองทุนท่ี ดรับอนุ าต 
 

26 คา ชจายตามลักษณะ 
 

งบกํา รขาดทุนเบดเสรจ ดรวมการวิเคราะหคา ชจายตามหนาท่ี คา ชจายตามลัก ณะท่ีสําคั ดเปดเผยตาม
ขอกําหนด นมาตร านการรายงานทางการเงิน บับตาง  มีดังน้ี 
 

 

  2561  2560 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลง นสินคาคงเหลือ  (59, 4)  ( ,1 ) 
สินทรัพย หเชาตามสั าเชาดําเนินงานท่ี     
   โอนเปนสินคาคงเหลือ  1,112,738  1,018,387 
คา ชจายผลประโยชนของพนักงาน                177,490  163,996 
คาเสื่อมราคา  1,686,722  1,710,489 
อ่ืน   513,281  519,457 
รวม  3,431,227  3,406,193 

 

27 ภาษีเงินได 
 

า น ทร ร น า ร ร า ทุน 
 

 ห า ห  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    
สําหรับปปจจุบัน -  - 

า ีปกอน  ท่ีบันทึกสง ป (19 )  ( 4) 
 (192)  (264) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบั ชี    
การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว 14 ( 9,195)  (55, 4 ) 
รวมภาษีเงินได (79,387)  (56,110) 
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61 

า น ทร ร น า ร า ทุน ร น  
 
 2561  2560 
 

กอน 
า ีเงิน ด  

ราย ด
(คา ชจาย) 

า ีเงิน ด  
สุทธิจาก
า ีเงิน ด  

กอน 
า ีเงิน ด  

ราย ด
(คา ชจาย) 

า ีเงิน ด  
สุทธิจาก 
า ีเงิน ด 

 (พันบาท) 
กํา รจากการประมาณตามหลัก

คณิต าสตรประกัน ัย 9,889 
 

(1,9 ) 
 

7,911 
 

1,673  ( 5) 
 

1,338 
รวม 9,889  (1,978)  7,911  1,673  (335)  1,338 

 

 
าร ร ท า รา า ท ท ร     

 2561  2560 
 อัตรา า  ี    อัตรา า  ี   
 ( )  (พันบาท)  ( )  (พันบาท) 
กํา รกอน า ีเงิน ด   144,680    165,779 
        

จํานวน า ีตามอัตรา า ีเงิน ด 20.0  28,936  20.0  33,156 
คา ชจายตองหามทาง า ี    887    949 
ราย ดท่ี มตองเสีย า ี   (11 )    (1 ) 

า ีปกอน  ท่ีบันทึกสง ป   (19 )    ( 4) 
รายจายท่ีมีสิทธิหัก า ี ดเพิ่มขึ้น   (191, 4 )    (19 , 5) 
ผลขาดทุน นปปจจุบันท่ี มรับรเปน        
   สินทรัพย า ีเงิน ดรอการตัดบั ชี   82,846    103,447 
รวม (54.9)  (79,387)  (33.9)  (56,110) 
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62 

28 กําไรตอหุน 
 
า ร ุน น น าน 

 
กํา รตอหุนขั้นพื้น านสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณจากกํา รสําหรับปท่ีเปน
สวนของผ ือหุนสามั ของบริ ัทและจํานวนหุนสามั ท่ีออกจําหนายแลวระหวางป นแตละปโดยวิธี ัวเ ล่ีย วง
นํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังน้ี 
 
 

 2561  2560 
 (พันบาท พันหน) 
กําไรสําหรับปที่เปนสวนของ อหุนของบริษัท ขั้นพ้น าน  224,067  221,889 
จํานวนหุนสามั ท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 596,493  596,493 
ผลกระทบจากการ ชสิทธิ 9  -* 
จํานวนหุนสามั ดยวิธี ัวเ ลี่ย วงนํ้าหนัก ขั้นพ้น าน  596,502  596,493 
กําไรตอหุนขั้นพ้น าน าท  0.38  0.37 

  

*ผลกระทบจากการ ชสิทธิ มีจํานวน 60 หุน 
 

า ร ุน ร  
 
กํา รตอหุนปรับลดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณจากกํา รสําหรับปท่ีเปนสวน
ของผ ือหุนสามั ของบริ ัทและจํานวนหุนสามั ท่ีออกจําหนายแลวระหวางป นแตละปโดยวิธี ัวเ ล่ีย วง
นํ้าหนัก หลังจากท่ี ดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด แสดงการคํานวณดังน้ี 
 
 

 2561  2560 
 (พันบาท พันหน) 
กําไรสําหรับปที่เปนสวนของ อหุนสามั ของบริษัท (ขั้นพ้น าน) 224,067  221,889 
กําไรสําหรับปที่เปนสวนของ อหุนสามั ของบริษัท (ปรับลด) 224,067  221,889 
จํานวนหุนสามั โดยวิธี ัวเ ล่ีย วงนํ้าหนัก (ขั้นพื้น าน) 596,502  596,493 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน -  5,342 
จํานวนหุนสามั ดยวิธี ัวเ ลี่ย วงนํ้าหนัก ปรับลด  596,502  601,835 
กําไรตอหุนปรับลด าท  0.38  0.37 
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29 เงินปน ล  
 

นการประชุมสามั ประจําปของผ ือหุนของบริ ัทเม่ือวันท่ี 7 เม ายน 5 1 ผ ือหุนมีมติอนุมัติการจาย 
เงินปนผลจากกํา รสุทธิและผลการดําเนินงานป 5  หแกผ ือหุน นอัตรา 19 บาทตอหุน สําหรับจํานวนหุน
ท้ังหมด 59 ,49 , 4 หุน รวมเปนเงินจํานวน 11  ลานบาท บริ ัท ดจายเงินปนผลดังกลาว หแกผ ือหุน นวันท่ี 

 พ าคม 5 1 
 

นการประชุมสามั ประจําปของผ ือหุนของบริ ัทเม่ือวันท่ี  เม ายน 5  ผ ือหุนมีมติอนุมัติการจาย                           
เงินปนผลจากกํา รสุทธิและผลการดําเนินงานป 559 หแกผ ือหุน นอัตรา 19 บาทตอหุน สําหรับจํานวนหุน
ท้ังหมด 596,492,753 หุน รวมเปนเงินจํานวน 113.3 ลานบาท บริ ัท ดจายเงินปนผลดังกลาว หแกผ ือหุน นวันท่ี  
5 พ าคม 5  

 
30 เคร่องมอทางการเงิน 

 
น า าร ารค า ทา าน าร น 
 
บริ ัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเท  และจากการ มป ิบัติตามขอกําหนดตามสั าของคสั า บริ ัท มมีการ ือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเกงกํา รหรือการคา 
 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคั ของธุรกิจของบริ ัท  บริ ัทมีระบบ นการควบคุม หมีความสมดุลของระดับ
ความเสี่ยงท่ียอมรับ ด โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเสี่ยง  าย
บริหาร ดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริ ัทอยางตอเน่ืองเพื่อ หม่ัน จวามีความสมดุล
ระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
 
าร ร าร ารทุน   

 
วัต ุประสงคของบริ ัท นการบริหารทุนน้ัน เพื่อดํารง วซึ่งความสามาร นการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของ                 
บริ ัทและกอ หเกิดการพัฒนาของธุรกิจ นอนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผ ือหุนและเปนประโยชนตอผท่ีมี
สวน ดเสียอ่ืน และเพื่อดํารง วซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสรางความเชื่อม่ัน หแกผลงทุนและผมี                
สวน ดเสีย 
 
นการดํารง วหรือปรับโครงสรางของทุน บริ ัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล หกับผ ือหุนตามผลการ       

ดําเนินงานของบริ ัท 
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ค า าน รา  
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมาย ึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด นอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย น
ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ัท เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกยืมสวน ห มี
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่ง ดเปดเผย ว นหมายเหตุขอ 15 ายบริหารของบริ ัทเชื่อวา บริ ัท มจําเปนตอง ชเครื่องมือ
ทางการเงินอ่ืนเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว  
 
สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 1 ธันวาคม แสดงรายละเอียดความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งคํานวนจาก
วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย หมตามสั าหรือวันท่ีครบกําหนดแลวแตวัน ดจะ ึงกอนดังน้ี 
 

  31 ธันวาคม 2561 
     หลังจาก 1 ป   มากกวา  มมี   
 ห า ห  อัตราดอกเบี้ย าย น 1 ป  แต าย น 5 ป  5 ป  ดอกเบี้ย  รวม 
  ( )   (พันบาท) 
นทร ทา าร น            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 0.125 - 0.500 101,246  -  -  5,714  106,960 
ลกหนี้ตามสั าเชาดําเนินงาน* 6 - -  -  -  281,207  281,207 
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงิน* 7 อัตราที่คํานวณ 

มาจากสั า 939,413  1,267,415  -  -  2,206,828 
รวมสินทรัพยทางการเงิน   1,040,659  1,267,415  -  286,921  2,594,995 
            

น นทา าร น            
เงินกยืมระยะสั้นจากส าบันการเงิน 15.1 MMR 1,628,184  -  -  -  1,628,184 
เจาหนี้การคา 16 - -  -  -  230,245  230,245 
หุนก 15.2 2.24 - 3.05 2,199,666  4,697,017  -  -  6,896,683 
เงินกยืมระยะยาวจากส าบันการเงิน 15.3 3.27 - 3.50 719,112  979,150  -  -  1,698,262 
รวมหนี้สินทางการเงิน   4,546,962  5,676,167  -  230,245  10,453,374 
สวนตางรายการ นงบแสดง านะการเงิน   (3,506,303)  (4,408,752)  -  56,676  (7,858,379) 

   
*  ยอดกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะส  
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  31 ธันวาคม 2560 
     หลังจาก 1 ป   มากกวา  มมี   
 ห า ห  อัตราดอกเบี้ย าย น 1 ป  แต าย น 5 ป  5 ป  ดอกเบี้ย  รวม 
  ( ) (พันบาท) 
นทร ทา าร น            

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 5 0.125 - 0.750 134,306  -  -  80,486  214,792 
ลกหนี้ตามสั าเชาดําเนินงาน* 6 - -  -  -  278,954  278,954 
ลกหนี้ตามสั าเชาการเงิน* 7 อัตราที่คํานวณ          
  มาจากสั า 964,859  1,286,294  -  -  2,251,153 
รวมสินทรัพยทางการเงิน   1,099,165  1,286,294  -  359,440  2,744,899 
            

น นทา าร น            
เงินกยืมระยะสั้นจากส าบันการเงิน 15.1 MMR 827,786  -  -  -  827,786 
เจาหนี้การคา 16 - -  -  -  223,123  223,123 
หุนก 15.2 2.24 - 4.00 1,749,781  4,696,968  199,823  -  6,646,572 
เงินกยืมระยะยาวจากส าบนัการเงนิ 15.3 3.00 - 4.30 877,522  1,198,262  -  -  2,075,784 
รวมหนี้สินทางการเงิน   3,455,089  5,895,230  199,823  223,123  9,773,265 
สวนตางรายการ นงบแสดง านะการเงิน   (2,355,924)  (4,608,936)  (199,823)  136,317  (7,028,366) 

 
*  ยอดกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะส  

 

ค า า น รา า ร ท  
 

บริ ัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเท  ซึ่งเกิดจากการซื้อสินทรัพย หเชาท่ีเปนเงินตรา
ตางประเท  บริ ัท ดทําสั าซื้อขายเงินตราตางประเท ลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุ มเกินหน่ึงป เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเท   
 

ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 561 และ 560 บริ ัท มมีเจาหน้ีการคาเปนเงินตราตางประเท   
 

ค า ทา าน น  
 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลกคาหรือคสั า มสามาร ชําระหน้ีแกบริ ัทตามเง่ือน ขท่ีตกลง ว
เม่ือครบกําหนด ท้ังน้ี ายบริหาร ดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาว
โดยสมํ่าเสมอ  โดยการวิเคราะห านะทางการเงินของลกคา ความเสี่ยงสงสุดทางดานสินเชื่อแสดง ว นราคาตาม
บั ชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ นงบแสดง านะการเงิน  
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ค า า า ค  
 
บริ ัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดส าพคลองโดยการรัก าระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ห
เพียงพอตอการดําเนินงานของบริ ัท และเพื่อทํา หผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
าร า น คา ุ รร   

 
มลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลกหน้ีคาเชาตามสั าเชาดําเนินงาน ลกหน้ีตามสั าเชา
การเงินท่ี ึงกําหนดชําระ าย นหน่ึงป เจาหน้ีการคาและเงินกยืมระยะสั้นจากส าบันการเงิน เปนมลคาท่ี กลเคียง
กับราคาตามบั ชี เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนด นระยะเวลาอันสั้น 
 
มลคายุติธรรมของลกหน้ีตามสั าเชาการเงินท่ี ึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป เปนมลคาท่ี กลเคียงกับราคาตาม
บั ชี  
 
มลคายุติธรรมของเงินกยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว เปนมลคาท่ี กลเคียงกับราคาตามบั ชี เน่ืองจากอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัวของเงินกยืมระยะยาวดังกลาวจะเปล่ียนแปลงตามอัตราตลาด 
 
สําหรับหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนมีมลคายุติธรรมและมลคาตามบั ชี ดังตอ ปน้ี 
 

 มลคาตามบั ชี  มลคายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

   ( านบาท) 
31 ธันวาคม 2561          
หุนก 6,897  -  6,896  -  6,896 
เงินกระยะยาว 1,698  -  1,618  -  1,618 
          

31 ธันวาคม 2560          
หุนก 6,647  -  6,698  -  6,698 
เงินกระยะยาว 2,076  -  1,974  -  1,974 
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31 ภาระ กพันและหน้ีสินที่อาจเกิดข้น 
 
(  าร น า า า า นน านท   
 

 2561  2560 
 (พันบาท) 

าย นหน่ึงป 8,803  8,532 
หลังจากหน่ึงปแต มเกินหาป 5,490  5,893 
รวม 14,293  14,425 

 
(  าร น า นทร า  
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริ ัทมีราย ดคาเชาขั้นตํ่ารายปจากสินทรัพย หเชาตามสั าเชาดําเนินงานท่ีจะ ดรับ น
อนาคตมีดังน้ี 

 
 2561  2560 
   (พันบาท) 

าย นหน่ึงป 2,298,160  2,230,448 
หลังจากหน่ึงปแต มเกินหาป 3,825,476  3,439,152 
หลังจากหาป 2  19 
รวม 6,123,638  5,669,619 
 

าย ตเง่ือน ขของสั าเชาดําเนินงานบางราย ผเชามีสิทธิเผื่อเลือกท่ีจะซื้อสินทรัพยท่ีเชา ณ วันสิ้นสุดสั าเชา 
นการน้ีผเชาตองจายเงินจํานวนหน่ึงเพื่อการค้ําประกันการ ชสิทธิเผื่อเลือกซื้อดังกลาว 

 
(ค  น คา ร น า นาคาร 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริ ัทมีหนังสือค้ําประกันบริ ัทท่ีออกโดยธนาคาร นประเท บางแหงซึ่งสวน ห

ดแกสั าเชากับหนวยงานราชการและรั วิสาหกิจจํานวนเงินประมาณ 163 ลานบาท (2560: 149 านบาท) 
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32 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวันท่ี 21 กุม าพันธ 5  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ัท ดมีมติเหนชอบ หเสนอท่ีประชุมสามั ผ ือหุน น
วันท่ี 29 เม ายน 5  เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลจากกํา รสุทธิและผลการดําเนินงานป 5 1 หแก 
ผ ือหุน นอัตรา 0.19 บาทตอหุน สําหรับจํานวนหุนท้ังหมด 596,509,825 หุน รวมเปนเงินจํานวน 113.3 ลานบาท 

  
33 มาตร านการรายงานทางการเงินที่ยังไมได ช 
 

มาตร านการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง หมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของบริ ัท ซึ่งคาดวาจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระสําคั ตองบการเงินของบริ ัท เม่ือนํามา ือป ิบัติเปนครั้งแรก มาตร านการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวกําหนด ห ือป ิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบั ชีท่ีเริ่ม นหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม นป
ดังตอ ปน้ี   
 

มาตร านการรายงานทางการเงิน เร่อง 
มี ล

บังคับ ช 
มาตร านการรายงานทางการเงิน 

บับท่ี 7* 
การเปดเผยขอมลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 2563 

มาตร านการรายงานทางการเงิน 
บับท่ี 9* 

เครื่องมือทางการเงิน 2563 

มาตร านการรายงานทางการเงิน 
บับท่ี 15 

ราย ดจากสั าท่ีทํากับลกคา 2562 

มาตร านการบั ชี บับท่ี 32* การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตร านการรายงาน

ทางการเงิน บับท่ี 16* 
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ นหนวยงาน

ตางประเท  
2563 

การตีความมาตร านการรายงาน
ทางการเงิน บับท่ี 19* 

การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 2563 

 
* า านกา า านทา กา นก ทา กา น 
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(  า ร าน ารรา านทา าร น ท  ร  รา า าททา คา 
 
มาตร านการรายงานทางการเงิน บับท่ี 15 หหลักการโดยรวม นการรับรราย ด ท้ังจํานวนเงินและชวงเวลาท่ี 
รับร โดยราย ดจะรับรเม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการ หแกลกคาดวยมลคาของ 
ราย ดท่ีกิจการคาดวาจะ ดรับ 
 
ขณะน้ีผบริหารกําลังพิจารณา ึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ ือป ิบัติตามมาตร านการรายงานทางการเงิน 

บับท่ี 15 เปนครั้งแรกตองบการเงินของบริ ัท  
 

 า ร าน ารรา านทา าร นท คร ทา าร น  
 

มาตร านการรายงานทางการเงินเหลานี้ หขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ตลอดจนการรับร การวัดมลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวม ึงหลักการบั ชีของอนุพันธและการบั ชี
ปองกันความเสี่ยง 
 
ขณะน้ีผบริหารกําลังพิจารณา ึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ ือป ิบัติตามมาตร านการรายงานทางการเงินกลุม
เครื่องมือทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงินของบริ ัท 
 

34 การจัดประเภทรายการ หม 
 
รายการบางรายการ นงบการเงินป 2560 ดมีการจัดประเ ทรายการ หมเพื่อ หสอดคลองกับการนําเสนอ 
งบการเงินป 2561 ดังน้ี 
 
   2560   
 
 

กอนจัด 
ประเ ท หม 

  
จัดประเ ท หม 

 หลังจัด 
ประเ ท หม 

 (พันบาท) 
าน าร น      

ลกหน้ีอ่ืน 466,624  (1 , )  292,862 
สินทรัพย มหมุนเวียนอ่ืน 9,836  173,762  183,598 
   -   
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Data From Financial Statements  
(Unit : million Baht)

Company
2016

Company
2017

Company
2018

Rental income from operating lease contracts 2,868.19 2,661.53 2,604.10

Income from finance lease contracts 107.85 142.00 127.67

Total revenues 4,174.43 3,857.05 3,832.38

Total costs and expenses 4,066.06 3,691.27 3,687.70

Net income 220.17 221.89 224.07

Number of shares (million shares)  596.49 596.49 596.51

Total Assets 13,229.69 13,211.44 14,065.67

Total liabilities 10,477.48 10,349.34 11,084.85

Shareholders’ Equity 2,752.21 2,862.11 2,980.82

Financial Rations

Company
2016

Company
2017

Company
2018

Retum on total income (%) 5.27 5.75 5.85

Retum on Shareholders’ Equity (%) 8.17 7.90 7.67

Debt to Equity (time) 3.81 3.62 3.72

Net profit per share (Baht) 0.37 0.37 0.38

Book value per share (Baht) 4.61 4.80 5.00

Dividend per share (Baht) 0.19 0.19
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Mr.Pipop Kunasol
President

Mr. Photipong Lamsam
Chairman

Report of the Board of Directors

 In 2018, Thailand’s economy moved in a positive direction, with economic growth of 4.1%, higher than the growth of 4.0% in 2017.  
It was the best pace of economic expansion in six years.  The average inflation rate was 1.1%.  With respect to the key drivers of Thailand’s  
economic growth such as export sector, the export volume stood at 4.2% in 2018.  Thailand’s economy in 2019 is expected to grow by  
3.5-4.5%, as a result of driving forces including public investment in infrastructure and continuous expansion of private investment as well 
as rising tourist arrivals.
 With respect to the automotive industry, the growth was indicated according to the Federation of Thai Industries’ numeric data, 
whereby the total domestic sales volume in 2018 increased by 19.2%.   For 2019, the automotive market is expected to grow in a rate 
comparable to the previous year due to more positive factors and new products introduced by many automakers.  
 In the previous year, the business operation of Phatra Leasing Public Company Limited ran smoothly.  The total amount of leased 
assets under the two types of lease contracts (operating lease contracts and financial lease contracts) expanded by 5% compared to the 
expansion rate at the end of the previous year.  At the end of 2018, the Company’s total assets amounted to Baht 14,066 million whereby 
the profit amounted to Baht 224 million, which increased from Baht 221 million compared to the same period in 2017, and the shareholders’ 
equity at the end of 2018 stood at Baht 2,981 million, which increased by Baht 119 million compared to 2017.
 Apart from the business operation, over the past several years, the Board of Directors and the Company established the  
“Anti-Corruption” Guideline and encouraged the employees to participate in anti-corruption activities in order to continue building proper 
value and culture.   In the year 2018, the Company was certified as a member of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against 
Corruption (CAC).  It was a pleasure becoming a member of CAC to make Thailand’s companies more transparent in doing business.
 With respect to CSR, the Company initiated and carried on with the bamboo and fruit tree plantation project for the Buddhist Monks 
Health Center under the Patronage of the 19th Supreme Patriarch of Thailand in Kanchanaburi Province for two years consecutively. The 
planted forest has created good landscapes for the Buddhist Monk Health Center and provided pesticide residue free vegetables for monks 
and became a good food source or community kitchen.  We hope that the forest, which will be planted by us every year, will be part of  
sustainable living of the community.
 The business operation of Phatra Leasing Public Company Limited during 2018 ran smoothly as a result of the contribution of every 
staff who devoted their efforts at work as well as the strong support of our customers, shareholders, investors and all business partners. The 
Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited would like to take this opportunity to convey its gratitude to all concerned.
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1. Policy and Business Overview

1.1 Vision, Objectives, Goals or Strategies in Operating the Company’s Business

Vision
To create asset management services by professional team with most advance service systems.

Mission
1. To be a leader in the business, to provide modern leasing services with a wide range of assets, and to expand our 
business into provincial parts stably and sustainably by adhering to moral principles and corporate social responsibility 
as well as customer centricity;
2. To ensure customer loyalty with professional services for higher success of our customers in all dimensions;
3. To treat our employees and customers as family members, as well as to provide good returns to our shareholders 
simultaneously.

Core Values

1.2 Significant Changes and Developments

Phatra Leasing Public Company Limited has been registered and incorporated as a limited company since 1987 whereby 
Kasikorn Bank Public Company Limited, Muang Thai Life Assurance Company Limited, Phatra Insurance Public Company 
Limited, Phatra Thanakit Public Company Limited and Sombat Lamsam Company Limited were in the leading roles in 
the incorporation whereby the Company’s objective are to operate the business of providing assets for leasing out by 
focusing on operating lease and targeting at juristic person customers.

In 1988, the Company commenced the business of granting leases of properties, most of which were vehicles, to juristic 
person customers, and also developed the provision of services in order to continuously create added value in the 
services provided to the customers such as repair and maintenance services.

ICORE

Innovation
To initiate and create new things in a timely manner

Customer Focus
To ensure that the customer is at the center of the

business’s operations and will be satisfied in all dimensions

Openness
To have an open mind, listen and be in harmony

Result Oriented
To place importance on results which have been determined 

and can be examined

Excellence
To be determined to do excellent work
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In 1996, the Company increased its registered capital to Baht 300,000,000 and became a listed company in the Securities 
Exchange of Thailand in order to support the expansion of business and to enhance the competitive potential of 
the Company. In 2005, the Company changed the par value of its shares from Baht 10 each to Baht 1 each and also 
increased the registered capital from Baht 300,000,000 to Baht 450,000,000 and then required payment for shares. As 
a result, the Company’s paid-up capital was Baht 447,369,569 represented by 447,369,569 shares. This increase in the 
registered capital was a restructuring of capital and an important part to support future growth of the Company. Also, 
in 2005, TRIS Rating increased the Company rating and the issue rating on its unsecured debentures to A- from BBB+.

Besides, in 2005, Forbes, a leading business magazine, selected from 25,864 public listed companies in the Asia-Pacific 
Region from 15 countries by selecting 11,845 companies which were medium size companies earning revenue not 
exceeding 1,000 million dollars and not less than 5 million dollars, to receive the Asia’s Best Under a Billion Award. 
In this regard, Phatra Leasing Public Company Limited was selected as one in 11 companies from Thailand and was 
the only one leasing company received this award. This award can prove that the operations and good corporate 
governance of the Company were internationally accepted.

In 2007, the shareholding structure of the Company was changed whereby Kasikorn Bank Public Company Limited 
offered its shares for sale to Muang Thai Life Assurance Company Limited, an existing major shareholder of the Company. 
This was because of the policy of Kasikorn Bank to reduce the investment in the companies, the operations of which 
could not be fully controlled. However, such change in the shareholding structure did not have any negative impact 
on the Company’s operations but did have positive impact in building up alliances for business extension in the future.

In 2008, the Company started to provide 2 new products comprising Phatra Aircraft Leasing, which provides leasing for 
private aircraft (4-12 seats) such as Business Jet, Turbo Prop and Piston, and Phatra Yacht Leasing, which provides leasing 
for Motor Yacht. The 2 products serve the purpose of tourism, business and private vehicle. The Company never stops 
improving its services to keep them up to date and to satisfy the customer demand.

In 2009, the Company developed and improved the service provision consecutively in order to satisfy the customer 
demand at higher level by expanding the network of more than 800 service centers according to the manufacturer’s 
standards to provide services to the customers nationwide. The customers may bring the cars for check-up or for 
emergency maintenance with confidence that the spare parts received meet the same standards to those of the 
manufacturer in order to make the Company’s customers feel confident that the cars will always receive good 
maintenance by just calling 0-2290-7575 or 0-2693-2288. In 2011, the Company was awarded the ISO 9001:2008 quality 
management system, certified by the SGS which was appointed by the United Kingdom Accreditation Service (UKAS). 
This success was directly due to the efficient co-operation of related service teams in developing and maintaining the 
quality management system, knowing and understanding the customers’ needs in order to achieve the most customers’ 
benefit and satisfaction which the Company always commits to develop at all times.

In 2015, the company increased registered capital stocks from Baht 447,369,569.- to Baht 646,200,489.- by offering 
right to company’s old shareholder according to their share portion (Rights Offering). This increased capital aimed to 
support business expansion and increase efficiency of our competition. We provided the first warrants of common stock 
purchase for 49,707,319 units to old shareholder who reserved for proportional increased capital common stock and 
excess reserves without calculation.

In 2017, the company diversified its produce range by increasing the number of lease of other types of assets in order to 
satisfy market demand extensively and lead to the effective development of leasing business and also the adaptation 
to dynamic competition in the automotive market. As a result, the company is still a leader in the business of operating 
lease in Thailand. In 2017, the company’s Call Center and Customer Complaint Management Systems also passed the 
audit conducted by SGS and achieved ISO 9001:2015 accredited by United Kingdom Accreditation Service: UKAS.
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In 2018, the Company was determined to become a company with expertise in procuring leasehold properties that meet 
the needs of the customers and which provides professional, customer centric solutions. It focused on branching out 
to a wider variety of leasehold properties in order to offer properties that more comprehensively meet the demands of 
the market and which will lead to achieving efficiency with respect to the development of the leasehold business. The 
Company also aimed to adapt its business so as to increase its competitiveness in the constantly-changing automobile 
market, so that the Company maintains its positioning as leader of the leasing business in Thailand.

The company has intended to gain maximum benefit from existing assets by granting short term leases (approximately 
1-2 years) of the assets, contracts of which have expired and which are still in good condition, in order to generate 
maximum revenue. Moreover, the company has increased distribution channels to sell the assets, contracts of which 
have expired, directly to the users by opening a used car center called “Sa-buy Car” on Kanchanaphisek Road, which 
has received good feedback because the cars offered for sale are in good condition and well-maintained. 

Moreover, in this year, the Company has also used additional marketing channels via digital media, It has also created a 
unit that is aimed at providing digital marketing support and coming up with innovations that are both modern and satisfies 
the customers.
  
1.3 Shareholding Structure of the Company’s Group
The Company does not have any subsidiary company or affiliated company.
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2. Nature of Business

Phatra Leasing operates the business of leasing assets to juristic entities under the scheme of “Operating Lease” 
with main focus on vehicle leasing which includes executive cars, office cars, sub-leased service and cars for other 
commercial purposes. Operating lease also includes such assets as machines, computers and other appliances with the 
lease term of more than 3 years.

Phatra Leasing provides services and team of experienced staff ready to give advice and provides vehicle management 
plan customize for every types of organizations. We also formulate ongoing business development plants to set up new 
standards of leasing business in Thailand.

Income Structure
The company’s revenues are mainly from rental collected under the Operating Lease Agreement of PFL services. Also 
included in the income structure is other income from PFL additional service. The company’s clients are varied among 
different types of industries, allowing a good diversification of risks.

From 2016-2018, the company’s income has been classified according to the types of leases as follows:

Jan 16-Dec 16 Jan 17-Dec 17 Jan 18-Dec 18

Million
Bath

%
Million
Bath

%
Million
Bath

%

Rental income from operating lease contracts 2,868.19 68.71 2,661.53 69.00 2,604.10 67.95

Income from finance lease contracts 107.85 2.58 142.00 3.68 127.67 3.33

Revenue from sale of assets under 
operating lease contracts

1,150.30 27.56 1,005.78 26.08 1,055.64 27.55

Other income 48.09 1.15 47.74 1.24 44.97 1.17

Total Income 4,174.43 100.00 3,857.05 100.00 3,832.38 100.00

2.1 Nature of Products and Services

Nature of Products and Our Main Services
1. PHATRA FLEET LEASING
Provide leasing for sedan vehicle, aircrafts, watercraft and commercial vehicles. Together with consultation and sourcing 
for service alternatives which mostly fit the lease’s requirements. No matter one or hundreds of vehicles under Economy 
of Scale policy that utilizes the best for the organization. In forms of Operating Lease and Finance Lease.
• PHATRA AUTO LEASING
Provide leasing for excentive sedan vehicle, vehicle used in organization, or even commercial vehicle with
every model and brand to keep the business running smoothly.
• PHATRA AIRCRAFT LEASING
Provide leasing for private aircraft (4-12 seats) as Business Jet, Turbo Prop and Piston under Finance Lease and Operating 
Lease. Which serves the purpose of tourism, business and private vehicle.
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• PHATRA WATERCRAFT LEASING
Motor Yacht and watercraft for personal amusement of commercial use of several watercraft, tourism business 
transportation and others in forms of Finance Lease and Operating Lease.

2. PHATRA COMMERCIAL LEASING
Leasing services for all kinds of assets such as machinery, manufacturing equipment with high investment and necessary 
for business in term of finance lease which comforts the investment and be quick in term of approved.

Variety of PFL
The variety of Fleet Management helps to manage all vehicles and is easier than ever with all maintenance and repair. 
It allows clients to use vehicle effectively and reduces unnecessary costs.

Vehicle Selection • With special experts to give advice for suitable vehicle that best fit the purpose of 
    Each organization.
Vehicle Procurement •  Fast vehicle arrangement for every model and color with reasonable leasing costs.
Vehicle Delivery •  Delivery to all locations without limitation.
Vehicle Registration •  Full registration service and delivery.
Vehicle Insurance •  With team to look after the car’s insurer and allow your human resources to work worthly.
Maintenance  •  Maintenance and repair by authorized service center for the best safety.
Vehicle Substitution  • Prompt replacement vehicle service for any incident that prevent you from using main  
   vehicle.
PL Service Center  • Service Center that never leave our clients alone with all the problems on the road. Our  
   a 24-hours service service are open 24 hours a day at 0-2290-7575
Service Centers  •  Service centers with over 650 service centers nationwide that are ready to provide standard  
   Nationwide service and authentic parts from authorized manufacturers.

The Benefit of Operating Lease
• Choices of vehicles that cater to all demands, with full service that meets the organization’s needs
• Business cost control through fixed monthly fee collection
• Fixed interest rate that allows for effective expense management
• Expenditure control for fleet management and for maintenance
• Worry–free regarding risks and uncertainties from the use and the reselling of purchased vehicles and assets
• The Benefit of lease contract is that your asset will be off balance sheet
• Low initial outlay which significantly benefits cash flow
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2.2 Marketing and Competition

Competitive Strategy

Last year, the Company focused on employing a customer centric approach to its business and placed emphasis on 
offering a wider variety of leasehold properties to customer using different types of innovations in order to maximize 
benefits in line with its mission. The Company put in efforts to increase its preparedness in respect of technology and 
the use of information from its customer database in order to modify its service provision and products to best meet 
the needs of the customers. The Company also expanded its network and conducted training to increase the work 
performance efficiency of its employees, focusing primarily on providing comprehensive services, from selecting the car 
that best meets the needs of the customers, through to the little details such as the registration process, insurance,  
24-hour service, and a nationwide help centers. These efforts have clearly set the Company apart from its competitors, 
and helped the Company earn the trust of the customers, as well as maximize benefits for the customers. The Company 
firmly believes that these efforts will increase the Company’s competitiveness and ensure that it maintains its position 
as the leader in the business in the future.

Industrial Situation and Competition

Phatra Leasing Public Company Limited has operated various types of leasing business by principally providing operating 
leases for vehicles. The company has diversified its product range by increasing the number of leases of other types 
of assets in order to satisfy market demand extensively and lead to effective development of leasing business at 
present. The company has owned a strong position in the market due to its expansion of customer base together with 
maintaining of existing key customers, and also its ability to increase the number of key customers in various industries 
by placing emphasis on the customers who are juristic persons. The company has also placed importance on the 
provision of a complete range of services, nationwide service network and services which are available any time. As 
a result, the company has been able to maintain its leading position in the operating leasing business. In addition, as 
the company realizes how important it is to develop competitive advantage in the context of changing situation of the 
automotive market, the company has increased distribution channels to sell the assets after the expiration of contracts 
so that the assets shall be managed efficiently.

For the overview of the automotive market in 2018, the total sales volume was approximately 1.04 million units, which 
increased by 19% compared to 0.87 million units in 2017 and was higher than expected sales volume of 0.98 million 
units.  Supporting factors toward the increase in the sales volume were likely to result from the government’s economic 
stimulus measures which drove GDP growth and from many sales promotion measures of automotive companies 
implemented through various campaigns including new products launched throughout the year.

In 2018, according to the data of the Office of the National Economics and Social Development Board as at 18 February 
2019, Thai economy was likely to expand by 3.5 – 4.5%.  Supporting factors included the upward trend in household 
spending which would support continuous economic expansion, the positive movement in private investment, the 
acceleration of public investment, the increasing drive from tourism in line with the situation of tourist arrivals and 
tourism income which returned to normal and also the changes in directions of international trade, production and 
investment which would reduce the impact of the global economic slowdown.  These were considered positive factors 
which would encourage the automotive market in the year 2019.  According to the estimation by Toyota Motor Thailand 
Company Limited, the total domestic car sales for 2019 would be approximately 1 million units, near to that in 2018.  
However, there would be certain negative factors affecting the total domestic car sales in 2019, including interest rates 
which would probably increase, strict lending criterion stipulated by financial institutions and external factors such as 
China-United States trade war.
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With respect to the market situation for the business of operating lease, now there are many companies engaging in 
this type of business but there is a small number of large-sized companies which are market leaders and holding the 
majority of market share. Phatra Leasing Plc. Is considered the leader in this group. Even though the competition in 
operating leasing business remains fierce, the demand of the private sector for vehicle management including repair 
and maintenance services by outside experts enables the operating leasing business in Thailand to grow in the medium 
run to the long run. Due to Phatra Leasing Plc’s policy to provide the customers with a complete range of services 24 
hours, and its business strategy to continuously expand the customer base and expand into the markets of new types 
of assets for lease, as well as its adaptation to dynamic competition in the automotive market, the company has been 
able to maintain its market-leading position in the operating leasing business in Thailand.

2.3 Provision of Products or Services

Sources of Funds

It is the Company’s policy to seek the future sources of funds by focusing on long-term sources in order to be in line 
with the nature of leasing business. In the previous years, the Company obtained approval from the shareholders’ 
meetings to issue and offer debentures for sale with the objectives to reduce risks which may arise from the interest 
rates fluctuations in the market and to correspond with the terms of leases.

Apart from seeking long-term sources of funds by means of issuance of debentures, the Company has also obtained 
long-term loans by borrowing from several financial institutions in the country.

Lease (Asset Lease)

Asset Lease Policy
The Company’s policies in leasing out assets are as follows :
1.  Lessor: The Company will mainly grant leases to juristic person customers by taking into account their qualifications, 
i.e., they should be juristic persons with sound operating results or high possibility projects, good financial records and 
payment capability. With checking process via credit bureau.
2.  Leasing Objective: The asset to be leased must be used in the lessee’s business whereby the lessee must notify the 
Company of its objective.
3.  Leased Asset: The asset to be leased must have the following qualifications:
 - being new or used asset whereby the Company will consider its condition, useful life and proper price;
 - being generally used and able to be sold in secondhand market;
 - not being produced for certain users particularly; and
 - ownership of which can be identified.
4.  Lease Term: The lease term shall vary between 3 – 5 years, depending on its type and usability.
5.  Pre-conditions: Pre-conditions may vary, depending on each company’s risks, which may be any of the following:
 - There shall be a guarantor;
 - For special asset, cash shall be provided as security; and/or
 - There shall be no pre-condition.
6. Post-conditions: In proposing leasing conditions, it is necessary to take into account several risks of the leased 
asset such as popularity among users, type, model, brand, price in secondhand market, technology development, 
obsolescence, usability and etc. The Company will consider the asset’s scrap value which should be saleable without 
too much risk and use such value in calculating rental rate. In this regard, the post-conditions proposed to the lessee 
shall depend on expectation of the degree of risk to be taken by the Company. The post-conditions may be any of the 
following:
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 - Option to Buy: The lessee shall be offered by the Company to sell the asset at the scrap value specified in the 
lease contract whereby the lessee may or may not exercise the option to buy the asset.
 - No Option: After the expiration of the lease contract, the lessee shall return the leased asset to the Company.
 - The tenant guarantees the selling price after the lease.

Leasing Risk Management

The Company has selected customers with due care by using sponsoring system in considering approval for scrutinization 
as each sponsor will give wider point of view and opinion encouraging more carefulness and also reflecting a small 
number of bad debtors of the Company.

In addition, the Company has a strict debt collection system and has provided sufficient allowance for doubtful 
accounts, and also placed importance on monitoring and study of fluctuations in global and regional economies, 
environment, trends and factors which may direct impact the Company’s business operation. Therefore, the Company 
has established the Corporate Strategic Office for study to support timely decision-making on the effects which may 
occur to the Company.

Supervision, Approval for Leases and Debtor Follow-up Process
The Company’s leasing business procedures are divided into 6 steps as follows:

1. Analysis of Customer’s Credit: The Company will ask for the information on customer demand such as assets in 
demand, objectives, lease terms, lease conditions, reasons for choosing leasing as well as past performance, types 
of credit lines and financial institutions used by the customers and supporting documents. Based on the aforesaid 
information, the marketing officers will consider proposing lease conditions in accordance with the Company’s leasing 
policies.

2. Application for Approval: The Company has used the sponsoring system in granting approval for leases. For the 
aforesaid system, the sponsors comprise department managers and higher level managers. The Company has prescribed 
the criterion for granting approval for leases step by step, taking into account asset value, asset type and lessee’s 
qualifications.

According the procedural steps for granting approval for leases, when a customer agrees on the conditions initially 
proposed by the Company, the marketing and sales officer will propose a report to a sponsor for verification. After that, 
the aforesaid sponsor will submit the verified report to two more sponsors for approval for the lease. In this regard, 
the asset value, asset type and procedural steps for granting approval shall be in accordance with leasing conditions 
approved by the Company’s Board of Directors.

3. Execution of Contract: The report submitted for approval which has been approved shall be made as a lease contract 
and proposed to the lessee for signature.

4. Purchase of Asset: After the lessee signs the lease contract, the Company will purchase the asset having the 
qualifications as agreed upon by them by purchasing the asset through the seller sought by the Company itself or 
through the seller sought by the lessee.

5. Delivery of Asset: The Company shall deliver the asset to the lessee, effect registration and provide insurance for the 
asset, which shall be part of the Company’s services, and then fulfill the pre-conditions, upon which the contract shall 
be deemed effective.
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6. Expiration of Lease Contract: Upon expiration of the lease contract, if the lessee has complied with the conditions 
specified in the contract throughout the lease term and there is no outstanding debt to be paid to the Company, the 
post-conditions shall be proposed to the customer as specified in the contract.

Policies on Follow-up and Supervision of Accounts Receivable

In the interest of ensuring higher efficiency with respect to controlling the outstanding debts (accounts receivables), 
the Company appointed the “Outstanding Debts Control Subcomittee” in order to be able to efficiently follow up and 
control the outstanding debts. The steps for following up the outstanding debts are summarized below:

1. Outstanding debts of between  1 – 7 days: follow-up via telephone.
2. Outstanding debts of between 8 – 30 days: follow-up via telephone and the first written notice of demand for 
repayment. No written notice shall be sent to customers who have previously agreed upon a specific repayment 
date;
3. Outstanding debts of between 31 – 60 days: follow-up via telephone and the second written notice of 
demand for repayment. No written notice shall be sent to customers who have previously agreed upon a specific 
repayment date;
4. Outstanding debts of between 61 – 90 days: follow-up with the lessee and guarantor (if any);
5.     Outstanding debts of longer than 91 days: termination notice sent to the lessor and guarantor. Legal action 
will also be taken at the same time in order to seize the property. If the property is seized and sold, and the value 
of the assets sold is less than the actual damage, the law firm will initiate a lawsuit against the customer in order 
to demand for the return of the property and indemnification of damages under the agreement.

The scope of duties and responsibilities of the accounts receivable supervision sub-committee shall be as follows:
1. To establish policies on follow-up and supervision of accounts receivable to ensure that they will be suitable for the 
business and economic condition;
2. To supervise and follow up accounts receivable collection activities in accordance with the policies established;
3. To consider solutions and/or debt restructuring;
4. To consider selecting and appointing agents for debt collection and repossession activities and/or any other activities 
in relation to debt collection; and
5. To supervise and follow up results of legal actions taken against bad debtors.
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3. Risk Factors

The Company’s business involves a number of risk factors which may affect the operation of the Company’s business and 
may pose a consequential risk to the Company’s unitholders in relation to failure to receive consideration or right which 
should be received, details of which are as follows:

1. Risk with liquidity
It is an accepted fact that the company has pending debts, and these debts all have a finite date that are due. The majority 
of the revenue that the company generates for the allocation of these debts are derived from lease service fees and lease 
contracts. Risk could occur in situations where the pending debt at a certain time is higher than the revenue generated by the 
company. Therefore, the company has given significant importance in the relationship of rent revenues and the time frame of 
debts. The company has reverted to managing short term leasing through contracts and bill of exchange. In matters of long 
term leasing, the company has reverted to debenture and long term installments with prominent financial
institutions. All these protocols were installed to be aligned with future revenue that is generated from leasing. Furthermore, 
the company has established good relationships with prominent financial institutions for short term loans in response to 
emergency situations.

2. Capacity to disburse Risk
Since the rental payment is the main income of the company, therefore a capacity to disburse of a lease is a significant factor. 
That means if the lease is incapable of disbursement, it can affect the company’s profit and income. Previously, the Company 
has selected customers with due care. Moreover, the company has an efficient system to follow up customer’s payment, 
and also has set sufficient allowance for doubtful accounts.
  
3. Interest rate Risk
The lease payment rate fixed throughout the term of the agreement has contributed to the steady income of the Company. 
Part of Company’s loans is subject to the market rate of interest, having therefore a possible direct impact on the cost and 
profitability of the Company. In response to these risks of interest rate, the Company has adopted a risk management scheme 
of creating a balance between the Duration Gap and the Interest Rate Gap; while the Interest Rate Gap is maintained in the 
level that the Company can still achieve constant profitability.

4. Marketing and Competition Risks
An increasing number of leasing business operators has entered the market in the past years. These newcomers include 
companies which have financial institutions as shareholders and car manufactures that provide automobile service who are 
support with substantial amount of foreign capital. This raised the level of competition in the industry substantially which 
could lead to less returns for each company. However, the Company has implemented a clear policy of selecting only 
premium clients capable of repayment. Such clients are, for example, business in need of maintenance serviced for leased 
assets. In addition, the company has adopted state-of-the-art computer technology in its management system with the aim 
of providing and monitoring service with enhanced efficiencies.

5. Salvage Value Management Risks
The Company mainly engages in the business operation of “leasing” assets in the form of operating leasing to the operators 
who are juristic persons. The leasing period is between 3 - 5 years. After the lease contracts end, most of the assets are 
sold off. Thus, the price of the sold properties will affect the operational performance of the Company directly. If they are 
sold at a price lower than the book value, it will cause the loss from selling properties. From the long experience in the 
management, the Company can effectively manage the scrap value. However, resulting from the first-car policy, the used 
car prices dropped so much causing the significant impact on the profits gained from the sale of second-hand cars of the 
Company during the last 2016. The Company has solved the problem by trying to increase the proportion of cars sale directly 
to the users more in order to mitigate such effects.
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4. Assets used in business operation

4.1 Investment policy in subsidiary and subsidiary
(Unit : million Baht)

Net
31 Dec 16

Net
31 Dec 17

Net
31 Dec 18

Receivables under finance lease contracts
Land Property and equipment

1,996.19 2,196.37 2,160.16

Assets held for lease-net 10,099.80(1) 9,567.37(1) 10,177.34(1)

Assets held for future lease 17.68 16.82 -

Office condominum 85.98 85.98 85.98

Office equipment 15.17 12.50 9.58

Transportation  6.94 3.84 3.46

Total land property and equipment 10,225.57 9,686.51 10,276.36

Total  12,221.76 11,882.88 12,436.52

          
Remark : (1) Asset held for operating lease contracts net after less impairment losses

4.2 Investment policy in subsidiary and subsidiary

The Committee supervises and determines the framework and mechanism for supervision policy and the operation 
of subsidiaries and other businesses which the Company has invested significantly in proper way according to each 
business.  On 31st December 2018, the Company has not invested in any subsidiaries and associates.

5. The legal dispute
-None
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6. Company Summary

6.1 General Information
6.1.1 Company Profile
Listed Company : Phatra Leasing Public Company Limited
Shorten name  : PL
Register Date  : August 15th, 1996
Register No.  : 0107537000211 (268)
Capital investment  : 646,800,483 Baht
Capital Ordinary  : 596,509,825 Baht
The Par Value  : 1 Baht per share
Business type  :  Phatra Leasing operates the business of Operating Lease. It  

 others the lease of assets including vehicles, planes, ships,  
 machines computers and  general appliances.

Location  : 252/6, 29th Floor, Muang Thai Phatra Complex 1, 
  Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320
Home Page : www.phatra-leasing.com
Telephone  (66) 2290-7575

 : (66) 2693-2288
Facsimiles : (66) 2693-2298-99

6.1.2 Company Investment
Investment in subsidiary as at December 31, 2018

6.1.3 Contact Information for Reference
Register
- Ordinary share  : Thailand Securities Depository Co., Ltd.

 93 Rachadaphisek Road, Khwaeng Din Daeng, Khet Dindaeng,  
 Bangkok 10400
 Tel : (66) 2009-9000
 Fax : (66) 2009-9991
 SET Contact Center : (66) 2009-9999
 Website : http://www.set.or.th/tsd
 E-mail : SETContactCenter@set.or.th

Debentures (As at 31 December 2018)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.3/2015 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2019)  
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.4/2015 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2019)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.1/2016 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2020)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2016 SERIES 1 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2021)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2016 SERIES 2 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2023)
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- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.3/2016 : Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2019)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.4/2016 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2020)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.1/2017 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2019)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2017 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2021)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.3/2017 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2020)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.1/2018 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2022)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2018 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2022)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.3/2018 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2021)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.4/2018 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2020)

Auditor :  :  Miss. Aorapin Sinthawornkul
  CPA (Thailand) Registration No.9441
  KPMG Poomchai Audit Ltd.
  50th Floor,Empire Tower , 1 South Sathorn Road, Bangkok 10120
  Tel : (66) 2677-2000
  Fax : (66) 2677-2222

Legal Advisor : Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.
  540 Mercury Tower ,22nd Floor, Ploenchit Road, Lumpini, 
  Pathumwan , Bangkok 10330
  Tel : (66) 2264-8000
  Fax : (66) 2657-2222

 :  Noppong & Prasart Law office Ltd.
  Suite 301, 3rd Floor, Dusit Thani Office
  946 Rama IV Road, Silom District, Bangrak Zone, Bangkok 10500
  Tel : (66) 2233-1745-6
  Fax : (66) 2238-2848

Financial Consultants  :  -None-
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7.  Share Capital and Shareholder

7.1 Number of Authorised share Capital and Issued and paid-up share Capital

Authorized Share Capita  646,800,483 Baht 
      (six hundred forty six million eight hundred thousand four hundred and eighty three Baht)
Paid-up Share Capital   596,509,825 Baht 
     	 (five	hundred	ninety	six	million	five	hundred	nine	thousand	eight	hundred	and	twenty	five	Baht)
Registered Capital    596,509,825 Shares
	 	 	 	 	 	 (five	hundred	ninety	six	million	five	hundred	nine	thousand	eight	hundred	and	twenty	five	shares)
Par Value      1 Baht

7.2 Shareholders
The	first	10	major	Shareholder	of	Phatra	Leasing	Public	Company	Limited	on	28th	December	2018

Individual/Juristic	Person Number	of	share	held Percentage

1. Muang	Thai	Life	Assurance	Company	Limited 59,649,200 10.000

2. Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited 53,000,400 8.885

3. Sombat	Lamsam	Company	Limited 45,600,000 7.644

4. Muang	Thai	Holding	Company	Limited 41,550,800 6.966

5. Chulindrawongs	Company	Limited 24,000,000 4.023

6. Mr.	Banyong	Lamsam	and	Mrs.Narudee	Weeramaeteekul 16,260,000 2.726

7. Thai	NVDR	Company	Limited 14,047,335 2.355

8. Mrs.	Nunta	Rungnoppakunsi 13,934,000 2.336

9. Mr.Ithichai	Leardthumanon 13,328,400 2.234

10. Yupong	Company	Limited 12,323,402 2.066

Total 293,693,537 49.235

7.3 Other securities issuance
First Common Stock Warrants (PL-W1)
On 15th	June	2015,	the	company	has	issued	the	company	common	stock	warrants	(PL-W1) to old shareholders for total 
unit	of	49,707,319.	The	company	were	approved	by	shareholders	to	allocate	capital	increase	ordinary	shares not more 
than	49,707,730	units	Warrants	to	purchase	the	ordinary	shares	of	Phatra	Leasing	Plc.	No.	1	(PL-W1),	features,	conditions	
and	contents	of	which	are	as	follows:

Unit		 	 	 	 	 	 :	49,707,319 units
Value			 	 	 	 	 :	Baht	0	per	unit	(zero	Baht)
Number	of	Shares	to	be	 	 :	49,707,730	shares
Reserved	for	the	Exercise
of	Right	under	Warrants	 	 	 	
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Term of Warrants  :  3 years (from the issue date, i.e., 15 June 2015 whereby the maturity date and  
   the last exercise date is 15 June 2018)
Right under the Warrants  :  To purchase the ordinary shares of Phatra Leasing Plc.
Exercise Ratio (New)  :  1 unit of warrants per 1.011 ordinary share (which can be adjusted pursuant to  
   the conditions of the rights adjustment)
Exercise Price (New)  :  Baht 3.958 (three point nine five eight) per 1 ordinary share
Exercise Period   :  The right under the warrants shall be exercised on the last business day of every  
   quarter. (The first exercise date shall be 30 June 2017 and the last exercise date  
   shall be 15 June 2018)

During the year ended 31 December 2018, due to the exercise of warrants to purchase ordinary shares (PL-W1) for 16,770 
units (2017: 120 units), equivalent to 16,951 ordinary shares (2017: 121 shares), amounting to Baht 16,951 (2017: Baht 
121).  As a result, the Company’s paid-up share capital increased by Baht 16,951 (2017: Baht 121).

During the year 2018, the remaining warrants to purchase ordinary shares (PL-W1) for 49,690,429 units expired. 

Debenture (as at 31 December 2017)
1. Debenture of Phatra Leasing PCL No.3/2015 DUE B.E. 2019
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 3 Years 6 Months  Issued on 23 Jul 2015 Mature on 23 Jan 2019
Interest Rate 2.62% per annum  Every 23 Jan. and 23 Jul. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

2. Debenture of Phatra Leasing PCL No.4/2015 DUE B.E. 2019
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 4 Years     Issued on 24 Sep 2015 Mature on 24 Sep 2019
Interest Rate 2.86% per annum  Every 24 Mar. and 24 Sep. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

3. Debenture of Phatra Leasing PCL No.1/2016 DUE B.E. 2020
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 4 Years     Issued on 25 Jan 2016 Mature on 25 Jan 2020
Interest Rate 2.49% per annum  Every 25 Jan. and 25 Jul. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

4. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2016 SERIES 1 DUE B.E. 2021
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 5 Years     Issued on 24 Feb 2016 Mature on 24 Feb 2021
Interest Rate 2.63% per annum  Every 24 Feb. and 24 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.
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5. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2016 SERIES 2 DUE B.E. 2023
Total Amount (Baht)    200,000,000
Offering Amount (Units)   200,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 7 Years     Issued on 24 Feb 2016 Mature on 24 Feb 2023
Interest Rate 3.05% per annum  Every 24 Feb. and 24 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

6. Debenture of Phatra Leasing PCL No.3/2016 DUE B.E. 2019
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 3 Years     Issued on 17 Aug 2016 Mature on 17 Aug 2019
Interest Rate 2.24% per annum  Every 17 Feb. and 17 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

7. Debenture of Phatra Leasing PCL No.4/2016 DUE B.E. 2020
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 4 Years     Issued on 28 Feb 2016 Mature on 28 Sep 2020
Interest Rate 2.60% per annum  Every 28 Mar. and 28 Sep. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

8. Debenture of Phatra Leasing PCL No.1/2017 DUE B.E. 2019
Total Amount (Baht)    700,000,000
Offering Amount (Units)   700,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 2 Years 3 Months  Issued on 16 Feb 2017 Mature on 16 May 2019
Interest Rate 2.56% per annum  Every 16 Feb. and 16 Aug.of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

9. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2017 DUE B.E. 2021
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 4 Years     Issued on 3 Aug 2017 Mature on 3 Aug 2021
Interest Rate 2.76% per annum  Every 3 Feb. and 3 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

10. Debenture of Phatra Leasing PCL No.3/2017 DUE B.E. 2020
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 2 Years 11 Months 18 Days  Issued on 18 Oct 2017 Mature on 6 Oct 2020
Interest Rate 2.43% per annum  Every 6 Apr. and 6 Oct. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

Share Capital and Shareholder



191      รายงานประจ�าปี 2554 191Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2018

Share Capital and Shareholder Share Capital and Shareholder

11. Debenture of Phatra Leasing PCL No.1/2018 DUE B.E. 2022
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 4 Years    Issued on 23 Feb 2018 Mature on 23 Feb 2022
Interest Rate 2.43% per annum  Every 23 Feb. and 23 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

12. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2018 DUE B.E. 2022
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 4 Years    Issued on 24 May 2018 Mature on 24 May 2022
Interest Rate 2.52% per annum  Every 24 May. and 24 Nov. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

13. Debenture of Phatra Leasing PCL No.3/2018 DUE B.E. 2021
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 3 Years 3 Months  Issued on 9 Aug 2018 Mature on 9 Nov 2021
Interest Rate 2.70% per annum  Every 9 Feb. and 9 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

14. Debenture of Phatra Leasing PCL No.4/2018 DUE B.E. 2020
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)   500,000
Par Value (Baht per unit)   1,000
Tenor 2 Years    Issued on 27 Nov 2018 Mature on 27 Nov 2020
Interest Rate 2.91% per annum  Every 27 May. and 27 Nov. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

Long-Term Loans (as at 31 December 2018)
The Company took out long-term loans from 5 financial institutions amounting to Baht 2,500 million.  As at 31 December 
2018, the total of outstanding debt burden was Baht 1,698 million.

Short-Term Bills of Exchange (as at 31 December 2018)
The Company’s outstanding debt burden in the form of short-term bills of exchange amounted to Baht 800 million 
whereby the maturities of the bills of exchange were 3-6 months.

Promissory Notes (as at 31 December 2018)
The Company’s outstanding debt burden in the form of promissory notes amounted to Baht 830 million. 

Credit Rating
As at 3 August 2018, TRIS Rating Company Limited affirmed the company rating of Phatra Leasing Public Company Limited 
at “A-”.
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7.4 Dividend Payment Policy
A minimum rate of 50 percent of the net profit after tax and statutory reserve and various reserver as determined by 
the company

Dividend Payment History

Dividend Payment Details
2014

(1 Jan 2014-
31 Dec 2014)

2015
(1 Jan 2015-
31 Dec 2015)

2016
(1 Jan 2016-
31 Dec 2016)

2017
(1 Jan 2017-
31 Dec 2017)

2018
(1 Jan 2018-
31 Dec 2018)

1.Dividend payment policy minimum rate of 50 percent of the net profit

2.Net profit 140,123,623 170,998,988 220,171,327 221,889,418 224,066,829

3.Number of shares 447,369,569 596,492,753 596,492,753 596,492,874 596,509,825

4.Dividend payout ratio (Baht:share) 0.17 0.17 0.19 0.19 -

5.Total dividend payment (Baht) 76,052,826.73 101,403,768.01 113,333,623.07 113,333,646.06 -

6.Net profit percentage 54.28 59.30 51.48 51.08 -

Share Capital and Shareholder
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8. Management Structure

8.1 The Board of Directors
The Board of Directors is tasked to set the company’s visions, policies, and strategies as well as to guide the company’s 
direction. It also has a duty to supervise the company’s operation department to ensure that it follows the company’s 
policies with efficiency and effectiveness as well as to report its performance to the board of directors in order to 
benefit the company and its shareholders.

The Board of Directors of Phatra Leasing Plc. comprises :

Names Positions

1. Mr.Photipong Lamsam Chairman

2. Mr.Poomchai Lamsam Vice Chairman / Chairman of the Remuneration and Selection 
Committee

3. Mr.Sara Lamsam Director / Chairman of the Executive Committee / Member of the 
Remuneration and Selection Committee / Member of the Risk 
Management Committee

4. Mrs.Nualphan Lamsam Director

5. Mr.Pipop Kunasol Director and President / Member of the Executive Committee / 
Member of the Risk Management Committee / Chairman of the 
Investment Committee

6. Dr.Sutee Mokkhavesa Director / Member of the Executive Committee / Member of the Risk 
Management Committee / Member of the Investment Committee

7. Mrs.Chantra Purnariksha Independent Director

8. Mr.Vichate Tantiwanich Independent Director / Member of the Risk Management Committee

9. Mr.Anupon Likitpurkpaisan Independent Director / Chairman of the Risk Management Committee

10. Mr.Suebtrakul Soonthornthum Independent Director / Chairman of the Audit Committee

11. Mr.Arpatsorn Bunnag Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of 
the Remuneration and selection Committee

12. Mr.Poonpipat Aungurigul Independent Director / Member of the Audit Committee

Authorized Signatories
“The authorized directors who can sign to bind the Company are Mr.Photipong Lamsam, Mr.Poomchai Lamsam, Mr.Sara 
Lamsam, Mrs.Nualphan Lamsam, Dr.Sutee Mokkhavesa, Mr.Pipop Kunasol with the condition requiring 2 directors to 
jointly sign together with the Company’s seal affixed.”

Share Capital and Shareholder
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Attendance at Each Committee’s Meetings in the Fiscal Year 2018 (January – December 2018)
The Company’s Board of Directors’ meetings shall be held at least once every 3 months whereby the meeting dates 
shall be specified in advance each year and notice thereof shall be sent to the directors from the beginning of the year. 
Special meetings may be held as may be necessary. 

In the fiscal year 2018 (January – December 2018), details of the attendance at each committee’s meetings are as 
follows:
                                                                                                                                      Unit : Number of Meetings

Names

Board of 
Directors 
(Total 12 
Meetings)

Audit 
Committee 

(Total 4 
Meetings)

Remuneration 
and Selection 
Committee

(Total 2 
Meetings)

Risk
Management 
Committee

(Total 4 
Meetings)

Executive 
Committee
(Total 17 
Meetings)

Investment 
Committee

(Total 5 
Meetings)

1.Mr.Photipong Lamsam 10/12

2.Mr.Poomchai Lamsam 8/12 2/2

3.Mr.Sara Lamsam 10/12 2/2 4/4 16/17

4.Mrs.Nualphan Lamsam 7/12

5.Mr.Pipop Kunasol 12/12 4/4 17/17 5/5

6.Dr.Sutee Mokkhavesa 11/12 4/4 17/17 5/5

7.Mrs.Chantra Purnariksha 11/12

8.Mr.Vichate Tantiwanich 5/12 2/4

9.Mr.Anupon Likitpurkpaisan 6/12 4/4

10.Mr.Suebtrakul 
Soonthornthum 

12/12 4/4

11.Mr.Arpatsorn Bunnag 11/12 4/4 2/2

12.Mr.Poonpipat Aungurigul 12/12 4/4

13.Mr.Kachornjak Chalothorn 4/4 16/17

14.Mrs.Thipsuda Kuenkong 12/12 2/2 16/17

15.Mr.Danu Sukhavat 4/4 4/4 17/17 5/5

Number of Directors in each team as at 31st December,2018
Board of Directors   12  persons
Audit Committee   3  persons
The Remuneration and Selection Committee 3   persons
The Risk Management Committee 7   persons
The Executive Committee 6  persons
The Investment Committee 3   persons
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8.2 Executives
The Company has 8 executives as defined by the Office of the Securities and Exchange Commission, whose names are 
as follows:

Names Position

1. Mr.Pipop Kunasol President

2. Mr.Kachornjak Chalothorn Executive Vice President Head of Price and Cost Management Group

3. Mrs.Thipsuda Kuenkong Executive Vice President Head of Supporting Group

4. Mr.Soottichai Sombatsiri First Senior Vice President Head of Corporate Business Group

5. Mr.Thanan Suebsiri First Senior Vice President Head of Special Asset Business Group

6. Mr.Narupol Watanakun First Senior Vice President Head of Service and Asset Management Group

7. Mr.Danu Sukhavat First Senior Vice President Head of Finance and Control Group

8. Mrs.Karaked Junvanitrattana Vice President Head of Accounting Department
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The Board of the Directors 

1. Mr.Photipong Lamsam   
Position  Chairman 

(Authorized Signature) 

Age 85 Years 

The appointment on  1 June 2008 

Education Background  Master of Business Administration (MBA), Temple University, 

U.S.A. 

Training Record  -No- 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2017 – Present Honorary Chairman , Sermsuk PLC. 

2011 – Jan 2017 Chairman , Sermsuk PLC. 

Oct 2012 – Present 

1998 – Sep 2012 

Chairman , Muang Thai Insurance PLC. 

Chairman , Muang Thai Insurance Co.,Ltd. 

2009 – Present Chairman , Muang Thai Holding Co.,Ltd. 

2009 – Present Chairman , Muang Thai Group Holding Co.,Ltd. 

2009 – Present Chairman , Sup Muang Thai Co.,Ltd. 

2008 – Present Chairman , Phatra Leasing PLC. 

2008 – Present Chairman , Muang Thai Life Assurance PLC. 
 
 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Positions / Company 

2008 – Present Chairman , Muang Thai Insurance PLC. 
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Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   -  Mr. Photipong Lamsam 169,866 0.028% 

   -  Yupong Company Limited (Juristic person who hold the shares 

over 30%) 

12,323,402 2.066% 

Total 12,493,268 2.094%  
Family relation with other executive 

- Father of Mr.Sara Lamsam and Mrs.Nualphan Lamsam 

- Brother of Mr.Poomchai Lamsam 
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2. Mr. Poomchai Lamsam 
Position Vice Chairman 

Chairman of the Remuneration and Selection Committee  

(Authorized Signature) 

Age 70  Years 

The appointment on 28 September 1987 

Education Background B.A. Political Science,  University of Colorado, U.S.A. 

Training Record Director Certification Program (DCP) From the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2010 – Present Director and Advisor to the President , Muang Thai Life Assurance PLC. 

2010 – Present Advisor to the President ,  Muang Thai Insurance PLC. 

1993 – Present Director , Loxley PLC. 

1988 – Present Vice Chairman/Chairman of the Remuneration and Selection Committee 

, Phatra Leasing PLC. 

1988 – Present Director , Muang Thai Group Holding Co.,Ltd. 

1988 – Present Director , Muang Thai Real Estate PLC. 

 

Directorship in other listed companies  

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1993 – Present Director , Loxley PLC. 
 

 

Shares Percentage (%) 

 

As of December 31,2018 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr. Poomchai Lamsam 3,540,000 0.593% 

   - Mrs.Chudtraporn Lamsam   (Spouse) 20,000 0.003% 

Total 3,560,000 0.597%  
 

       Family relation with other executive 

- Brother of Mr.Photipong Lamsam 
- Uncle of Mr.Sara Lamsam and Mrs.Nualphan Lamsam 
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3. Mr.Sara Lamsam 
Position  Director 

Chairman of the Executive Committee/Member of the Remuneration and Selection 

Committee/Member of the Risk Management Committee 

(Authorized Signature) 

Age 49 Years 

The appointment on 29 January 2004 

Education Background Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. 

Training Record -   Director Certification Program(DCP) From the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Executive Program in Psychological Operations (Class 97), Institute of Security  

    Psychology, National Defence Studies Institute 

- Top Executive Program (Class 4), Capital Market Academy, the Stock Exchange  

    of Thailand 

-  Thailand Insurance Leadership Program (Class 1), Advanced Insurance Institute,  

    Office of Insurance Commission (OIC) 

- Top Executive Program in Urban Development (Class 1), Urban Green  

    Development Institute Bangkok 

- Program for Senior Executives on Justice Administration (Class 17), Judicial  

    Training Institute 

- Program for Senior Executives on Business, Industry and Investment  

    Development (Class 1), Institute of Business and Industrial Development,  

    Ministry of Industry 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2018 – Present Advisor to Assistant Commissioner General , The Royal Thai Police 

2017 – Present Advisor, Thai Reinsurance PLC. 

2017 – Present Director , Fuchsia Venture Capital Co., Ltd. 

2016 – Present Advisor of  Association, Capital Market Academy Alumni 

2016 – Present 

2016 – 2018 

2018 – Present 

Director, Kasikornbank PLC. 

Member of Risk Management Committee, Kasikornbank PLC. 

Director of Corporate Government Committee , Kasikornbank PLC. 

2015 – Present Advisor, The Society of Actuaries of Thailand. 

2015 – Present Vice Chairman , Sovannaphum Life Assurance PCL. 
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2015 – 2017 

2017 – Present 

Chairman , The Federation of Thai Insurance Organizations 

Director, The Federation of Thai Insurance Organizations 

2015 – Present 

2016 – Present 

Director, The Thai Financial Planners Association 

President , The Thai Financial Planners Association 

2015 – 2016 Advisor, Board of Trade of Thailand 

2015 – 2018 Director, The Social Research Institute Chiang Mai University 

2013 – 2014 

2015 – 2016 

Director, The Group of Finance and Investment , Board of Trade of Thailand 

Director, The Group of Finance and Investment and Insurance , Board of Trade of 

Thailand 
 

2012 – 2016 

2016 – Present 

President , The Thai Life Assurance Association. (TLAA) 

Vice President (Marketing), The Thai Life Assurance Association. (TLAA) 

2012 – Present Director, Police General Hospital Foundation under the Royal Patronage of Her 

Majesty the Queen 

2012 – Present Advisory Director, The Thai Future Foundation 

2011 – 2013 Advisor, The Psychological Security Association of Thailand 

2011 – Present Member of Funding Committee for “The Children’s Specialty Center in Honor of 

Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversary”, Children's Hospital 

Foundation, Queen Sirikit National Institute of Child Health 

2010 – Present President and CEO, Muang Thai Life Assurance PLC. 

2003 – Present Director, Muang Thai Life Assurance PLC. 

2009 – 2016 

2016 – Present 

Director, Thai Reinsurance PLC. 

Independent Director, Thai Reinsurance PLC. 

2009 – Present Chief Executive Officer and Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. 

2009 – Present Chief Executive Officer and Director, Muang Thai Holding Co., Ltd. 

2009 – Present Member, Board of Trustees, Bangkok University 

2009 – 2016 Director, Treasure Our Elephants Preservation Fund 

2009 – Present Director, Sup Muang Thai Co., Ltd. 

2009 – Present Member of the Risk Management Committee , Phatra Leasing PLC. 

2008 – Present 

2009 – Present 

Director and Executive Director,  Muang Thai Insurance PLC.  

Advisor to the President, Muang Thai Insurance PLC. 

2007 – Present Director, Muang Thai Real Estate PLC. 

2008 – Present Director, Muang Thai Group Service Co., Ltd. 

2007 – Present Chairman of the Executive Committee and Member of the Remuneration and Selection 

Committee , Phatra Leasing PLC. 

2007 – Present Director, Thailand Insurance Institute. (TII) 
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2005 – Present Director, Pol. Gen. Pow Sarasin Foundation (Former name; Narcotics Control 

Foundation) 

2005 – Present Managing Director, The Knowledge Network source association, Applied Psychology 

Institute, National Defense Studies Institute 

2004 – Present Director, Phatra Leasing PLC. 

2005 – 2017 Executive Committee, Young President’s Organization (Thailand) 

 

 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2016 – Present 

2018 – Present 

Director, Kasikornbank PLC. 

Director to Corporate Government Committee , Kasikornbank PLC. 

2016 – Present Independent Director, Thai Reinsurance PLC. 

2008 – Present 

2009 – Present 

Director and Executive Director, Muang Thai Insurance PLC. 

Advisor to the President, Muang Thai Insurance PLC. 

 

Shares Percentage (%)            As of December 31,2018 

 

 

 

 

 

Family relation with other executive 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr.Sara Lamsam 1,800,000 0.302% 

Total 1,800,000 0.302% 

- Son of Mr.Photipong Lamsam 

- Brother of  Mrs.Nualphan Lamsam 

- Grandchild  of  Mr. Poomchai Lamsam 
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4. Mr.Pipop Kunasol 
Position          Director and President 

         Member of the Executive Committee / Member of the Risk Management 

         Committee / Chairman of the Investment Committee  

         (Authorized Signature) 

Age          53 Years 

The appointment on          25 January 2007 

Education Background          Master of Business Administration (MBA) Thammasart University  

Training Record - Audit Committee Program (ACP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Thailand Insurance Leadership Program, Office of Insurance Commission (OIC) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2011 – Present Chairman of the Investment Committee , Phatra Leasing PLC. 

2009 – Present President , Phatra Leasing PLC. 

2009 – Present Member of the Risk management Committee , Phatra Leasing PLC. 

2007 – Present Member of the Executive Committee , Phatra Leasing PLC. 

2007 – Present Director , Phatra Leasing PLC. 

1992 – Mar 2014 Chief Financial Officer of Finance and Accounting Group , Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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5. Mrs. Nualphan Lamsam   
Position  Director  

(Authorized Signature) 

Age 53 Years 

The appointment on 25 February 2011 – Present and 23 January 2007 – 11 February 2009 

Education Background Master of Education Management of Boston University of USA 

Training Record Director Certification Program(DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Present Director , The Foundation for the Crown Prince Hospitals  

Present Central Committee , Rama Foundation 

Present Director , The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science 

Education Foundation under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani 

Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra 
Present Director , Suvarnachad Co., Ltd. 

26 Feb 2017 – 29 Jan 2019 

2016 – 26 Feb 2018 

Director , Do Day Dream PLC. 

Independent Director , Do Day Dream Co., Ltd. 

2017 – Present Deputy Secretary General , the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of 

Thailand 

2017 – Present Member ,  The Investment Committee of Thai Institute of Director 

2016 – Present Member , The Commission  Assumption University Council 

2015 – Present Honorary Consul, The Republic of Lithuania for Thailand 

27 Feb 2014 – Present President and Chief Executive Officer & Executive Director ,  Muang Thai Insurance 

PLC.  

2014 – 1 May 2016 Advisor to the President , The National Legislative Assembly 

2014 – Present Director of The National Identity , Office of the Permanent Secretary to the Prime 

Minister's Office , Government’s House 

2014 – Present Expert Director, The Ministry of Social Development and Human Security 

2013 - 2016 Director , The Thai Chamber of Commerce 

2010 – Present and 2007 - 2009 Director ,  Phatra Leasing PLC. 



204 Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2018

Management Structure

 

 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

27 Feb 2014 – Present 

 

President and Chief Executive Officer & Executive Director ,  Muang Thai Insurance 

PLC. 

 

Shares Percentage (%)    As of December 31,2018 

 

2010 – Present Advisor to the President , Muang Thai Real Estate PLC. 

2010 – Present Advisor to the President , Muang Thai Group Holding Co., Ltd.  

2009 – Present Honorary Chairman , Sung Aunorre (Bangkok) Co., Ltd. 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mrs. Nualphan Lamsam   1,800,000 0.302% 

Total 1,800,000 0.302% 
 

Family relation with other executive 

- Daughter of Mr.Photipong Lamsam 

- Sister of Mr.Sara Lamsam  

- Grandchild of Mr.Poomchai Lamsam 
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6. Dr. Sutee Mokkhavesa  

Position  Director 

Member of the Executive Committee/Member of the Risk Management Committee/ 

Member of the Investment Committee  

(Authorized Signature) 

Age 43  Years 

The appointment on 29 April 2009 

Education Background PhD. Applied Mathematical Finance  

Imperial College, London 

Training Record - Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD)   

- Top Executive Program in Commerce and Trade (Class 11) (TEPCoT) 

- Leadership Communication Certificate Program 

- Capital Market Academy Program (Class 24)  

- Thailand Insurance Leadership Program (Class 2) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2018 – Present Director , Member of the Risk Management Committee , Thai Reinsurance PLC. 

2017 – Present Director ,  Fuchsia Venture Capital Company Limited 

2016 – Present Supervisory Board , ST-Muang Thai Insurance Co., Ltd. , Lao People’s Democratic Republic 

2009 – Present Director , Phatra Leasing PLC. 

2009 – Present Executive Vice President ,  Muang Thai Insurance PLC. 

2009 – Present Member of the Risk Management Committee / Advisor to the President , Phatra Leasing 

PLC. 

2006 – Present Advisor Market and Liquidity Risk Consultant , Government Housing Bank 

2006 – Present Advisor to the President , Muang Thai Insurance PLC. 

2003 – 2014 Advisor to the President , Muang Thai Life Assurance PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2018 – Present Director , Member of the Risk Management Committee , Thai Reinsurance PLC. 
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Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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7. Mrs. Chantra Purnariksha 
Position  Independent Director 

Age 72 Years 

The appointment on 25 November 2011 

Education Background Master of M.A. Diplomacy and Comparative Economics University of 

Kentucky, U.S.A. 

Training Record Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors 

(IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2013 – Nov 2016 Director and President , Saha Pathana Inter Holding PCL. 

2011 – Present Independent Director, Phatra Leasing PLC. 

2011 – Present Independent Director / Member of Audit Committee, Jasmine International PLC. 

2012 – 2013 Independent Director / Member of Audit Committee, Kasikorn Bank PLC. 

2007 – 2011 Secretary, Office of Insurance Commission 

2006 – 2007 Director General of the Department of Insurance, Department of Insurance 

1975 – Present Director , S.P. Enterprise Co., Ltd. 

 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2011 – Present Independent Director / Member of Audit Committee, Jasmine International PLC. 
 

 

Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

-No- 

 

 

       Family relation with other executive 

-None- 
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8. Mr. Vichate Tantiwanich 
Position  Independent Director 

Member of Risk Management Committee 

Age 57 Years 

The appointment on 13 February 2012 

Education Background Master  MBA, Finance & Marketing 

University of Hartford Connecticut, U.S.A. 

Training Record Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

      Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2018 – Present Chairman / Chairman of Audit Committee / Member of Remuneration and 

Selection Committee, ASIA Aviation PLC. 

2018 – Present Chairman / Chairman of Audit Committee / Member of Remuneration and 

Selection Committee ,  Thai AirAsia Co., Ltd. 

2018 – Present Director , The Chiangmai Juvenile Family Court Foundation 

2018 – Present Independent Director , Buriram Sugar PLC. 

2018 – Present Chairman / Independent Director , The Signature Brand Co., Ltd. 

2018 – Present Chairman / Chairman of Audit Committee , Thai Enger Holding PLC. 

2017 – Present Advisor ,  PMG Corporation Co., Ltd. 

2017 – Present Member of Audit Committee / Independent Director , Wind Energy Holding Co., 

Ltd. 

2017 – Present Independent Director , KPN Academy Co., Ltd. 

2017 – Present Chairman / Chairman of Audit Committee , Securities GMO – OZ 

Communications (Thailand) Co., Ltd. 

2017 – Present Chairman of the Audit Committee / Independent Director , JWD Info Logistics 

PLC. 

2012 – Present Independent Director , Phatra Leasing PLC. 

2012 – Present Chairman of Executive Board of C asean Center, CAC Co., Ltd. 

2010 – Present Advisor to Capital Market Academy Committee, the Stock Exchange of Thailand 

: SET 

2015 – 2017 Advisor, The  Ministry of Commerce 

2015 – 2017 Director , Export-Import Bank of Thailand 
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2013 – 2017 Vice Chairperson, Capital Market Academy Committee The Stock Exchange of 

Thailand : SET 

2012 – 2017 Director , Thai Financial Planners Association(TEPA) 

2012 – 2017 Senior Vice President, Thai Beverage PLC. 

2014 – 2015 Member of the Audit Committee / Independent Director , Dhanarak Asset 

Development Co., Ltd. 

2013 – 2015 Advisory Committee on Research and Governance, Thai Institute of Directors 

Association (IOD) 

2012 – 2015 Member of Audit Committee /Independent Director , M Pictures Entertainment 

PLC. 

 

  Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2018 – Present Chairman / Chairman of Audit Committee / Member of Remuneration and Selection 

Committee, ASIA Aviation PLC. 

2018 – Present Chairman / Chairman of Audit Committee , Thai Enger Holding PLC. 

2017 – Present Chairman of the Audit Committee / Independent Director , JWD Info Logistics PLC. 

 

Shares Percentage(%) As of December 31,2018 

-No- 

 

 

       Family relation with other executive 

-None- 
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9. Mr.Anupon Likitpurkpaisan 
Position Independent Director 

Chairman of the Risk Management Committee 

Age 53 Years 

The appointment on 27 November 2008 

Education Background Master Degree of Executive (MBA) , Ramkhamhaeng University 

Training Record Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 

 

  

Period 

(Year started – Present) 
Position/Company 

2018 –  Present President , MG BKK United Sakaeo Co., Ltd.  
2017 –  Present Executive Director, BKK Commercial VIC Co., Ltd. 

2014 –  Present President, BKK Autohouse Karnjanapisak Co., Ltd. 

2010 –  Present Chairman of the Risk Management Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 –  Present Independent Director, Phatra Leasing PLC. 

1988 –  Present President, Benz BKK Vipavadee Co., Ltd. 

1988 –  Present Vice Chairman of Executive, BKK Grand Estate Co., Ltd. 

1988 –  Present Member of Executive Committee, Benz BKK Group Co., Ltd. And SIAM NISSAN 

BKK Co., Ltd. 

1988 –  Present Member of Executive Committee, BKK Chrysler Co., Ltd. 
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10. Mr. Suebtrakul Soonthornthum  
Position Independent Director 

Chairman of the Audit Committee 

Age 76 Years 

The appointment on 1 October 2016 

Education Background MBIM, Hon.Dlitt  :  Curtin University – Australia 

PMD. : Harvard University – U.S.A. 

Training Record Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2016 – Present Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Phatra Leasing PLC. 

2013 – Present Director of Bluescope Buildings (Thailand) Limited. 

2004 – Present 

2008 – 2010 

Director , United Overseas Bank PCL.(UOB) 

Chairman of the Audit Committee / Member of Audit Committee , United Overseas Bank 

PCL. (UOB) 

2000 – Present Chairman , Muang Thai Real Estate PCL. 

1999 – Present Director , BP-Castrol (Thailand) Limited. 

1996 – Present 

2002 – 2005 

Independent Director ,  Vanachai Group PCL. 

Chairman of the Audit Committee / Member of the Audit Committee, Vanachai Group 

PCL. 

2016 – Present 

1993 – 2016 

Executive Vice President , Loxley PCL. 

Senior Executive Vice President , Loxley PCL. 

1992 – Present Chairman , Foseco (Thailand) Limited 

1987 – Present Director , NS Bluescope (Thailand)  

Director , NS Bluescope Lysaght (Thailand) Limited 

2001 – Present 

 

1987 – Present 

1980 – 1986 

Chairman of Audit Committee / Member of Audit Committee, Muang Thai Life 

Assurance PLC. 

Independent Director , Muang Thai Life Assurance PLC. 

Director, Muang Thai Life Assurance PLC. 

1977 – Present Director , Loxley Group 
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 Directorship in other listed companies  

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2004 – Present Director , United Overseas Bank PCL.(UOB) 

1996 – Present 

2017 – Present 

Independent Director ,  Vanachai Group PCL. 

Executive Vice President , Loxley PCL. 
 

 

Shares Percentage (%) 

 

As of December 31,2018 

-No- 

 

 

     Family relation with other executive 

     -None- 
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11. Mr.Arpatsorn Bunnag 
Position Independent Director 

Member of the Audit Committee/Member of the Remuneration and Selection 

Committee 

Age 66 Years 

     The appointment on 11 March 1994 

Education Background Bachelor of Science Advertising Design University of Maryland at College 

Park 

Training Record Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors (IOD)  

 

   Work Experience (Over the past 5 years) 

 

  Directorship in other listed companies 

  -None- 

 

 

Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 
   - Mr.Arpatsorn Bunnag 296,000 0.050% 

Total 296,000 0.050% 
 

  Family relation with other executive 

  -None- 

 

 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1993 - Present Independent Director / Member of Audit Committee / Member of the Remuneration 

and Selection Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 – 2011 Vice President Executive Officer, Piyavate Hospital PLC. 

2002 - 2007 Vice President , Piyavate Hospital PLC. 
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12. Mr.Poonpipat Aungurigul 
Position  Independent Director 

Director of the Audit Committee 

Age 71 Years 

The appointment on 30 July 1999 

Education Background Certificate of Higher Education in Accounting, King Mongkut’s University of 

Technology 

Training Record Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors 

(IOD)  

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1999 – Present Independent Director/Member of the Audit Committee , Phatra Leasing PLC. 

2000 – May 2016 Independent Director/Member of  Audit Committee, Thai British Security Printing 

PLC. 

2000 – 2010 Director, Muang Thai Insurance PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 

 

 

 

 

 



215      รายงานประจ�าปี 2554 215Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2018

Management StructureManagement Structure

The Management 

1. Mrs. Thipsuda Kuenkong 
Position  Executive Vice President Head of Supporting Group  

Company Secretary 

Member of the Executive Committee and Secretary of Remuneration and 

Selection Committee 

Age 53 Years 

The appointment on 30 December 2003 

Education Background Master of Economics, University of the Thai Chamber of Commerce 

Training Record - Company Secretary Program (CSP) from the Thai Institute of Directors (IOD)  

- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom  from the Thai 

Institute of Directors (IOD) 

- Corporate Governance for Executives (CGE) from the Thai Institute of 

Directors (IOD) 

 - Board Reporting Program (BRP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Effective Minutes Taking (EMT) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Company Reporting Program (CRP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Dec 2009 - Present Executive Vice President, Head of Supporting Group, Phatra Leasing PLC. 

Jan 2007 - Present Company Secretary, Phatra Leasing PLC. 

2007 - Present Member of the Executive Committee/ Secretary of the Remuneration and Selection 

Committee, Phatra Leasing PLC. 

Jan 2007 - Dec 2009 First Senior Vice President Head of Supporting Group, Phatra Leasing PLC. 

1988 - 2007 Head of Administration Department, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies  

-None-  
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Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

  - Mrs. Thipsuda Kuenkong 1,782,000 0.299% 

   - Mr. Apichat Kuenkong (Spouse) 1,952,000 0.328% 

Total 3,734,000 0.626% 
 

Family relation with other executive 

-None- 
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2. Mr.Kachornjak Chalothorn 
Position Executive Vice President Head of Price and Cost  Management Group 

Member of the Executive Committee and Member of the Risk Management 

Committee 

Age 55 Years 

The appointment on   30 December 2003 

Education Background Master of Business Management Oklahoma City University 

Training Record Ethical Leadership Program (ELP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years)  

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2015 – Present Member of The Risk Management Committee, Phatra Leasing PLC. 

Apr 2014 – Present Executive Vice President Head of Price & Cost Management Group, Phatra Leasing 

PLC. 

Sep 2012 – Mar 2014 Executive Vice President of System and Credit Group, Phatra Leasing PLC. 

2007 – Present Member of The Executive, Phatra Leasing PLC. 

Jan 2007 – Sep 2012 First Senior Vice President Head of Business Development Group, Phatra Leasing PLC. 

1989 – 2007 Head of Business Development Department, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies  

-None-  

 

Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr.Kachornjak Chalothorn 254,661 0.043% 

   - Mrs.Sutarut Chalothorn (Spouse) 200,000 0.034% 

Total 454,661 0.077%  
 

Family relation with other executive 

-None- 
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3. Mr.Thanan Suebsiri 

Position First Senior Vice President Head of Special Asset  Business Group 

Age 49 Years 

The appointment on Master Of Business Administration (MBA) University of North Florida  

The appointment on 1 April 2014 

Training Record -No- 

  

      Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Apr 2014 - Present First Senior Vice President Head of Special Asset Business Group , Phatra Leasing 

PLC. 

Oct 2012 - Mar 2014 First Senior Vice President of Marketing & Sales 4  Department , Phatra Leasing PLC. 

2007 - 2012 Head of Marketing and Sale Department , Phatra Leasing PLC. 

2003 - 2007 Manager of Business Development Department , Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

-None-  

Shares Percentage (%) As of December 31, 2018 

Name 
Number of Shares 

      (Shares)           (%) 

   - Mr.Thanan Suebsiri        20,000        0.003% 

Total       20,000       0.003% 
 

Family relation with other executive 

-None- 
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4.  Mr. Soottichai  Sombatsiri 

Position First Senior Vice President Head of Corporate Business Group 

Age 46 Years 

The appointment on  1 February 2016 

Education Background Master of Business Administration (M.B.A.), Chulalongkorn University 

Training Record Anti-Corruption The Practical Guide from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

     Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2016 - Present First Senior Vice President Head of Corporate Business Group,  Phatra Leasing PLC. 

Mar 2014 – Jan 2016 First Senior Vice President of Marketing & Sales  Department, Phatra Leasing PLC. 

2007 – 2014 Vice President of Marketing & Sales  Department, Phatra Leasing PLC. 

2006 Assistance Vice President of Operation Department, Phatra Leasing PLC. 

2002 - 2005 Manager of Operation Department, Phatra Leasing PLC. 

1994 - 2001 Assistance Manager of Finance and Accounting Department, Phatra Leasing PLC. 

 

     Directorship in other listed companies 

     -None- 

 

 

     Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

     -No- 

 

 

     Family relation with other executive 

     -None- 
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5. Mr. Naruepol Watanakun 

   Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2016 - Present First Senior Vice President Head of Service and Asset Management Group, Phatra 

Leasing PLC. 

Mar2015 – Jan 2016 First Senior Vice President Head of Maintenance and Insurance Department , Phatra 

Leasing PLC. 

2002 – Mar 2015 Vice President of Maintenance and Insurance Department , Phatra Leasing PLC. 

2002 - 2009 Vice President of Purchasing Department , Phatra Leasing PLC. 

1999 - 2000 Assistance Manager of Marketing Department , Phatra Leasing PLC. 

1995 - 1999 Marketing Officer, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

-No- 

 

 

Family relation with other executive  

-None- 

 

 

 

 

Position First Senior Vice President Head of Service and Asset  Management Group 

Age 53 Years 

  The appointment on  1 February 2016 

  Education Background Master of Business Administration (MBA), Lincoln University, U.S.A 

  Training Record Ethical Leadership Program (ELP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Management Structure
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6.Mr.Danu Sukhavat 
Position  First Senior Vice President Head of Finance and Control Group 

Member of the Executive Committee / Member of the Risk Management Committee 

/ Member of the Investment Committee 

Secretary of the Audit Committee 

Age 45 Years 

The appointment on 1 April 2014 

Education Background MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA), Cleveland State University 

Training Record - Financial Statements for Directors (FSD) from the Thai Institute of Directors 

(IOD) 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) from the Thai Institute of 

Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2015 - Present Member of the Executive Committee, Phatra Leasing PLC. 

Apr 2014 - Present First Senior Vice President Head of Finance & Control Group) , Phatra Leasing 

PLC. 

Oct 2012 – Mar 2014 First Senior Vice President of Finance Department, Phatra Leasing PLC. 

2011 - Present Member and Secretary of the Investment Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 - Present Member and Secretary of the Risk Management Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 – Present Secretary of the Audit Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 - 2012 Head of Finance Department, Phatra Leasing PLC. 

2005 - 2009 Manager of Finance Department, Phatra Leasing PLC. 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%) As of December 31, 2018 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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7.Mrs.Karaked Junvanitrattana 
Position  Vice President of Accounting Department 

Age 50 Years 

The appointment on  1 October 2012 

Education Background Master of Business Administration (MBA), Ramkhamhaeng University 

Training Record Ethical Leadership Program (ELP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

 Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Sep 2012 - Present Vice President Head of Accounting Department, Phatra Leasing PLC. 

1991 - Sep 2012 Manager Accounting Department, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

 -None- 

 

 

Shares Percentage (%) As of December 31,2018 

-No- 

 

 

 Family relation with other executive 

 -None- 
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8.3 Scope of Secretary
The company appointed Mrs. Thipsuda Keunkong to be secretary of the company Certification from company Secretary 
Program (CSP) by the Thai Institute of Director (IOD) with the following scope of works.
1. Support the committee in relevant to rules and regulations.
2. Organize meeting of executive committee and shareholders in accordance with law and company’s regulations.
3. Provide initiate suggestion to the executive committee in relevant to rules, regulations, laws and conducts to 
oversee the operations.
4. Be the data center of the organization such as business registration, memorandum of association, regulations, 
shareholders’ registration and any other permits to operate the businesses.
5. Oversee the disclosure of information to ensure that it is correct and timely.
6. Communicate with other shareholders to understand rights and company’s information.

8.4 Compensation of Committee Members and Management
1. Financial Compensation
Compensation of Committee Members Details
The BOD resolved to propose to the shareholders’ meeting to consider and approve the payment of the remuneration 
and bonus of the directors regarding to the appropriateness, responsibility and also company’s financial statement.  
Furthermore, Directors who were assigned to respond in more than one committee shall receive extra remuneration by 
additional responsible.  In this regard, the payment of the remuneration and bonus of the directors had been considered 
by the Remuneration and Selection Committee, proposed to the Board of Directors of the Company, and was finally 
then proposed to the shareholders’ meeting for consideration.

According to 2018 shareholders’ meeting conducted on 27 April 2018, the remuneration was approved and paid by the 
following details;
1.  Remuneration of the directors
1.1  The Board of Directors shall receive monthly remuneration at the rate of Baht 20,000/person/moth which was 
the same rate as of the year 2017.  The ratio of the remuneration of each director shall be as follows:

•	 Chairman   2  times
•	 Vice Chairman  1.5  times
•	 Directors   1  time

Whereby they shall not receive meeting allowance.
1.2 The remuneration of the committees: The meeting allowance shall be paid each time according to each committee’s 
meeting. The committees who are entitled to receive remuneration are as follows:

•	 Audit Committee
•	 Remuneration and Selection Committee
•	 Risk Management Committee

The committees shall receive the meeting allowance at the rate of Baht 20,000/person/time which was the same rate 
as that of the year 2017.  The ration for the meeting allowance shall be in accordance with the ratio of the remuneration 
of the Board of Directors.  In this regard, members of the committees who are the representatives of the management 
and the executive directors shall not receive the meeting allowance.
2.  Bonus of the directors
The bonus of the directors shall be paid pursuant to the principle approved for the AGM, which is not more than 5 
percent of the total dividend payout to the shareholders, by authorizing the Chairman of the Board to determine the 
criteria and allocate the Bonus.
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The remuneration of Directors for the accounting year of 2018 consist of monthly remuneration, meeting allowance paid 
by the numbers of attended meeting, and committee remuneration following the resolution of the Annual General 
Meeting of Shareholders of 2018 in the total amount of 8.61 Millionbaht which can be summarized in the following 
details:

Names of directors Positions Remuneration and committee remuneration for the account 
year of 2018

1.Mr. Photipong Lamsam Chairman Remuneration as the Chairman in the amount of 480,000 baht. 
Bonus in the amount of 647,142.86 baht.

2.Mr. Poomchai Lamsam Vice Chairman/Chairman of the 
Remuneration and Selection 
Committee

Remuneration as the Vice Chairman in the amount of 360,000 
baht.
Chairman of Consideration of the Remuneration and Selection 
Committee 80,000 baht. 
Bonus in the amount of 485,357.14 baht.

3.Mr. Sara Lamsam Director/Chairman of the Executive 
Committee/Member of the 
Remuneration and Selection 
Committee/Member of the Risk 
Management Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Consideration of the Remuneration and Selection Committee 
40,000 baht.
Consideration of the Risk Management Committee 80,000 baht. 
Bonus in the amount of 485,357.14 baht.

4.Mrs. Nualphan Lamsam Director Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.  
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

5.Mr. Pipop Kunasol Director and President/Member 
of the Executive Committee/
Member of the Risk Management 
Committee/Chairman of the 
Investment Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

6.Dr. Sutee Mokkhavesa Director/Member of the Executive 
Committee/Member of the Risk 
Management Committee/Member 
of the Investment Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Consideration of the Risk Management Committee 80,000 baht
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

7.Mrs. Chantra 
Purnariksha

Independent Director Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

8.Mr. Vichate Tantiwanich Independent Director/Member of 
Risk Management Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Consideration of the Risk Management Committee 40,000 baht
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

9.Mr. Anupon 
Likitpurkpaisan

Independent Director/Chairman of 
the Risk Management Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Chairman of Consideration of the Risk Management Committee 
160,000 baht
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

10.Mr. Suetrakul 
Soonthornthum 

Independent Director/Chairman of 
the Audit Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Chairman of Consideration of the Audit Committee 160,000 baht
Bonus in the amount of Baht 323,571.43 baht.

11.Mr. Arpatsorn Bunnag Independent Director/Member of 
the Audit Committee/Member of 
the Remuneration and Selection 
Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Consideration of the Audit Management Committee 80,000 baht
Consideration of the Remuneration and Selection Committee 
40,000 baht
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

12.Mr. Poonpipat 
Aungurigul

Independent Director/Director of 
the Audit Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Consideration of the Audit Committee 80,000 baht
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.
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Management Remuneration
Management Remuneration is paid in accordance with policy, principle and rate set by the Board of Directors in relation 
with the performance of the Company as well as the performance of management and employee individually.  Management 
includes President and four First Management under the President by excluding the Accounting Vice President who is 
not in the same level of the fourth management.

In the fiscal year of 2018, the Company has paid the remuneration to 7 Management with the total amount of 38.08 MB 
which consisted of salaries and bonuses.

2. Other Remuneration
Other remuneration of directors
-None-
Other remuneration of directors
- Provident fund
The Company has established a provident fund by making contributions at the rates of 5%, 8% and 10% of salaries in 
accordance with the years of service of each employee as follows:
In the fiscal year 2018 (Jan. – Dec. 2018), the Company paid contributions to the provident fund to 7 executives, totaling 
Baht 2.77 million baht.

8.5 Personnel
Employees are a valuable resource for Board of Directors and constitute  the key factor to the Company’s success. The 
policy and practice guidelines in respect of personnel are as follows:
The Company shall

1. Treat all employees with respect and human dignity, and ensure that they have all of the basic employment 
rights;
2. Promote labor equality and prohibit preferential treatment, or other discrimination on the basis of sex, color, 
race, religion, age, disability, or status which is not related to work performance;
3. Encourage the employees to participate in the determination of the work operations and development of the 
Company;
4.  Offer fair returns that are appropriate considering the employees’ knowledge, abilities, duties, responsibilities 
and performance;
5.  Arrange for appropriate welfare and benefits for the employees, such as the provident funds, life insurance, 
and group health insurance, as well as annual health check-ups;
6.  Provide the facilities necessary for the performance of work, as well as arrange the working environment in a 
manner that takes into account the safety and hygiene of the employees, in order to promote and improve the 
quality of life of the employees; and
7.  Encourage the employees of all levels to participate in Corporate Social Responsibility (CSR) activities.

As at 31 December 2018, there are a total of 157 employees in the Company. During the past three years, the Company 
has not been involved in any labor disputes. In 2018, there were no accidents arising out of work performance, no strikes, 
or cases of sicknesses due to work performance for/at the Company. As at 31 December 2018, the Company paid a total 
of THB 106.64 million to the employees as compensation, comprising both salary and bonuses.
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In addition, the Company also ensured that employees perform work in a good working environment and encouraged 
the employees to play sports. A football club and badminton club were created so as to promote the health of the 
employees. Moreover, the Company also encouraged the employees to recognize the importance of corporate social 
responsibility, and efficiency and sustainability with respect to the use of resources. In 2018, the Company promoted 
and organized the following projects so that employees recognize the importance of corporate social responsibility:

“Electricity Savings” Project, with the objective of raising awareness on efficient use of energy by 
turning off lights and air conditioning during break times and afterhours;

“Waste Sorting” Project, with the objective of educating employees on how to properly 
sort wastes and recycle as much as possible in order to conserve the environment; and

“Paperless Office” Project, with the objective of collating and sorting documents in a systematic 
and digital manner, and reducing wasteful use of paper in order to conserve trees

The Company also places importance on provision of good working environment and encourages the employees to play 
sports for good health by establishing sport clubs such as football club, running club, bicycle club and badminton club.   

In addition, the employees are encouraged to realize responsibilities for environment and efficient and sustainable use 
of natural resources.  In 2018, the Company promoted, campaigned and organized many activities to increase the  
employees’ awareness of environmental responsibilities as follows:
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Development of Directors, Executives and Employees in 2018
The Company targets to continuously improve knowledge and capabilities to directors, executives and employees by 
providing training and seminar course in accordance with annual training scheme to develop and increase their potentiality 
in higher ability level. 

To develop knowledge and capability in 2018, the Company sent 152 employees to attend training course, divided into 
8 in-house training courses including:

1. Leasing business training, which was aimed at providing the employees with the knowledge regarding the leasing 
business, and the Company’s business direction;
2. Personal income tax and business-related taxes (e-Payment) training;
3. Digital marketing Kickstarter program;
4. Safety, hygiene, and working environment for all employees as well as new employees;
5. Public speaking and presentation skills training; 
6. Coaching skills training program, in order to improve coaching skills of employees holding a supervisory position; 
7. In-depth training on value added tax and withholding tax, so that employees have a sound knowledge base and 
understanding of the relevant work; and
8. Curriculum to enhance knowledge and understanding of the operations of the Credit Bureau.

In 2018, the Company also sent the employees to attend 33 public training courses. Based on a survey on training needs 
or an evaluation by their superiors, the right employees were chosen to attend the right courses to improve their 
knowledge, understanding, attitude, skill or expertise as well as experience in a specific field, and also to modify their 
behaviors according to the training courses. 

In this regard, for the purpose of increasing potentiality of the Company’s executives in 2018, the Company assigned the 
directors and executives to attend training and seminar courses as follows: 

Name Training/Seminar Course

Mr.Pipop Kunasol 
Director and President

- The Best Speech and Good Presentation Skill Course of the The Best Speech 
Plus Training Center

- Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) 
Disrupting 

Dr. Sutee Mokkhavesa 
Director

- Top Executive Program in Commerce and Trade (Class No. 11) (TEPCoT)
- Leadership Communication Certificate Program
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Name Training/Seminar Course

Mr.Danu Sukhavat 
First Senior Vice President 
Head of Finance and Control 
Group

- Bond Market Analysis I (No. 2 /2561 (2018)) of the Thai Bond Market Association
- CFO Focus On Financial Reporting (Class No. 7) of the  Federation of Accounting 

Professionals under the Royal Patronage of His Majesty the King
- Course on preparations for changes to financial reporting standards relating to 

financial instruments No. 2 of the Stock Exchange of Thailand
- Course on monitoring the direction of value of currencies, investment 

environment, and notable shares of Kasikorn Thai Bank
- Course on the impact of new financial reporting standards relating to income 

from agreements with customers (TFRS 15) and lease agreements (TFRS 16) in 
respect of the financial reporting by companies listed on the Stock Exchange of 
Thailand

Mr. Soottichai  Sombatsiri
First Senior Vice President 
Head of Corporate Business 
Group

- Anti-Corruption The Practical Guide 45/2018 of the Thai Institute of Directors 
(IOD) 

Mrs.Karaked Junvanitrattana  
Vice President of Accounting 
Department

- “Getting to Know the TFRS9” program of the Thai Leasing Association

MR.UKRIT  CHOTITAKSIN
Vice President of Internal Audit 
Office

- “New TFRS to Know” program of NYC Management Co., Ltd.

MR.SOMPOL  SRIKASIKUL  
Vice President  of Customer 
Relations Department

- ACADEMY for THAIS สถาบัน AIS Academy

Management Structure



229      รายงานประจ�าปี 2554 229Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2018

Corporate Governance PolicyManagement Structure

9. Corporate Governance Policy

Corporate Governance
The Board of Directors has continuously made determined efforts and adhered to good corporate governance practices 
applicable to the directors of listed companies.  It is responsible for the formulation of policies; establishment of directions 
of the Company’s business; supervision and monitoring of the Management’s operations to ensure compliance with the 
Company’s policies and directions at short term and in the long term; as well as establishment of audit procedures and 
ensuring of transparent operations of the Company in order to create added value and bring sustainability to the 
organization. The Board of Directors has accordingly devised the Company’s corporate governance policy which can be 
summarized as follow: 

1. Shareholders’ Rights 
The Company realizes the importance of and places emphasis on rights of all groups of shareholders and has the policy 
of equal treatment for all groups of shareholders according to applicable laws, such as the rights to take part and attend 
the shareholders’ meetings; to give opinions, ask questions and provide recommendations; to participate in the 
consideration of various activities of the Company; to appoint proxies and vote by proxy; to appoint and remove individual 
directors; to appoint auditors and fix auditors’ remuneration; to receive dividends, and to receive information sufficiently 
and timely.  The Company also places importance on disclosure of information to the shareholders whereby such 
information must be accurate, sufficient and in a timely and transparent manner to enable them to take part in decision 
making on the Company’s important matters whereby the Company promotes the following rights of the shareholders: 

Shareholders’ Meetings 
The Board of Directors shall hold shareholders’ meetings taking into account rights and equality of all shareholders in 
accordance with the Articles of Association.  An annual general meeting of shareholders shall be held within four months 
from the last day of the Company’s fiscal year.  If the Board of Directors considers that there is an urgent matter which 
requires the shareholders’ approval, the Board of Directors shall call an extraordinary general meeting whereby the 
following guidance shall be complied with: 
1. Before the date of the shareholders’ meeting:  

•	 The shareholders shall have the rights to propose matters to be included as agenda of the annual general 
meeting of shareholders and nominated persons to be considered and elected as directors.  Relevant rules and 
details have been posted on the Company’s website (www.pl.co.th).
•	 The shareholders shall be given the opportunity to submit questions relating to the meeting in advance of 
the meeting date. By determining rule for pre-submission of question and publishing the mentioned rule on the 
Company’s web site too.
•	 An invitation letter to the shareholders’ meeting containing information which is accurate, complete and 
sufficient for the shareholders to make decisions together with related documents in Thai and English versions 
shall be sent to the shareholders, and also posted on the Company’s website at least 28 days prior to the meeting 
date 

2. On the date of the shareholders’ meeting: 
•	 The shareholders’ meeting shall be held, taking into consideration convenient date, time and venue for the 
shareholders.  In addition, the Company shall promote the use of technology at the shareholders’ meeting.
•	 The Company shall allow the registration of attendance to the meeting at least 1 hour in advance and use 
a barcode system in the registration.  Meanwhile, the Company’s staff shall welcome and serve the shareholders 
as may be proper. 
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•	 Before the meeting is convened, the number of shareholders attending the meeting shall be informed; the 
Company’s directors and relevant officers shall be introduced; and the voting method shall be explained.  In this 
regard, the Company shall use a barcode system in counting votes and displaying results so that meeting shall 
proceed efficiently.
•	 At the meeting, a legal advisor shall be invited to witness the vote counting; and the opportunity to witness 
the vote counting shall also be given to the shareholders’ representatives. 
•	 The meeting shall be conducted in accordance with the agenda specified in the invitation letter to the 
shareholders’ meeting.  Matters which have not been notified in advance should not be added to the agenda 
without necessity.
•	 The shareholders shall be allowed to ask questions and give opinions for each agenda item. 
•	 The shareholders shall cast their votes for each agenda item by using paper ballots.  Only the ballots from 
the shareholders who disapprove or abstain shall be collected.  For each agenda item, the Company shall count 
only disapproval and abstention votes of the shareholders attending the meeting and of the shareholders appointing 
the proxy whereby the Company shall record such votes in advance during the proxy registering to attend the 
meeting.  Such disapproval and abstention votes shall be deducted from the total number of shares held by the 
shareholders who attend and vote at the Meeting and/or have the right to vote (as the case may be) for each 
agenda item.
•	 For the appointment of directors, the shareholders shall vote for the directors individually.

3. After the date of shareholders’ meeting:  
•	 Resolutions of the shareholders’ meeting and voting results for each agenda item shall be announced via 
the information dissemination system of the Securities Exchange.
•	 The Company shall duly prepare and submit minutes of the shareholders’ meeting to relevant agencies 
within 14 days from the date of the shareholders’ meeting and also disclose them on the Company’s website.

2. Equitable Treatment of Shareholders 

The Company places importance on equitable treatment of shareholders and also on equitable rights of all groups of 
shareholders.  Thus, an internal control system has been set by the Board of Directors to cover all matters including 
financial control, operational control, performance supervision and risk management to ensure compliance with all 
applicable laws, rules and regulations. The internal audit is an independent unit with the duties to audit internal operations 
of the Company, to assess the adequacy and suitability of the internal control system and to report its findings directly 
to the president and the Audit Committee.  In this regard, the Board of Directors has devised principles for practice as 
follows:

1. With respect to the usage of internal information, the Company has assigned the Company’s directors, 
executives and employees at all levels to have the duty to keep the Company’s internal information which has 
not yet been disclosed to the public such as information from financial statements which have not yet been 
submitted to the Securities Exchange, the Company’s operating results, capital increase/decrease, joint venture, 
dividend payment, merger, acquisition and entering into significant commercial contracts.
2. The Company’s directors, executives and persons who know the Company’s internal information before 
such information is disclosed to investors (the “insiders”), have been required to comply with the guidelines for 
practice for the supervision of usage of internal information and the sale and purchase of the Company’s securities.  
Besides, they are prohibited from purchasing, selling, transferring and accepting transfer of securities issued by the 
Company before such information is disclosed to the public whereby the Company shall specify a blackout period 
during which the aforesaid persons are prohibited from purchasing and selling the Company’s securities and shall 
notify of such period to the directors, executives and insiders every year on a regular basis. Besides, the persons 
who know the Company’s internal information (the “insiders”), are required to comply with the confidentiality 
agreement. 
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3. The directors and senior executives are required to have the duty to file with the Company Secretary an 
initial report on their interest on the form for reporting profile data, and their interest and related persons’ interest, 
and keep filing reports every time such data is changed. 
4. There shall be a process for arranging shareholders’ meetings which promote equitable treatment of 
shareholders.

3. Rights of Interested Parties

The Board of Directors realizes the importance of each and every group of interested parties/stakeholders and takes 
into account their rights by complying with the laws and ascertaining that such rights are protected in an equitable 
manner as well as encouraging cooperation between the Company and the interested parties in creating added value 
and bring sustainability to the organization

Taking into account the interested parties’ rights, the Company shall not do any acts which violate their rights.  In this 
connection, the Company has formulated policies and encouraged the establishment of guidelines for conducting 
business with transparency, honesty and fairness.  In addition, relevant missions and objectives have been determined 
so that each and every member of the Board, the Management and staff shall acknowledge and understand the scope 
of responsibilities under the laws and the Company’s regulations and take into account rights of every group of interested 
parties/stakeholders, as follows:-

1. Shareholders
The Company strived at conducting its business in order to attain the best interest for the shareholders 

continuously and sustainably; and adhering to the good corporate governance and accountability to shareholders, 
thereby building the shareholders’ confidence and leading to sustainable growth.

2. Board of Directors
The Board of Directors shall perform its duties with responsibility, care and honesty in order to attain the best 

interest for the shareholders continuously and sustainably, as well as ensure that the rights of each and every 
group of interested parties/stakeholders are protected in a fair and equitable manner.  

3. Staff
The Company regards the staff as its most valuable asset and is the major contribution to the company success.  It 

therefore aims at continuous developing staff’s knowledge and expertise to enable them to achieve higher level ability, 
and paying remuneration in accordance with the policies, rules and rates specified by the Board of Directors and based 
on the Company’s operating results and each employee’s performance.  Besides, the Company also places much 
importance on staff well-being and welfare such as provident fund, life insurance, group health insurance, annual health 
check-up and good working environment.

4. Customers 
The Company strives at creating the highest satisfaction and credibility to customers with the best quality products 

and services in order to meet the customer demand; as well as adhering to loyalty, honesty and fairness.  The Company 
shall not do any acts which violate the customer’s rights.  The customer’s trade secret shall be kept confidential and 
shall not be used for the benefit of the Company or related persons in bad faith.
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5. Trading Partners
The Company places great importance on its trading partners/associates and treats them in accordance to trading 

terms and conditions and contractual obligations, as well as fair and proper competition in a manner which does not 
bring disgrace to its reputation or is not contrary to any law, taking into due consideration the equality, mutual interest 
and fair selection.   The Company encourages trading partners to conduct their businesses transparently and comply 
with occupational safety and health standards, environmental friendly guidelines and human rights. 

6. Competitors
The Company conducts its operations in accordance with the rules and principles of fair competition, taking into 

consideration business ethics and trade competition law.  The Company has no intention of damaging the competitor’s 
reputation.

           7. Creditors
The Company strives at performing its contractual obligations and conditions in respect of repayment of principal, 

interest and collateral owing to the creditors. In the case that the Company is likely to face financial problems, the 
Board of Directors shall ensure action plans to solve the problems and closely monitor the implementation of the 
plans by requiring the Management to report the status on a regular basis.

8. Community, Society and Environment
As a Thai-owned company, the Company realizes its duties and responsibilities towards the nation, community, 

society and environment as well as local culture and tradition.  Therefore, in order to maintain well-being society and 
sustainable community, the Company strives to carry on its business with responsibility for society and environment.  
The guidance on social responsibility has been instilled into the minds of the employees, thereby increasing their 
awareness of social responsibility.

Channels for Giving Clues or Filing Grievances 
The Board of Directors allows any employee and stakeholder to inform of clues or file grievances when he/she finds any 
matter which may be an illegal act, a dishonest act or misconduct by the Company’s employee, including a behavior which 
may cause problems and damage to the Company.  If the rights of employees or stakeholders are violated or they are unfairly 
treated, grievances shall be accepted via the channels and procedures specified by the Company.

The Company shall accept, listen to and resolve all complaints equitably, transparently and fairly whereby systematic 
and fair measures for protecting complainers shall be provided.  The information of the complainers shall be kept in secret. 

Measures for Protecting Complainers 
1.  A complainer may choose not to reveal himself/herself if he/she considers that such reveal will lead to danger or 

harm. 
2.  The Company shall keep relevant information in secret, taking into account the complainer’s safety.  According to 

the measures for protecting the complainers who are employees including those who cooperate in fact-checking, 
they shall be protected from unfair treatment due to grievances filed.

Anti-Corruption Progress
The Board of Directors resolved to sign the Declaration of Intent in the View of Establishing Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption (CAC).  In 2018, the Company also received the certificate of CAC membership 
from Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC).  Therefore, in conformity with the provisions 
in the Company’s Good Corporate Governance and in accordance with the intention and social responsibility practice, the 
Company has the policy to comply with the laws relating to resistance of all types of corruption, whether direct or indirect, 
whereby a written anti-corruption policy has been prepared for all directors, executives and employees so that they shall 
acknowledge, understand and strictly adhere to such policy in performing their duties, as follows: 

Corporate Governance Policy
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Anti-Corruption Policy
We, Phatra Leasing Public Company Limited, are committed to conducting business honestly, transparently, fairly, responsibly 
and cautiously under applicable laws, rules, regulations and relevant standards.  We, therefore, deem it appropriate to establish 
the “Anti-Corruption Policy” to clarify the actions to be taken to fight corruption.  Our objective is to ensure that all of our 
directors, executives and employees acknowledge, understand and strictly adhere to the principles hereunder.

1. Anti-Corruption Policy
“The Company’s directors, executives, and employees shall not accept any form of corruption, whether directly or indirectly, 
such as acceptance of items, gifts, receptions, contributions, donations and any other benefits given to them from any individual/
organization who/which are doing business with the Company.”  This prohibition shall also apply to all of our employees, 
business partners, customers and stakeholders inside and outside the country.  The compliance with the Anti-Corruption Policy 
shall be regularly reviewed at least once a year.

2. Definition
2.1 “corruption” means any form of action taken in attempt to procure undue advantages for themselves or others, such 
as giving/receiving of bribes and incentives, gifts, donations, contributions, participation in political activities and/or giving/
receiving of any other benefits which are not proper for government officials, government agencies, private enterprises or 
competent officials, whether directly or indirectly, in order to induce them to do a certain kind of act or omit to perform their 
duty, or in order to acquire or maintain any other undue advantages unless permitted by applicable laws, rules, notifications, 
regulations, local traditions or trade customs.
2.2 “giving of items or any other benefits” means the giving of special privileges in the form of money, properties, things 
or any other benefits as remuneration or reward, or to build good relationships.
2.3 “bribery” means the offering, giving or receiving of items, gifts, rewards or any other benefits for themselves or from 
the person who wishes to convince them to do something dishonestly, illegally or unethically.

3. Duties and Responsibilities
3.1 The Company’s Board of Directors has the duties to consider and approve anti-corruption policy as well as to encourage 
the implementation of efficient anti-corruption systems.
3.2 The Audit Committee has the duties to supervise and oversee internal control systems including any other processes 
relating to anti-corruption activities.
3.3 The Internal Audit Office has the duties to implement the internal audit plan formulated and to report the results to 
the Audit Committee.
3.4 The Company’s executives have the duties to communicate and ensure that their subordinates acknowledge, understand 
and comply with this Anti-Corruption Policy.
3.5 All directors, executives and employees have the duty to comply with this Anti-Corruption Policy.
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4. Procedural Steps

Explanation Procedural Steps

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

The Company’s Board of Directors shall show the 
commitment to the fight against corruption by 
assigning the Chairman of the Board of Directors 
to sign the declaration of intent to fight  
corruption. 

The Company’s Board of Directors shall appoint 
(1) Audit Committee to review 71 clauses of self 
evaluation form; and (2) Risk Committee to assess 
corruption risks.

 The Audit Committee shall review and propose 
71 clauses of self evaluation form to the 
 Company’s Board of Directors for approval and 
then apply for certification by the Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption  
Council (CAC).

The high level executives shall communicate with 
all other executives and employees in the  
organization to ensure that they acknowledge the 
policy, best practices and evaluation methods. 

The management requires that anti-corruption 
measures be reviewed, monitored and evaluated 
every year. 

5. Anti-Corruption Practices
5.1 All directors, executives and employees have the duty to resist any forms of corruption including giving/receiving of 
bribes, incentives, gifts, donations, contributions, participation in political activities and/or giving/receiving of any other benefits 
which are not proper for government officials, government agencies, private enterprises or competent officials, whether directly 
or indirectly, in order to induce them to do a certain kind of act or omit to perform their duty, or in order to acquire or maintain 
any other undue advantages unless permitted by applicable laws, rules, notifications, regulations, local traditions or trade 
customs.

5.2 All directors, executives and employees shall not use their powers and duties to seek benefits for themselves, their 
families, friends, acquaintances and/or any other related persons as well as to do any act which may cause conflicts of interest.  
They shall put the common interest above self-interest and perform their duties to protect the Company’s interests and to 
prevent conflicts of interest.

Risk Committee
shall review/assess 

corruption risks.

Audit Committee
shall review self evaluation 

form in relation to 
anti-corruption measures.

The Company’s Board of Directors shall pass a resolution to 
join the declaration of intent to fight corruption whereby the 
Chairman of the Board of Directors shall sign the declaration 
of intent.

Review and evaluation shall be conducted every year.

The high level executives shall communicate with all  
working units in the organization and establish best  
practices to show our commitment to the anti-corruption 
policy.

Audit Committee shall review and propose 71 clauses of 
self evaluation form to the Board of Directors for approval 
and then apply for certification by CAC.

Start
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5.3 All directors, executives and employees shall strictly adhere to and comply with the Anti-Corruption Policy.  Violation 
of the Policy shall be deemed severe discipline violation.  Punishment shall be imposed according to the Company’s rules 
and regulations stipulated and/or to be announced in the future.

5.4 We have provided channels for giving information or clues from both our employees and outsiders whereby we shall 
administer justice and protect the rights of the informers and/or the employees who refuse and/or inform of corrupt transactions 
relating to the Company, whether in relation to their work performance, punishment or any other action which may have a 
negative impact on such employees.

5.5 The Company’s employees and executives shall not ignore or neglect any actions found or seen by them which may 
be considered as corrupt transactions relating to the Company whereby they shall inform their superiors or the persons in 
charge and give cooperation in fact finding.  If they have any inquiries or questions, they shall, via channels provided, ask for 
advice from their superiors or the person assigned to monitor the compliance with the Company’s code of conduct.

5.6 In order to establish norms for carrying on business, our policy is to refrain from accepting gifts on New Year celebration 
and any other occasions given to the Company’s executives and employees.

5.7 We require that the Anti-Corruption Policy be continuously communicated via the Company’s communication channels 
such as e-mails, the Company’s website, annual reports and etc.   We also provide anti-corruption training courses for our 
employees.

5.8 We place importance on dissemination of knowledge and understanding with other persons who shall perform the 
duties in connection with the Company and stakeholders of the Company in order to raise consciousness.

For clarification of actions relating to the risk of corruption, the Company’s directors, executives and employees at all levels 
shall perform duties by exercising caution in the following matters:

1. Acceptance of Items or Any Other Benefits
1.1 Acceptance, request for or solicitation of gifts, receptions, services, financial supports or any rewards from business 
partners, business alliances, creditors or stakeholders of the Company, which may influence decision making, are prohibited.  
If it is necessary to accept gifts, presents and/or receptions, they shall report the matter to their superior.
1.2 A request for cash or in-kind support may be made from one organization to another organization whereby such request 
shall be signed by the authorized persons.
1.3 In the case of acceptance of gifts or presents on customary occasions or celebrations which should be given to maintain 
good relationships among individuals or organizations, the price or value of such items or benefits shall not exceed Baht 3,000, 
and only the person assigned by the Company shall be the Company’s representative to accept such items or benefits by 
taking the following steps:

1.3.1 All of the gifts, presents or any other benefits received shall be recorded in the form of “Gift and Present 
Acceptance Report” and such report shall be submitted to the department in charge (Activity Support Team) to keep 
a record of the Company’s gifts.
1.3.2 The gifts, presents or any other benefits received shall be managed as follows:
- For gifts or presents with logo of business partner, alliance, creditor or stakeholder of the Company such as notebooks, 
pens, diaries, calendars, those shall not be delivered to the Activity Support Team but shall be distributed within 
relevant departments.
- For easily spoiled items such as food, dessert, fresh food, those shall be delivered to the Activity Support Team in 
order to distribute such items to all departments in the Company.
- For unrotten items, those shall be delivered to the Activity Support Team in order to donate such items to relevant 
organizations or use in the Company’s activities.
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1.4 To prevent conflicts of interest, we do not allow our employees or persons not appointed by us as our representatives 
to accept items or any other benefits.
1.5 In the case that it is unrefusable and necessary to accept such items, they shall accept such items and report the matter 
to their superior to properly deal with such items.
1.6 In the case that they are assigned to be the Company’s representatives to participate in certain activities, they may 
accept gifts, rewards, lucky draw prizes in accordance with external criterion or standards generally applied.

2. Giving of Items or Any Other Benefits:
2.1 Items may be given on customary occasions or celebrations, on which gifts are generally or traditionally given, without 
causing any conflict of interest or being contrary to law whereby approval must be obtained from the superior before giving 
such items.  The Company shall procure such items at the price or value of not exceeding Baht 3,000.
2.2 To avoid bribery, we require that a survey on and examination of appropriateness be conducted before conduction of 
transactions in order to prevent corruption.  Besides, the Company’s high level executives shall be the representatives of the 
organization in giving gifts or any other benefits.
2.3 An offer of cash or in-kind support may be made from one organization to another organization whereby such offer 
shall be signed by the authorized persons, and relevant expenses should be properly budgeted.

3. Charitable Donations or Contributions:  Donations or contributions shall be given/received transparently and lawfully.  
We shall ensure that the donations or contributions are not used as a subterfuge for bribery.

4. Politics: We shall carry on our business in an apolitical way without taking part in or concentrating on any political party 
or politician.  We shall not use our budget or resources to directly or indirectly support any political party or politician.

5. Business Relationship and Procurement:
No bribe shall be given or received in doing all types of businesses with any business partners, contractual parties, government 
authorities or any agencies dealing with the Company.  All transactions shall be conducted with transparency and in accordance 
with applicable law.

6. Channels for Giving Information or Clues
Our employees and stakeholders are welcome to express their opinions and inform of clues for illegal acts in order to lead 
to:
(1) Fact Check;
(2) Management Adjustment/Improvement;
(3) Development/Training.
The following are channels for receiving information, grievances or clues:
1. Company Secretary
2. Internal Audit Office
3. Audit Committee
 E-mail :   company_secretary@pl.co.th
 Telephone :  02-290-7575 Ext. 101, 205
 Facsimile :  02-693-2298
 Address :   Phatra Leasing Public Company Limited

 252/6  29th Floor, Muang Thai Phatra Complex 1, 
 Rachadaphisek Road, Khwaeng/Khet Huaykwang,
 Bangkok 10320 
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In this regard, there shall be the mechanisms for protecting the informers who take care of the Company’s benefits whereby 
the employees who say “No” to corrupt practices shall not be demoted, punished or negatively impacted even though their 
action may result in a loss of the Company’s business opportunity.

7. Punishment
The policy and best practices hereunder deemed part of the discipline at work for the Company’s directors, executives and 
employees.  Negligence, omission or willful failure to comply therewith, shall be considered as discipline violation.  Punishment 
shall be considered and imposed according to the Company’s regulations.  If their action also violates any law, the Company 
will consider taking legal action under relevant law.

4.  Disclosure of Information and Transparency

It is the Company’s policy to accurately, adequately, timely and transparently disclose important financial and non-financial 
information relating to the Company’s business and operating results approved by the Board of Directors to the shareholders, 
investors, securities analysts and relevant agencies including the public to enable shareholders and interested parties to receive 
information fairly. 

The Board of Directors shall ensure that the information shall be disclosed by assigning the President, Head of Finance and 
Control Group or Company Secretary to be responsible for the contents to be disclosed to the public and assigning the Investor 
Relations Team to serve as the Company’s representative in communicating and publicizing useful information to the shareholders, 
investors, securities analysts and the public to enable them to receive important information on the Company accurately.  The 
Company disseminates such information via the SET channels of communication, newspapers, digital media and the Company 
website (www.pl.co.th).  

In 2018, the Company joined the “Opportunity Day” twice to give explanations for the information relating to the Company’s 
business and operating results to securities analysts, investors and mass media.
 Investor Relations Contact

•	 For individual investors and shareholders 
  Email  :  ir@pl.co.th 
  Telephone :  02-290-7575 ext. 101, 113
  Facsimile  :  02-693-2298
•	 For institutional investors and shareholders
  Email  :  ir@pl.co.th 
  Telephone  :  02-290-7575 ext. 230
  Facsimile  :  02-693-2298
  Address  :  Phatra Leasing Public  

    Company Limited 
    252/6 29th floor, Muang Thai  

    Phatra Complex 1, 
  Rachadaphisek Road, Huaykwang,  

    Bangkok 10320

Corporate Governance PolicyCorporate Governance Policy



238 Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2018

5. Responsibilities of the Board of Directors

Structure of the Board of Directors 

Composition of the Board of Directors
The Board of Directors consists of qualified persons from various fields who possess knowledge, skill, experience and expertise 
beneficial to the Company, regardless of gender.  They shall have qualifications as prescribed by applicable laws.  The Board 
of Directors shall be made up of a minimum of 5 members and not exceeding 12.  The directors shall appoint one of their 
members to preside as Chairman.  If the directors deem proper, one or more vice-chairman may be appointed from their 
members.  Moreover, it is the Board of Directors’ responsibility to determine and review the structure of the Board of Directors 
with respect to size, composition and ratio of independent directors which are proper and necessary for achieving the Company’s 
objectives and goals set.  The directors shall hold office for a term of 3 years.

The ratio of executive directors to non-executive directors in the Board of Directors represents a balance of power.  Most of 
the directors are non-executive directors who will be able to express opinions on the Management’s performance independently.  
The number and qualifications of independent directors shall conform to the rules and regulations of the Office of the SEC 
and the SET.  The independent directors shall be allowed to express their opinions independently.

The powers, roles, duties and responsibilities of chairman, directors and president have been diversified and defined whereby 
there is clear cut separation of their duties and responsibilities in order to prevent any one person from having unlimited 
powers.  In this regard, the Board of Directors shall have the powers, duties and responsibilities to control and manage the 
Company’s businesses in accordance with the policies, strategic goals, laws including rules and regulations as assigned by the 
Board of Directors.

The duties of the Chairman as the leader of the Board of Directors shall cover at least the following subjects:
1.  presiding over the shareholders’ meetings;
2. presiding over the Board of Directors’ or committee’s meetings;
3. having a casting vote in the case of equality of votes;
4. calling the Board of Directors’ or committee’s meetings and setting the meeting agendas by discussing with the president 
and providing measures for ensuring that important matters shall be included in the meeting agendas;
5. overseeing, monitoring and ensuring efficient performance of directors;
6. promoting corporate culture, morality and good corporate governance as well as performing duties as prescribed by 
law, and also promoting good relationships among directors and between the directors and the Management.
 The Board of Directors has the policy to ensure that an independent director shall hold office for not more than 9 years 
consecutively whereby for a newly appointed independent director, his/her term of office shall be counted from the date on 
which he/she is appointed as independent director for the first time.
 For an existing independent director, his/her term of office shall be counted from the date on which the corporate 
governance policy for the disclosure of information in the year 2018 was approved whereby he/she shall continue to hold 
office for not more than 9 years.

As at 31 December 2018, the total number of directors was 12, consisting of 1 executive director, 5 non-executive directors, 6 
independent directors (equivalent to 50% of all directors) whereby there were 2 female directors and 10 male directors.

Directorship in Other Companies
The Board of Directors has established guidelines for practice relating to the directorship in other companies held by the 
Company’s directors, president and senior executives whereby each of them may hold the position of director in not exceeding 
5 listed companies so that every director shall be responsible and allocate his/her time for the performance of director’s 
duties adequately.

In this regard, for the president and Chief Executive, if he wishes to hold the position of director in other listed company, he 
must obtain approval of the Board of Directors.
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The Board of the Directors
The Board of Directors of Phatra Leasing Plc. comprises : 

Names Position Type

1. Mr.Photipong Lamsam  Chairman Non-Executive Directors

2. Mr. Poomchai Lamsam                      Vice Chairman Non-Executive Directors

3. Mr.Sara Lamsam Director Non-Executive Directors

4. Mrs. Nualphan Lamsam Director Non-Executive Directors

5. Mr.Pipop Kunasol Director and President Executive Directors

6. Dr. Sutee Mokkhavesa Director Non-Executive Directors

7. Mrs. Chantra Purnariksha Independent Director Independent Director 

8. Mr. Vichate Tantiwanich Independent Director Independent Director

9. Mr.Anupon Likitpurkpaisan Independent Director Independent Director

10. Mr. Suebtrakul Soonthornthum         Independent Director Independent Director

11. Mr.Arpatsorn Bunnag                Independent Director Independent Director

12. Mr.Poonpipat Aungurigul             Independent Director Independent Director

Powers, Duties and Responsibilities of the Board of Directors
1. The Board of Directors shall oversee and ensure that the Company honestly and carefully conducts its business in 
accordance with applicable laws, objectives and Articles of Association, as well as shareholders’ resolutions for the maximum 
benefit of the Company and its shareholders.
2. The Board of Directors shall consider business strategies and directions, for short term and long term, as proposed by 
the Management.  It also has the power to approve business plans, budgets, missions, visions, objectives and goals of the 
Company, as well as important issues relating to the Company’s business directions and policies as proposed by the Management.
3. The Board of Directors shall monitor and ensure that the Management shall implement action plans in accordance 
with the business strategies and directions.
4. Overseeing and ensuring that that the systems for financial report preparation and information disclosure work properly, 
adequately, timely and in accordance with the financial reporting standards as well as relevant rules and regulations, and also 
monitoring and ensuring the sufficiency of financial liquidity and debt paying ability of the Company.
5. Consider and approve important mutual list according to the law, announcement and regulations.
6. Promoting and supporting the use of innovation and information technology for increasing business opportunities and 
improving business operations so as to achieve the Company’s objectives and goal.
7. Ensuring proper risk management and internal control systems.
8. Ensuring proper remuneration structure and evaluation.
9. Promoting cooperation between the Company and its stakeholders in improving the Company’s performance by 
encouraging cooperation and taking care of stakeholders according to their rights granted by applicable laws.
10. In the case that the Company has subsidiary companies or associated companies, the Board of Directors shall have the 
duty to ensure that there shall be framework and mechanism for supervision of policies and operations of subsidiary companies 
and other enterprises significantly invested by the Company at a proper level for each enterprise.
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Selection of Directors
The Board of Directors shall appoint the Remuneration and Selection Committee to consider policies and criterion for recruiting 
and selecting directors in order to ensure qualified directors.  Then the matter shall be forwarded to the Board of Directors 
for consideration and proposed to the shareholders’ meeting for consideration and election of directors.  In this regard, the 
directors shall be selected from qualified persons from various fields who possess knowledge, experience, expertise and 
leadership qualities, and also have clear vision for the future including the following qualifications:
1.  The person should be qualifies persons according to the Public Companies Act and the Funds and stock Exchange 
Market Act.
2.  The person should possess knowledge, skill and experience beneficial to business operation Determination and ethical 
business conduct.
3.  The person should possess an ability to use discretion in a straight forward manner, independent of Management and 
other interest groups.
4.  The person should possess an ability devote sufficient time and is responsible for his own conduct. 

Thus, at the shareholders’ meetings, the directors are appointed according to following criteria and method
1.  Each shareholder has one vote for each share.
2.  Each shareholder shall use all of his votes according to (1) to appoint one or several directors. However, he cannot 
allot any number of his votes to any such person.
3.  Persons having the most votes shall be elected in respective order up to number of directors being elected at that 
time. In case of two or more candidates having an equality of votes, exceeding the number of directors being elected at that 
time, the Chairman shall have the casting vote.

In this regard, the person who has been appointed as a new director shall be provided with an orientation and useful information 
for the performance of duties, important policies, including business directions, objectives, targets, visions, missions and values 
of the organization.

Independent Committee Recruitment
Searching for an independent committee, the Remuneration and Selection Directors will be responsible in determining and 
considering candidates that have the proper qualifications; the names of the candidates will be submitted to the Management 
for final consideration. These names will then be taken to discussion with the shareholders. The shareholders will then select 
individuals of the list and an independent committee will be formed. The independent committee will be individuals that 
can work independently in accordance with the announcements of the Committee of Market Investments and the Office of 
Stock Market Supervision. Furthermore, the individuals of the committee must always put forth the interest of each and every 
single shareholder of the company and assure that there will be no conflict of interest and are independent from the 
Management. These individuals must be able to attend meetings and will submit their suggestions to the Management openly. 
The qualifications of the individuals of the independent committee are as follows:

1. Is a current shareholder, and have shares that can represent all the licensed agents. Shares that are of the corporation, 
conglomerates, group companies, majority shareholder, or any group or individuals that may influence on registered licensed 
agents will be considered as one voice equivalent to the independent committee.
2.  Is not currently, or never had been a member of the Board of Management, an employee, staff, consultant, or in any 
positions that have received financial compensation from the company or in a position to have influence on the licensed 
agents. If an individual falls in one of the categories, eligibility for the candidacy will be open once that individual has relinquish 
all ties with the member for at least two years as of the date from resignation till application. This article does not apply to 
the independent committee member that was previously a government official, a consultant of a government agency that is 
a majority shareholder, or individuals that may influence on registered licensed agents.
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3.  Is not a family relative or have any relationship (e.g. any civil documentation explaining family or relationship) with the 
company’s Management, majority shareholder, individuals that are recommended as management, individuals that may 
influence on licensed agents, or minor companies.
4.  Does not have or used to have business relationships with a licensed agent, the corporation, companies that are minor 
or part of the group of companies, majority shareholder, or individuals that can influence licensed agents, or any association 
that could influence that outcome of the independent decision. Is not or used to be a shareholder that is associated with 
individuals that are associated with individuals that influence licensed agents, the corporation, minor companies, group 
companies, majority shareholder, individuals that influence licensed agents. If an individual falls in one of the categories, 
eligibility for the candidacy will be open once that individual has relinquish all ties with the stated conditions for at least two 
years as of the date from resignation till application. 
Business relationships as mentioned in previously also includes documentation of trade transactions that are part of daily 
business conduct, renting or leasing real estate, reports on property and services, giving or receiving any form of financial 
support in forms of receiving or lending, assuring on behalf, assuring with property in debts, or any forms of activity that fall in 
the same category, which may result in the registered licensed agent or members of any party of a contract bind to a debt. 
3% of the property value used by the requested licensed agent or may worth more than twenty million Baht, or which item 
is deemed more valuable. The total sum of debts will be calculated based on the value of terms in accordance with the 
announcement of Office of Market Investments Supervision. All terms will be reviewed according to the surmounted sum of 
debts, calculated according to the debts that have occurred over the previous year before the current business relationship 
with the mentioned individuals.
5.  Is not or used to be an account auditor of a licensed agent, corporation, minor company, group company, majority 
shareholder, individual that can influence licensed agents, and a shareholder that may have business interests with account 
audit offices; that currently has an existing audit of the licensed agent, corporation, minor company, group company, majority 
shareholder, individual that can influence licensed agents, unless that individual has relinquish all ties with the stated conditions 
for at least two years as of the date from resignation till application, will they be eligible for application.
6.  Is not or used to be an individual that have given expertise services, which includes consultation on legal or financial 
matters, and receive a compensation of the service fees exceed more than two million Bath per annum from the licensed 
agent, corporation, minor company, group company, majority shareholder, individual that can influence licensed agents, and 
a shareholder that have business interest, individual that can influence or partners of the individual that is providing the 
expertise services. Unless that individual has relinquished all ties with the stated conditions for at least two years as of the 
date from resignation till application, will they be eligible for application.
7.  In not a committee member that is acting on behalf of the licensed agent, majority shareholder, or a shareholder that 
is associated with the majority shareholder.
8.  Is not an individual that is currently conducting business that is similar with the company, which may cause conflicts 
of interests with the licensed agent or minor companies, or have shares with other conglomerates, or is a committee member 
that has managing influence, an employee, a staff, consultant that currently receives monthly compensation, or hold more 
than 1% shares in other companies that practice similar business as the company, which may cause conflicts of interests with 
the licensed agent or minor companies.
9.  Does not have any matters that inhibit his/her ability to express opinions independently about the Management of he 
licensed agent. After appointment as a member of the independent committee that have the complete qualifications stated 
in Articles 1 to 9, the independent committee will have a task instructed by the Management to review the current business 
practices of the licensed agent, corporation, minor company, group companies that have shares equivalent to majority 
shareholder, individual that can influence licensed agents; the decision will be concluded by a collective decision. According 
to the decisions stated in Articles 2, 4, 5, and 6, on matters of the applications of the candidates two years prior the date of 
application. The conditions of application will officially be in effect from July 1, 2010 onwards. 
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In conditions where the individual was nominated by the licensed agent to be appointed as a member of the independent committee, 
and that individual is or used to have business relationships or provided expertise services that exceed the sum stated in Article 4 or 
6, the licensed agent will have an extension on the conditions that state the existing business relationship and expertise services that 
exceed the stated sum. This extension will be in effect upon the license agent demonstrates to the Management of the company 
that the consideration process is in accordance with Charter 89/7, which states that appointing the concerned individual does not 
have any effect on the responsibilities or process of giving independent suggestions. 

The following clause is a transparent explanation found in the documents of the shareholder meeting on the subject of appointing 
the independent committee.
a. The characteristics of the business relationship or expertise services provided to the respected individual does not fall in the category 
stated.
b. Reasons and pending necessity in appointing the respected individuals as members of the independent committee.
c. The comments of the Management of the licensed agent concerning the appointment of the respected individuals as members of 
the independent committee in the interests as stated in Article 5 and 6 concerning the term “partner”, is defined as individuals that 
are certified by the Office of Licensed Auditors or individuals that provide expertise services and ratified on the account audit reports, 
or the expertise service reports (depending on the case), on behalf of the company only.

Selection of Executives
The Board of Directors shall ensure that the Company’s president and senior executives shall be selected and developed so that 
they shall have knowledge, abilities, experience and qualifications which are necessary for driving the organization’s goals.

In selecting the president and senior executives, the Board of Directors has assigned the Remuneration and Selection Committee to 
consider criterion and procedures for selecting and appointing the president, and also to consider and approve the person nominated 
by the president for the position of senior executive to make sure the business runs smoothly.   Besides, the Board of Directors shall 
ensure succession plans for the president and senior executives, and report results of implementation of the succession plans to the 
Board of Directors on a regular basis, as well as encourage the president and senior executives to receive training so as to improve 
their skills, knowledge and experience beneficial to the performance of duties.

The Board of Directors shall ensure proper remuneration structure and evaluation whereby the Remuneration and Selection Committee 
shall be appointed to consider policies and criterion for determining remuneration structure which shall motivate the president, senior 
executives and personnel at all levels to perform duties in accordance with the Company’s objectives and goals.

Leadership and Visions of the Board of Directors
The Board of Directors realizes the importance of its roles and responsibilities as the organization’s leader in directing and maintaining 
the shareholders and stakeholders’ benefits.  Therefore, it has formulated strategies and directions for doing business at present and 
in the long term, stipulated audit procedures and ensured transparent operations of the Company in order to create added value 
and bring sustainability to the organization.

Besides, the important roles of the Board of Directors in creating and driving organizational culture include to adhere to good corporate 
governance practices, to be able to adjust itself under changing factors, to model good behavior as the leader in good corporate 
governance practices in order to sustainably create value for the Company, to encourage the Company to achieve effective corporate 
governance, and also to develop and encourage the personnel’s knowledge, morality, ethical standards as well as responsibilities for 
society and environment.
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Board of Directors’ Meetings
The Board of Directors shall hold a Board of Directors’ meeting at least once every three months which shall be scheduled in 
advance for each year.  Notice of meeting schedule of each Board/committee shall be sent to the directors/committee members 
at the beginning of each year.  Additional meetings may be held as necessary whereby the Company Secretary shall send the 
notice of meeting and supporting documents to the Board of Directors at least 7 days prior to the meeting so that the directors 
shall have sufficient time for consideration.  The notice of the meeting shall clearly specify meeting agendas and shall be 
enclosed with supporting documents completely and accurately.  Each meeting shall take about 1-3 hours, depending on the 
agenda proposed.  A written record of the proceedings at each meeting (minutes of meeting) shall be prepared.  The minutes 
of meeting adopted by the Board of Directors shall be kept and available for inspection by relevant directors and shareholders.  

At each meeting, there shall be not less than one half of the total number of directors present to constitute a quorum.  For 
the agenda item requiring resolution, there shall be not less than two-thirds of the total number of directors.  In this regard, 
each director should attend meetings not less than 75% of the total number of the Board of Directors’ meetings held each 
year.

The Board of Directors requires the independent directors’ meeting to be held for the purpose of scrutinizing information, 
giving independent opinions and proposing guidelines for considering important matters before forwarding such matters to the 
Board of Directors.  The Board of Directors also gives non-executive directors the opportunity to hold a meeting among them 
as may be necessary to discuss businesses without the Management.

Evaluation of Performance of the Board of Directors
The Board of Directors shall ensure a regular annual evaluation of performance of the Board of Directors whereby the evaluation 
shall be conducted at least once a year by means of self-evaluation so that the Board of Director shall jointly consider their 
performance and problems in order to improve their performance and solve such problems  whereby the evaluation results 
shall be used for developing performance of the Board of Directors/the committees and for ensuring that each director/
committee member has knowledge and understanding in relation to roles, duties, nature of business and laws relating to 
business operation.  In addition, all directors/committee members shall be encouraged to increase skills and knowledge for 
the purpose of performing their duties on a regular basis.

Remuneration of Directors
The Board of Directors has appointed the Remuneration and Selection Committee to consider policies and criterion for 
determining structure. Which must be transparent and approved by the shareholders, taking into account the appropriateness 
to and consistency with their responsibilities at work as well as the Company’s financial position, and also motivate the Board 
of Directors to lead the organization to success in the short term and long term.  In this connection, any director who has been 
assigned to act as a member of any committee shall receive additional remuneration based on the quantity of work increasing.

Sub - Committees
The company’s management structure consists of the Board of Directors and the Sub-Committees appointed by the Board of 
Directors. The Board of Directors is tasked to set the Company’s visions, policies, and strategies as well as to guide the Company’s 
direction. It also has a duty to supervise the Company’s operation department to ensure that it follows the Company’s policies 
with efficiency and effectiveness as well as to report its performance to the Board of Directors in order to benefit the Company 
and its shareholders. The Sub-Committees of Directors have a duty to complete tasks assigned by the Board of Directors. The 
company have the Board of Directors and the Sub-Committees consisting of:
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1. The Audit Committee The names of the Audit Committee has 2 year tenure, consisting of:
  

Name Position

Mr.Suebtrakul Soonthornthum Chairman of the Audit Committee

Mr.Arpatsorn Bunnag Member of the Audit Committee

Mr.Poonpipat Aungurigul Member of the Audit Committee

Mr.Danu Sukhavat Secretary of the Audit Committee

Mr. Suebtrakul Soohornthum, Chairman of the Audit Committee has knowledge and experiences to examine the reliability of the 
financial statements.

Scope of authority and duties of the Audit Committee
The Audit Committee has the following duties and responsibilities to report to the Board of Directors:
1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate;
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to 
determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an 
internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit;
3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the laws relating 
to the Company’s business;
4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such person’s remuneration, 
as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year;
5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are in 
compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the Company;
6. The Audit Committee shall work with the Internal Audit Office to implement and review the Anti-Corruption Policy.
7. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the audit 
committee’s chairman and consist of at least the following information:

(a) An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
(b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(c) An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws relating 
to the Company’s business,
(d) An opinion on the suitability of an auditor,
(e) An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member,
(g) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in accordance with the 
charter,
(h) Other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and general 
investors,

8. To perform any other act as assigned by the Company’s board of directors, with the approval of the audit committee.

2. The Remuneration and Selection Committee 
Consists of 3 directors, at least one of whom must be an independent director. They serve 3 years in office.

Name Position

Mr.Poomchai Lamsam Chairman of the Remuneration and Selection Committee

Mr.Sara Lamsam Member of the Remuneration and Selection Committee

Mr.Arpatsorn Bunnag Member of the Remuneration and Selection Committee

Mrs.Thipsuda Kuenkong Secretary of the Remuneration and Selection Committee
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Scope of authority and duties of the Remuneration and Selection Committee
1. To consider remuneration for the Board of Directors and the Sub-Committees.
2. To consider remuneration for the President and/or the person holding the highest position of the Company, including salaries, 
annual bonuses and other types of payments; and to propose their considerations to the Board meetings for approval.
3. To review and set remuneration for internal officers as proposed ay the Management Department, including the annual 
salary increment, the restructure of salaries and the annual bonuses; to propose their considerations to the Board of Directors; 
and to advise on their considerations to the Management Department.
4. To select capable, qualified individuals without any characteristics deemed unfit by the law and other supervising units to 
assume the position of President and the highest-ranking executives of the Company when such positions are available; and 
to propose their selection to the Board of Directors for approval.
5. To carry other tasks as assigned by the Board of Directors.

3. The Risk Management Committee 
The name of The Risk Management Committee has 3 years tenure, consisting of :

Name Position

Mr.Anupon Likitpurkpaisan Chairman of the Risk Management Committee

Mr.Sara Lamsam Member of the Risk Management Committee

Mr.Pipop Kunasol Member of the Risk Management Committee

Dr.Sutee Mokkhavesa Member of the Risk Management Committee

Mr.Vichate Tantiwanich  Member of the Risk Management Committee

Mr.Kachornjak Chalothorn Member of the Risk Management Committee

Mr.Danu Sukhavat Member and Secretary of the Risk Management Committee
 
Scope of authority and duties of the Risk Management Committee
1. Setting up to meeting cooperates with executive committee to operational plan to assign standard of the risk management 
and standard of control the risk management, addition the risk management system to aim into a conversation for strategies, 
goal and to direction of management to business plan to present to Executive committee.
2. To regulated and recommend to the Board of Directors about the policy of risk management, standard of operations process, 
strategies and performance to risk condition for confidence that the company has proper and adequate internal control system.
3. To followed and reviewed the company’s policy and the risk management system are sufficient and to compliance with 
the company’s plan.
4. To reported to the Board of Directors has been held through it’s sustain. That mean to development and adjust to be 
consistent which company’s policy and standard the risk management.
5. To carry other tasks as assigned by the Board of Directors

4. The Executive Committee 
Consisted of representative from the Board of Directors and the Management Department to investigate the administration 
and management aspect.
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Name Position

Mr.Sara Lamsam Chairman of the Executive Committee

Mr.Pipop Kunasol Member of the Executive Committee

Dr.Sutee Mokkhavesa Member of the Executive Committee

Mr.Kachornjak Chalothorn Member of the Executive Committee

Mr.Danu Sukhavat Member of the Executive Committee

Mrs.Thipsuda Kuenkong Member and Secretary of the Executive Committee
      
Scope of authority and duties of the Executive Committee
1. Cooperate cooperates with the company’s daily administration department and in processing the business plan and budget.
2. Review and approve on general agenda and complete assigned task from the Board of Directors and report to the board.
3. Review other matter which is not a usual agenda and/or not in the business plan and budget that can affect the company’s 
financial status, income, or reputation; including reviewing a newly launched activity or product, and report to the Board of 
Directors for further consideration.
4. Verify the risk management procedure, including legal procedure, rules and related policies.

5. The Investment Committee 
Consisted of representative from the Board of Directors and the Management Department, to choose even more effective 
funding resources and financial structure which comprised of:

Name Position

Mr. Pipop Kunasol Chairman of the Investment Committee

Dr. Sutee Mokkhavesa Member of the Investment Committee

Mr. Danu Sukhavat Member and Secretary of the Investment Committee
     
Scope of authority and duties of the Investment Committee
1. Review company’s capital structure
2. Consider company’s balance sheet management such as capital raising, credit lines with financial
institutions (including asset-liability management policy)
3. Consider company’s asset management
4. Consider liquidity and company’s funding policy to be consistent with company’s medium term business plan
5. Plan and develop company’s financial strategy
6. Consider topics which will affect company’s credit rating
7. Carry other tasks as assigned by the board of director

Supervision of Operations of Subsidiary Companies and Associated Companies
The Board of Directors shall, at a proper level for each enterprise, supervise and establish framework and mechanism 

for the supervision of policies and operations of subsidiary companies and other enterprises significantly invested by the 
Company.  As at 31 December 2018, there was no investment in any of subsidiary companies or associated companies.

Supervision of Usage of Internal Information
With respect to the supervision of usage of internal information, the Company has established guidelines for practice 

for the supervision of usage of internal information and the sale and purchase of the Company’s securities for its directors and 
executives as defined by the Notification of the SEC, and also assigned the directors, executives and employees at all levels 
to have the duties to keep confidential the following information and documents: 
- internal information which has not yet been disclosed to the public;
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 -  information which has been kept for the Company’s use only, not for personal use;
 -  information which has been kept undisclosed temporarily such as information from financial statements which 
have not yet been submitted to the Securities Exchange, the Company’s operating results, capital increase/decrease, joint 
venture, dividend payment, merger, acquisition and entering into significant commercial contracts; and
 -  documents which cannot be disclosed to outsiders as the disclosure thereof may lead to benefit seeking for 
themselves or families or associates wrongfully such as information affecting securities price, trade secret and invention formula 
belonging to the Company. 

In addition, the Company has established guidelines for the supervision of usage of internal information and for securities 
trading as follows:
1. The Company’s directors and executives are prohibited from using and/or disclosing internal information to others 

before such information is disclosed to the public;
2. The Company’s directors and executives including insiders who know the Company’s internal information are prohibited 

from trading securities during a period of one month before such information is disclosed to the public and a period 
of 4 days after the disclosure of such information to the public.

3. The Company’s directors and executives as defined in the Notification of the SEC have the duties to report their trading 
/possession of securities of the Company in forms 59-1 (within 30 days) and 59-2 (within 3 days) to the Office of the 
SEC, and submit a copy of such report to the Company.
In this regard, the Company has prepared a written code of ethics for employees so that the employees at all levels 

will be informed of and adhere to this code of ethics as guidelines for practice and basic standards for the employees to 
conduct themselves ethically.  This code of ethics shows that the Company is determined to comply with the law, rules, 
regulations and Articles of Association of the Company.  By this code of ethics, the employees will be made aware of what 
they should be careful and will prevent them from doing any acts which constitute a breach of law, rules, regulations and 
Articles of Association and tarnish the reputation of the Company.

Employee Code of Conduct
The Company recognizes the importance of “good corporate governance” as part of the Company’s business strategy which 
leads to transparent, equitable and verifiable operations.  For the past performance, the Company’s business has been carried 
on within the scope of the Code of Conduct.

To ensure that good corporate governance policies shall be concretely implemented, the Code of Conduct is considered an 
important and necessary tool.  Therefore, the Company has set out written guidelines on how to faithfully, honestly and 
equitably perform duties and responsibilities assigned to the Employees at all levels, and how to behave towards the Company 
and all groups of stakeholders so that the Employees at all levels shall acknowledge and adhere to the said guidelines.

This Employee Code of Conduct has been established as a fundamental standard for the Employees to behave ethically.  In 
addition, it reflects the Company’s commitment to complying with laws, rules, regulations and articles of association.  It also 
serves to remind the Employees to take caution and prevents them from doing any act in violation of laws, rules, regulations 
and articles of association, which may bring the Company into disrepute.

If an Employee breaches the “Employee Code of Conduct”, it shall be deemed a serious disciplinary violation, and the 
Employee shall be liable to the punishment as specified in the Company’s articles of association and regulations which have 
been stipulated and/or will be announced in the future. 

Scope
The “Employee Code of Conduct” applies to the Employees of Phatra Leasing Public Company Limited, its subsidiary companies, 
associated companies and other enterprises, over which the Company has control, including enterprises in foreign countries.
The “Employee(s)” means permanent employee(s), contract employee(s), probationary employee(s), temporary employee(s), 
special contract employee(s), contractual party/parties and employee(s) of the companies which have been hired by the 
Company.
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Practices
1. Faithfulness, Honesty and Morality
 The Employees must perform duties faithfully and honestly in strict compliance with the laws relating to business 
operations, rules, regulations and orders of the Company, and adhere to morality, and must not seek personal benefits. 
2. Responsibility for Assignments
The Employees are considered a valuable resource and an essential factor in the Company’s success so the Company has 
taken care of and treated them fairly in relation to advancement opportunity, remuneration, appointment, transfer as well as 
potential development.  Therefore, the Company believes that all Employees shall perform their assignments responsibly, 
give cooperation in preparation of accurate and up-to-date documents, data and reports, as well as study to gain knowledge 
and experiences for improving themselves as qualified persons in order to become more efficient and effective at work.
3. Confidentiality and Use of Insider Information
 Insider information protection is essential for the Company’s success and also for job security of all Employees.  The 
Company deems that it is the responsibility of all Employees to keep the Company’s confidential information strictly confidential.  
The Employees shall not disclose the Company’s information not yet revealed to the public, except in compliance with 
applicable laws or with the approval of line manager or higher level executives.  The Code of Conduct in relation to confidentiality 
and use of insider information has been laid down as follows:

3.1 The Company’s Employees at all levels have the duty to keep confidential insider information and documents 
which cannot be revealed to outsiders, for example,  price sensitive information, trade secret, formula or invention 
deemed to belong to the Company, whereby the leakage thereof will lead to wrongful benefit-seeking for themselves 
or their families or associates.
3.2 The Company’s Employees at all levels shall not use confidential information for their own benefit or another’s 
benefit.
3.3 The Company’s Employees at all levels who receive personal information shall keep or use such information 
with due care.
3.4 The Company requires the information relating to contractual parties and the agreements made with the contractual 
parties to be treated as confidential information which cannot be revealed to third party, except in compliance with 
applicable laws or with the approval of line manager or higher level executives.
3.5 Each division should provide measures and systems to strictly control the Company’s information which shall be 
applied within such division or department in order to prevent the Company’s insider information from being disclosed 
before official release.  These measures and systems shall be deemed part of risk control measures of the Company.
3.6 The Company assigns the superiors at all levels to have the duty and responsibility to ensure that the important 
data and information of the Company will not be leaked to the public by their inferiors before official release by the 
Company.
3.7 Insider information internally shared by the Employees shall be used within the scope of duties and responsibilities 
as assigned to the Employees.
3.8 The Company deems it important to keep confidential the aforesaid information including the information of its 
customers, products, services, work plans, strategies, work procedures and work systems.  The Employees shall not use 
the information received or prepared due to their assignments in the Company in the manner which may bring personal 
benefits.
3.9 The Company’s Employees at all levels have the obligation to protect confidential information of the Company’s 
customers and business partners as well as the Company’s information at all times even though the Employees resign 
or are no longer the Company’s Employees.  The Company considers that any information or documents including 
programs and work systems developed and invented during their employment with the Company shall be the property 
of and be copyrighted by the Company.  The Employees shall not disclose any information or document including 
programs and work systems developed and invented during their employment with the Company even though they 
are no longer the Company’s Employees.
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4. Insider Trading
 The Company prohibits the purchase or sale of securities of the Company or any of its subsidiary companies by using 
insider information which is substantial and has a significant effect on the price of the securities whereby such information has 
not yet been disclosed in the securities exchange and to the public.
 4 secondary administrator to the managing director according to the term of stock market is assigned to reveal the 
security holding as in 59-2 to the Securities and Exchange Commission (SEC).
5. Conflict of Interest 
 Any Employee shall not seek personal benefits which are contrary to the interest of the Company, or do any acts which 
may cause conflicts of interest with the Company, and/or carry on any business in connection with the Company’s business 
or in the same type of the Company’s business in order to seek personal benefits and cause damage to the Company, whether 
directly or indirectly.  The business carried by the Employee shall not have any impact on his/her duty performance for the 
Company.
 In this regard, any Employee shall not demand or receive any property and/or benefit in bad faith from the customers, 
business partners, creditors or debtors, or use his/her power to seek personal benefits.  The Employee shall avoid receiving 
any gifts or presents from business partners which may lead to a conspiracy or make other persons understand that there is 
a conspiracy.
6. Responsibilities towards the Company’s Property and Reputation
 All Employees have the duty to take care of the Company’s property to prevent damage, loss, misuse, theft and 
destruction.   The following shall be the responsibilities of the Employees: to comply with maintenance instructions and 
security procedures, to be ready and stay alert for any situation and incident which may arise, as well as to protect and prevent 
the Company’s properties from damage, theft or misuse.
 In addition, they shall jointly promote and maintain the Company’s reputation by carefully performing duties without 
giving opinion towards third party in the matter which may have negative impact on the Company’s reputation and operation 
in order to prevent damage which may arise to the stakeholders and the Company’s reputation.
7. Colleagues 

All Employees must respect personal rights of other Employees whereby no information or stories of other Employees, 
whether they are private matters or not, shall not be disclosed or criticized in the manner that may damage the Employees 
or the Company’s image, must not condemn him/her or do any act which may lead to disunity or cause internal damage to 
the Company or related persons of the Company, must treat other colleagues politely and generously with good human 
relationship, and must help bring about and maintain team unity.

Auditor’s remuneration
Appointment, judgement for renumeration and termination of the auditor
The Audit Committee has considered to appoint, consider for renumeration and terminate the authorized auditor by submitting 
to the Committee to appoint the Company’s Auditor in each year to request for the approval from the shareholder meeting.

In this regard, in the year 2018, the shareholders’ meeting considered approving appointment of the Company’s auditors and 
fixing their remuneration for the fiscal year 2018 as follows: 
The auditors from KPMG Phoomchai Audit Limited consisting of:

-  Miss Aorapin Sinthawornkul, Certified Public Accountant No. 9441, or
-  Mr.Chanchai Sakulkoedsin, Certified Public Accountant No. 6827, or 
- Miss Pantip Gulsantithamrong, Certified Public Accountant No. 4208
should be appointed as the Company’s auditors.  If the aforementioned auditors were unable to perform the duties, 
KPMG Phoomchai Audit Limited should provide other certified public accountant to perform the duties instead.  In this 
regard, the aforementioned 3 persons had no relationship or conflict of interest with the Company / affiliated companies 
/ executives / major shareholders or their related persons.  Thus, they were independent in auditing and commenting 
on the Company’s financial statements.  The audit fee for the fiscal year 2018 was fixed as follows:
- audit fee in the amount of Baht 1,700,000;
other service fees including fee for review of self evaluation tool according to Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption (CAC) in the amount of Baht 300,000.
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10. Corporate Social Responsibilities : CSR

Phatra Leasing Public Company Limited recognizes the importance of the good corporate governance of the Company 
along with the business operation under the corporate social and environmental responsibility. The awareness of social 
responsibility is raised in the employees in order to raise the awareness on this issue even more.

The Company has set up the policy of social responsibility and proposed the approval of a policy of social responsibility 
to the Board of Directors to be used as the framework for the operation and planning for social and environmental 
responsibility as follows:

1. Operate the business with fairness, honesty, law-abiding to related regulations coupled with social and environmental 
involvement including the stakeholders of the Company following the Company’s corporate governance policy.

2. Respect for human rights and treatment of people in the organization fairly. The Company treats all employees as 
valuable resources and they are important factors in enabling the Company to the achievement. The Company, therefore, 
takes care and gives the fair practices in terms of the opportunity, returns, nomination, as well as the potential development 
and the improvement of working environment for employees to have a better quality of life.

3. The anti-corruption is to encourage employees not to perform the exploitation or any act which causes the conflicts 
of interest to the Company and / or operate the business related to the Company’s business or in the same type of 
Company’s business. The employees must not cause damage to the Company whether directly or indirectly including 
not calling for the property and / or any other benefits dishonestly with the customers, partners, creditors, debtors or 
use the authority for exploitation. The employees must avoid accepting any gift or souvenir from those who do business 
with the company. This may lead to the interests or make other persons understand that the interests are dishonestly.

Guidelines for the practice under the policy of social responsibility of the Company in 2018
1. Operate the business with fairness, honesty, law-abiding to related regulations coupled with social and 
environmental involvement including the stakeholders of the Company following the Company’s corporate 
governance policy

The Company has the operations with virtue, honesty, and law-abiding to related rules and regulations consistently and 
constantly by taking into account of the rights of all stakeholders. The Company recognizes that the sustainable growth 
of the Company will not occur without the participation of these persons. The group of stakeholders consisted of:

Shareholders The Company operates business with transparency and accountability with the good operational performance 
and steady growth based on the principles of good corporate governance to create value for the shareholders in the 
long term. There is also the disclosure of data and information accurately and completely via the channels and media 
of the Stock Exchange of Thailand and the company’s website (www.pl.co.th) so that the shareholders can access and 
receive the information equally. Also in the 2016 Annual General Meeting of Shareholders, the Company provides 
opportunities for shareholders to exercise the right to propose the agenda in the General Meeting of Shareholders and 
propose the names of persons to be elected as directors. The criteria are revealed in the Company’s website  
(www.pl.co.th).

Customers From the experience in operating the leasing business for more than 29 years, the Company has an effective 
management system by focusing on the customers to receive the satisfaction of a full service of the company. By 
providing quality services and meet the needs of the customers as possible including the provision of accurate information 
to complete the conditions of service, the Company pays attention to the counseling and plans for the use of appropriate 
vehicles to the customers. This also includes the listening to the complaints of customers to develop and enhance the 
appropriate services to meet their highest satisfaction.
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The Company also has the system to monitor the channels for complaints or feedback from customers via the Call 
Center and Customer Complaint Management from SGS following the quality standard ISO 9001: 2008 certified by the 
Institute of the United Kingdom, UKAS. The customers contact through Call Center will receive the preliminary service 
from the employees immediately with the coordination to solve the problems and report the progress to the customers. 
Moreover, the Company also conducted a survey on the customer’s satisfaction on the services in various fields; the 
Service of Call Center, Roadside assistance, service in accidents, maintenance, calling for car maintenance service, service 
of car replacement, and other services to be used as the information to improve and correct the shortcomings in the 
operation of the Company. The Company will know the needs of the customers even more which will be useful for 
developing the Company’s services to respond the demands of customers which are various at present.

Partners With the business operation that relies on various transactions with suppliers, the Company focuses on the 
right treatment to the partners as appropriate from the process of asset purchasing that will be leased to customers and 
the distribution of assets at the end of the lease contracts. To ensure the integrity, transparency and accountability, the 
Company has fostered good relations between the partners by visiting to discuss and exchange the ideas in business 
together occasionally. With the cooperation of the company and its partners, all parties can be managed effectively with 
mutual respect on the basis of the anti-fraud which the Company adheres to and always conforms to.

Competitors As the company has continually grown in leasing business for a long time, it is partly from the Company’s 
operation within the framework of fair competition with professional integrity without seeking for the trade secrets of 
competitors or committing any unlawful act. We believe that with good ethics in business operations, the Company’s 
business will be enabled to grow sustainably in the future.

Creditors As the Company has the investment mainly by borrowing, the Company must have good financial management 
and strictly conform to the terms of the loan agreement with the financial institutes. The Company will not spend the 
loan in the activities contrary to the purpose of the loan of the creditor as well as controlling the management system 
of loan repayment and interest to be fully and on time both for short-term and long-term loan. In addition, when the 
information of the Company has changed significantly affecting the terms of the loan, the accurate and complete 
information must be notified to all creditors.

2. Respect for human rights and treatment of people in the organization fairly. The Company treats all employees 
as valuable resources and they are important factors in enabling the Company to the achievement. The Company, 
therefore, takes care and gives the fair practices in terms of the opportunity, returns, nomination, as well as the 
potential development and the improvement of working environment for employees to have a better quality of life

The Company believes that the employees play the significant role in driving business to advance the goals of success 
and sustainable growth. The Company gives priority to treat all employees equally and fairly, according to human rights 
coupled with raising the great awareness to the executives and all levels of employees to recognize the importance of 
engagement in practices that benefit the society.
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Corporate Social Responsibilities : CSR

The Company also encourages the employees to develop their potential by training the employees according to the 
positions of employees. The Company also encouraged the employees to develop potentiality to suit their positions 
and duties whereby in 2018 the employees were sent to attend training and seminar courses, divided into 33 external 
courses and 8 internal courses, totaling 33 courses. The number of employees who attended the training and seminars 
courses was 152 persons. Moreover, the employees have been provided with appropriate welfare such as annual check-
up and good working environment as well as encouraging them to participate in sport by setting up football club , 
badminton club , bicycle club and running club to boost their health and wellness. Friendship football tournaments 
have been held for the employees consecutively every year. 

3. The anti-corruption is to encourage employees not to perform the exploitation or any act which causes the 
conflicts of interest to the Company and / or operate the business related to the Company’s business or in the 
same type of Company’s business. The employees must not cause damage to the Company whether directly or 
indirectly including not calling for the property and / or any other benefits dishonestly with the customers, 
partners, creditors, debtors or use the authority for exploitation. The employees must avoid accepting any gift 
or souvenir from those who do business with the company. This may lead to the interests or make other persons 
understand that the interests are dishonestly.

The Company is determined to carry on business operation with honesty, transparency, fairness, responsibility and care 
under relevant laws, rules, regulations and standards. Therefore, the Company has established the “Anti-Corruption 
Policy” to clarify anti-corruption activities so that all of the directors, executives and employees shall acknowledge, 
understand and strictly adhere to these working principles. 
Besides, as the Company does not encourage the employees to seek personal benefits, the “Employee Code of Conduct” 
has been established as a fundamental standard for the Employees to behave. Every employee shall sign to acknowledge 
and adhere to the Anti-Corruption Policy and the Employee Code of Conduct once they start to work with the Company.

4. Promote the projects or social activities and support

Environment Conservation
The Company operates business in adherence to the principles of justice and morality as it firmly believes that 

the society constitutes an important foundation. As such, corporate social responsibility is a mission on which the 
Company gives importance. In the past, the Company organized various initiatives such as computer donations to children 
located in remote areas, and restoring ecological systems by planting bamboos. Some other future projects that the 
Company will hold in the future are, for example, donations of school supplies to schools in need, and repairing school 
buildings that require maintenance. There is continuous progress with respect to these activities, and they will be 
implemented alongside the Company’s operations. In 2018, the Company organized the following activities:
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Lunch at “Baan Kru Boonchoo” and Scholarships to Children at “Phoo Roo YorYorSor.80 School” 
On Saturday, August 25th, 2018, the Company, represented by Mr. Pipop Kunasol (Managing Director), and Mrs. Thipsuda 
Khuenkhong (Deputy Managing Director), provided lunch and donated necessities such as washing detergent, fabric 
softener, ready-to-drink milk, and rice to children with special needs at “Baan Kru Boonchoo” in Chonburi Province, in 
order to support the less fortunate children and to encourage happy living for the teachers at the school.

A total of 20 scholarships were also awarded to students who performed well at Phoo Roo YorYorSor.80 School, Chonburi 
Province, particularly to students who performed well in their studies but lacked financial support. This is for the reason 
that the Company believes that children constitute the hope for the society and the driving force behind the nation’s 
development in the future.

Bamboo and fruit tree planting in Kachanaburi Province
Phatra Leasing PCL (the Company) organized bamboo and fruit tree planting for the Health Center for Monks in the 
patronage of His Holiness the 19th Supreme Patriarch of Thailand in Kachanaburi Province in the public interest of the 
society in conserving the environment and reduce the impact of climate change on the global environment. The activity 
is also aimed at creating unity among the employees by creating a beautiful landscape for the rehabilitation center for 
monks, so that the monks can eat organic fruits. The Company also attended a merit making ceremony on Saturday, 
September 29th, 2018.
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Computer donations to “Baan Huay Nok Lae” School (Ban Nam Dib Bon Wan 
Class) in Tak Province

Phatra Leasing PCL (the Company) travelled to Baan Huay Nok Lae School 
(Baan Nam Dib Bon Waan Class) in Tak Province, to give solar PV panels, satellites, 
necessities, and five computers to the students. Head Master Runee Horthong accepted 
the computers on behalf of the students, whereby the computers will be used for 
their school assignments and for further research.

Baan Huay Nok Lae School (Baan Nam Dib Bon Waan Class) in Tak Province 
is attended by a total of approximately 105 students, ranging from preschool to the 
sixth grade. The school lacked a budget for buying school and teaching supplies, and 
students needed to use computers for conducting research from sources other than 
their textbooks. Unfortunately, the technologies available to those students were 
insufficient. The Company recognizes the importance of this issue and wishes to 
provide continuous support in this regard and hopes to create more opportunities 
for the youth in provinces outside of Bangkok so as to allow students equitable access 
to knowledge.

Project of music therapy for philanthropy
Phatra Leasing Public Company Limited contributed money to support the costs of 
music therapy program for philanthropy by arranging the concert at the Medical Center 
Clinic. The Company has provided the ongoing support from 2013 till present.

For the Medical Center Clinic, it is the project to treat patients in lower rates than 
private hospitals. The project has been operated by Ban Buengvejjakit Co. Ltd which 
is the personal company of His Majesty the King. This activity helped relaxing the 
patients, doctors, nurses and staffs of the hospital. This is also the transfer of Thai 
music which is valuable both composers and literary arts no to be lost from the 
society.

Corporate Social Responsibilities : CSR
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Internal Control and Risk Management

11. Internal Control and Risk Management

The Board of Directors and the Audit Committee give great importance to the internal control systems. After consideration, 
the Board of Directors and the Audit Committee are of the view that the Company’s internal control systems are sufficient 
and appropriate without deficiency which may have significant impact on the opinion of the auditors in financial statements. 
The internal control systems of the Company can be summarized as follows:

Internal Control
The Board of Directors has provided the internal control systems which cover all aspects including financial control, 
operational control, operation supervision and risk management to ensure compliance with relevant laws, rules and 
regulations whereby the Internal Audit Office is an independent unit which performs the duties to examine internal 
operations of the Company, to assess the sufficiency and appropriateness of the internal control systems, and to report 
the examination results directly to the President and the Audit Committee, as well as to impose measures to prevent 
the directors and executives from selling and purchasing securities by using inside information (insider trading) and from 
seeking benefits for themselves or others wrongfully (abusive self-dealing)

Prevention of Conflict of Interest
The Board of Directors is careful with connected transactions and the conflict of interest whereby the Company had 
specified the consideration steps carefully, honestly, reasonably and independently within ethical frame, and disclosed 
information fully in order to prevent the Company from conflict of interest. The Audit Committee had considered 
connected transactions which may lead to conflict of interest. The Audit Committee then was of the view that the 
related party transactions in the past year were the transactions in the same manner to the transactions made with 
other business in general. The Company disclosed such transactions in the notes to financial statements and there was 
no conflict of interest. 

In this regard, in relation to the supervision of internal information usage, the Company prohibited the Board of Directors 
and the executives of the Company from usage and/or disclosure of internal information for the purposes of purchasing, 
selling, transferring and accepting transfer of securities issued by the Company before such information would be disclosed 
to the public. In this regard, the Board of Directors and all executives acknowledged the regulations of the SEC and the 
SET re report on sale and purchase of securities and properly complied with the said provisions thereof.
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As of December 28th 2018, the Company ensures the appropriate disclosure of report on changes to the portfolio of its 
directors, executives and company Secretary as follows :

Shareholder
Number of Shares (PL)

% Increase/
decrease29 Dec 17 28 Dec 18

1. Mr.Photipong Lamsam
- Mr.Photipong Lamsam

169,866 169,866 0.028% -

-Yupong Company Limited (Juristic person who hold the 
shares over 30%)

12,323,402 12,323,402 2.066% -

Total 12,493,268 12,493,268 2.094% -

2. Mr. Poomchai Lamsam
- Mr. Poomchai Lamsam 3,540,000 3,540,000 0.593% -

- Mrs.Chudtraporn Lamsam   (Spouse) 20,000 20,000 0.003% -

Total 3,560,000 3,560,000 0.597% -

3. Mr.Sara Lamsam
Total 1,800,000 1,800,000 0.302% -

4. Mrs. Nualphan Lamsam
Total 1,800,000 1,800,000 0.302% -

5. Mr.Pipop Kunasol - - - -

6. Dr. Sutee Mokkhavesa - - - -

7. Mrs. Chantra Purnariksha - - - -

8. Mr. Vichate Tantiwanich - - - -

9. Mr.Anupon Likitpurkpaisan - - - -

10. Mr. Suebtrakul Soonthornthum - - - -

11. Mr.Arpatsorn Bunnag
Total 296,000 296,000 0.05% -

12. Mr.Poonpipat Aungurigul - - - -

13. Mr.Kachornjak Chalothorn
- Mr.Kachornjak Chalothorn 254,661 254,661 0.043% -

- Mrs.Sutarut Chalothorn (Spouse) 200,000 200,000 0.034% -

Total 454,661 454,661 0.077% -

14. Mrs. Thipsuda Kuenkong
- Mrs. Thipsuda Kuenkong (1) 1,782,000 1,782,000 0.299% -

- Mr. Apichat Kuenkong (Spouse) 1,952,000 1,952,000 0.327% -

Total 3,734,000 3,734,000 0.626% -

15. Mr. Soottichai  Sombatsiri - - - -

16. Mr.Thanan Suebsiri
Total 20,000 20,000 0.003% -

17. Mr. Naruepol Watanakun - - - -

18. Mr.Danu Sukhavat - - - -

19. Mrs.Karaked Junvanitrattana - - - -

Internal Control and Risk Management
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Risk Management
For the risk management of liquidity, the Company has found the sources of loans, both short and long terms, to give 
the time to repay the amount of debts corresponding to the value of the rental income to be received in each period 
in order to prevent cash flow problems insufficient for the cash flow in each period.

For the management of credit risk or the risk of rental payment ability, the Company is careful in selecting the customers 
by using Sponsoring for approving as each sponsor will have the view and the broader idea to be more discreet. This 
will reflect the quantity of the debtors who have problem with the Company in the low level. Moreover, the Company 
also has the system to track customer payment carefully including the provision for doubtful accounts adequately. 
Besides, the Company pays attention to the study of the fluctuations in the entire economy of the world and regional 
environmental trends as well as factors that may directly affect the Company’s business.

Furthermore, for the management of interest rate risk arising from the changes in the interest rates on loans in each 
period, this is caused by the rental which is the main income of the Company is set to be fixed and cannot be changed 
during the lease term even though the loan interest rate has changed. The majority of the Company’s debts are long-term 
debts with the fixed interest rate throughout the term of the loan for reducing the risk of the above interest rate.

The Company has the risk management in the marketing and competition by selecting the base of juristic person 
customers with good credit quality. There is also the attempt to distribute the customers in each group of industry. 
Moreover, the Company also focuses on the risk management of scrap value for maximum effectiveness.

Internal Control and Risk Management
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Related Parties Transaction

12.  Related Parties Transaction

Account details and operations of the company that are associated with other companies, which are average activities 
of the company. The report is based on the average market price, or according to the prior agreement in which the 
market price wasn’t stated. The company specified the standard value, process of authorization, and the individuals 
that are authorized the transaction of the stated price. The company always considers the matters of appropriateness 
and fairness in forecasting price. According to the reports submitted by the account auditors, there was a disclosure of 
information that was associated with one another. The reports are in the report’s footnotes of the budget report and 
part of the business conduct of the company. The company will give a detailed explanation of the information as follows:

Cross over entries with vested interest

  Companies Name Type of Business Share Percentage Relationship

Muang Thai Life Assurance PLC. Life-Insurance 10.00 Shareholders and some
Common directors

Muang Thai Insurance PLC. Non-Life Insurance 8.89 Shareholders and some
Common directors

Muang Thai Real Estate PLC. Property 0.00 Party with same directors

Net in value of asset held for lease 
  Unit : Million Baht

Name Relationship

As at 31 Dec 2016       As at 31 Dec 2017      As at 31 Dec 2018

Value Proportion
(%)

Value Proportion
(%)

Value Proportion
(%)

Muang Thai Life Assurance 
PLC.

Shareholders  and 
some common
directors

119.99 0.98 133.49 1.38 129.40 1.25

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders  and 
some common
directors

53.19 0.44 52.45 0.54 41.81 0.40

Prepaid Insurance Premium
    Unit : Million Baht

Name Relationship
As at 31 
Dec 2016

As at 31 
Dec 2017

As at 31 
Dec 2018

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and some  Common directors 42.32 45.07 42.87
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Related Parties Transaction

Accrued Insurance Premium
     Unit : Million Baht

Name Relationship
As at 31 
Dec 2016

As at 31 
Dec 2017

As at 31 
Dec 2018

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and some Common directors 4.32 4.06 4.52

Insurance Premium
Unit : Million Baht

Name Relationship
31 Dec 2016
(12 Months)

Jan 16-Dec 16

31 Dec 2017
(12 Months)

Jan 17-Dec 17

31 Dec 2018
(12 Months)

Jan 18-Dec 18

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders And some 
Common directors

93.18 85.70 86.69

Rebate Insurance
      Unit : Million Baht

Name Relationship

31 Dec 2016
(12 Months)

Jan 16-Dec 16

31 Dec 2016
(12 Months)

Jan 17-Dec 17

31 Dec 2016
(12 Months)

Jan 18-Dec 18

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders And some
 Common directors

9.32 10.17 10.00
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13. Financial Overview

Independent Auditor’s Report
Independent auditor’s report for financial statements for the year ended between 2016 and 2018 is to express an opinion 
on these financial statement present fairly, in all material respects, the financial position of the company and its financial 
performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Year Auditor Audit Company Type of Report

2018
(Jan 18 – Dec 18)

Miss Aorapin Sinthawornkul KPMG Poomchai Audit Co., Ltd. Unqualified opinion

2017
(Jan 17 – Dec 17)

Mr.Bunyarit Thanormcharoen KPMG Poomchai Audit Co., Ltd. Unqualified opinion

2016
(Jan 16 – Dec 16)

Mr. Viroj Jindamaneepitak KPMG Poomchai Audit Co., Ltd. Unqualified opinion

Financial Overview (Separate financial statement) 
Unit : Million Baht

2016
 Jan 16-Dec 16 

2017
  Jan 17-Dec 17

2018
Jan 18-Dec 18

Rental income from operating lease contracts 2,868.19 2,661.53 2,604.10

Income from finance lease contracts 107.85 142.00 127.67

Revenue from sale of assets under operating lease 
contracts

1,150.30 1,005.78 1,055.64

Gain on disposal of equipment 1.54 - -

Other income 46.55 47.74 44.97

Total income 4,174.43 3,857.05 3,832.38

Costs and operating expenses 3,745.27 3,406.19 3,431.23

Financial costs 320.79 285.08 256.47

Income tax expense (111.81) (56.11) (79.39)

Total costs and expenses 3,954.25 3,635.16 3,608.31

Net Profit (loss) 220.17 221.89 224.07

Earnings (loss) per share net 0.37 0.37 0.38

Number of shares (shares) 596,492,753 596,492,874 596,509,825

Current assets 1,534.58 1,739.67 1,896.71

Non-current assets 11,695.11 11,471.76 12,168.96

Total assets 13,229.69 13,211.44 14,065.67

Current liabilities 4,520.44 3,871.13 4,993.29

Non-current liabilities 5,957.04 6,478.21 6,091.56

Total liabilities  10,477.48 10,349.34 11,084.85

Equity 2,752.21 2,862.11 2,980.82

Book value per share (Baht / share) 4.61 4.80 5.00

Dividends (Baht per share) 0.19 0.19 -

Financial Overview
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Financial Overview

Financial Highlight

2016
 Jan 16-Dec 16

2017
 Jan 17-Dec 17

2018
 Jan 18-Dec 18

Profitability Ratio

Gross profit margin (1)  22.03% 20.18% 18.78%

Interest Income (2) 5.83% 6.77% 5.86%

Interest expenses (2) 3.28% 2.93% 2.59%

Net Interest Income (2) 2.55% 3.84% 3.27%

Net profit margin 5.27% 5.75% 5.85%

Return on equity  8.17% 7.90% 7.67%

2016
 Jan 16-Dec 16

2017
 Jan 17-Dec 17

2018
 Jan 18-Dec 18

Efficiency Ratio

Return on asset 1.68% 1.68% 1.64%

Asset turnover 31.94% 29.17% 28.10%

2016
 Jan 16-Dec 16

2017
 Jan 17-Dec 17

2018
 Jan 18-Dec 18

Financial Ratio

Debt to equity (times) 3.81 3.62 3.72

Total receivable to loan (times) 1.22 1.20 1.25

Dividend payout (%) 51 51 -

Note :  (1)  operating lease
 (2)  financial lease
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Share Information and Growth Ratio

2016
 Jan 16-Dec 16

2017
 Jan 17-Dec 17

2018
 Jan 18-Dec 18

Share Information

Book value per share (baht) 4.61 4.80 5.00

Earnings per share (baht)  0.37 0.37 0.38

Dividend per share (baht) 0.19 0.19 -

Growth Ratio

Total assets 2.46% -0.14% 6.47%

Total liabilities 1.99% -1.22% 7.11%

Total revenue 12.68% -7.60% -0.64%

Administrative expenses 78.90% -35.89% -2.56%

Net profit 28.76% 0.78% 0.98%

2016
 Jan 16-Dec 16

2017
 Jan 17-Dec 17

2018
 Jan 18-Dec 18

Financial Policy Analysis

Interest coverage (times)  9.64 12.93 12.52

Leverage (times) 0.24 0.33 0.29

Financial Overview
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14.  Management Discussion and Analysis (MD&A)

Operating Results and Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited

Business Operation Overview for 2017
For 2017, Phatra Leasing Plc. still has policy to operate cautiously to prevent bad debts resulting from the inability to 
pay rental, Even though the total income from rental from rental from both types of lease contracts and income from 
the sale of assets under operating lease contracts was lower than that in 2016 because of the reduction in sales volume, 
the Company was still able to maintain the net profit near to the previous year because the new allowance for doubtful 
accounts reduced significantly in accordance with the capability to manage the quality of accounts receivable. 

Business Operation Overview for 2018
In 2018, Phatra Leasing Plc. still has policy to places emphasis on using the leased assets to obtain the maximum benefit 
by granting long term leases and short term leases after expiration of lease contracts as well as selling leased assets 
which are still in good condition to the users directly to get the highest possible price.  Quite fierce competition in this 
industry is still a factor that causes greater difficulty in running the Company’s business compared to the past.  However, 
the Company is confident that with it capabilities, the Company’s business will continue to grow and thrive in the future.

Business Operation Overview for 2019
In 2019, Phatra Leasing Plc. will still place emphasis on providing operating and financial lease services.  Apart from the 
existing types of leased assets, the Company is in the process of expanding into other types of assets with high market 
liquidity, for which the Company has never granted leases before and there are a small number of service providers in 
order to avoid fierce competition which might affect the Company’s profit.  In addition, it is important that the Company 
must continue to manage leased assets, contracts of which have expired.  In 2018, the Company held the “SA-BUY CAR 
FESTIVAL” to sell used cars directly to retail buyers.  Such event was successful and will be used as guideline for the 
Company’s operation in 2019. 

Operating Results for the Year 2018 Compared to the Year 2017 (for 12-month periods, ending as at 31 December)
Revenue structure in the year 2018 compared to the year 2017 (for 12-month periods, ending as at 31 December 2018 
and 31 December 2017) has been shown in the following table: 

Unit: Million Baht

2017
Jan – Dec 2017

(12-month 
period)

2018
Jan-Dec 2018
(12-month 

period)

% increase 
(decrease)

Rental received from operating lease contracts  2,662 2,604 (2)

Income from financial lease contracts  142 128 (10)

Income from sale of leased assets under operating lease 
contracts

 1,005 1,056 5

Other income 48 45 (6)

Total income  3,857 3,832 (1)

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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The Company’s main income in 2018 comprised rental from operating lease contracts in the amount of Baht 2,604 
million, which decreased by 2% compared to the same period in 2017, and income from financial lease contracts in the 
amount of Baht 128 Million, which decreased by 10% compared to the same period in 2017.  The main reason for the 
decrease in income from both types of lease contracts compared to the same period in the previous year was because 
a considerable number of operating lease contracts had expired throughout the year 2018.  However, the Company was 
still able to additionally lease out new assets.  Therefore, the net value of leased assets under operating lease contracts 
at the end of 2018 increased from that at the end of 2017.  For financial lease contracts, as the market liquidity of most 
of such leased assets was lower than the leased assets under operating lease contracts, the Company took into account 
the customer’s ability to pay rental in order to prevent bad debts which might arise in the future.  As a result, accounts 
receivable under this type of lease contracts at the end of 2018 slightly decreased, compared to that at the end of the 
previous year.  However, it is the Company’s policy to expand into other types of assets, on which the Company has 
knowledge and expertise and for which there are a small number of service providers.  Thus, the Company expected 
that its leased assets and rental income would increase in the near future.

The Company earned income from the sale of leased assets under operating lease contracts in the amount of Baht 
1,056 million, which increased by Baht 51 million or 5% from the same period in the previous year.  This was because 
of large amounts of leased assets under expired contracts which had been sold, and the Company’s policy to increase 
sales of assets under expired contracts to final consumers in 2018.

Based on the aforementioned reasons, the Company’s total income in 2018 amounted to Baht 3,832 million, decreasing 
by 1% compared to the same period in 2017.

Cost structure in the year 2018 compared to the year 2017 (for 12-month periods, ending as at 31 December 2018 and 
31 December 2017) has been shown in the following table:

Unit: Million Baht

2017
Jan – Dec 2017

(12-month 
period)

2018
Jan - Dec 2018

(12-month 
period)

% increase 
(decrease)

Direct cost from leasing out 2,125 2,115 (0.5)

Cost for sale of leased assets under operating lease 
contracts

1,012 1,054 4

Loss from sale of equipment and assets held for sale 5 14 180

Management expenses 251 279 11

Doubtful accounts 13 (30) (331)

Financial expenses 285 256 (10)

Total expenses 3,691 3,688 (0.08)

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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Direct cost from leasing out assets which were primarily subject to depreciation in 2018, amounted to Baht 2,115 million, 
which decreased by Baht 10 million or 0.5%, compared to the same period in the previous year, in line with the reductions 
in the amount of rental income and the volume of leased assets under operating lease contracts.  However, the cost 
for sale of leased assets under operating lease contracts increased by Baht 42 million or 4%, compared to the same 
period in the previous year, in line with the increase in the volume of assets under expired contracts which had been 
sold.

Besides, the Company’s financial expenses decreased by Baht 29 million or 10% because of the decrease in borrowings 
during the year together with the reduction in interest expense rate of the Company in this year.

                                                                                                                                           Unit: Million Baht

2017
Jan – Dec 2017

(12-month 
period)

2018
Jan-Dec 2018
(12-month 

period)

Gross profit 537 489

Net profit 222 224

Gross profit margin 20% 19%

Net profit margin 6% 6%

In 2018, the Company’s net profit amounted to Baht 224 million, which slightly increased from the same period in 2017.

Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited as at 31 December 2018 Compared to 31 December 
2017

Assets
As at 31 December 2018, the Company’s total assets amounted to Baht 14,066 million, which increased from the previous 
year by Baht 855 million or 6%.  This was mainly because the leased assets under operating lease contracts increased 
by Baht 593 million and other accounts receivable (most of which were Revenue Department receivable) increased by 
Baht 223 million.  The value of accounts receivable under financial lease contracts decreased by Baht 36 million while 
the value of inventory increased by Baht 55 million because there were large amounts of assets, contract of which had 
expired at the end of the year 2018 and which were held for sale during the beginning of the year 2019.

As of 31 December 2018, the Company had rental receivables under operating lease which had been overdue for more 
than 3 months in the amount of Baht 13 million, and the defaulted debts amounted to Baht 72 million.  After deduction 
of security deposit, the Company had set additional allowance for doubtful debts at Baht 2 million.  Thus, the total 
allowance for doubtful debts for this type of lease was Baht 79 million.   With respect to financial lease, the Company 
had accounts receivable under this type of lease which had been overdue for than 3 months in the amount of Baht 24 
million, and the defaulted debts amounted to Baht 65 million.  After deduction of security deposit and estimation of 
recoverable amount of leased assets, the Company had reduced allowance for doubtful debts by Baht 8 million.  As at 
31 December 2018, the total allowance for doubtful debts for this type of lease was Baht 47 million.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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Liabilities
As at 31 December 2018, the Company’s total liabilities amounted to Baht 11,085 million, which increased by Baht 736 
million, compared to the total liabilities of Baht 10,349 million at the end of 2017, or increased by 7%.  The main cause 
was the reduction in the liabilities with interest burden in the amount of Baht 673 million while the accounts payable 
in the ordinary course of business increased by Baht 7 million.  Most of such liabilities were in the forms of debentures 
and long-term loans from financial institutions with fixed interest rates in order to avoid fluctuations in interest rates 
which might occur in the future.

As at 31 December 2018, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.72 times but taking into account only the 
liabilities with interest burden, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.42 times.  In this connection, according 
to the loan covenants provided by the Company, the ratio of liabilities (calculated only the liabilities with interest burden) 
to shareholders’ equity for the Company’s debentures should not exceed 7 times.  It can be seen that the said ratio is 
still much lower than that specified by the loan covenant.  Therefore, the Company will be able to continue to comply 
with the said loan covenant and is capable of expanding its leased assets in the future.

Shareholders’ Equity
As at 31 December 2018, the shareholders’ equity was equal to Baht 2,981 million, which increased from the end of 
the year 2017 by Baht 119 million.

Liquidity
With respect to the liquidity for the year ended 31 December 2018, the Company obtained cash flow from the operating 
activities in the amount of Baht 3,211 million.  The Company made payment for purchase of assets held for lease under 
operating lease contracts in the amount of Baht 3,449 million plus income tax in the amount of Baht 169 million.  As a 
result, the Company had net cash flow from operating activities in the amount of Baht 406 million.  Meanwhile, the 
Company had net cash flow from investment activities in the amount of Baht 1.4 million, resulting from the purchase 
and sale of equipment and assets other than the assets held for lease under operating lease contracts.  Besides, the 
Company obtained net cash flow from fund raising activities in the amount of Baht 300 million, resulting from the total 
amount of financial expenses as well as short-term and long-term loans repaid which was lower than the amount of 
loans newly applied for.

Apart from the rental received by the Company in each month, the Company still had short-term loans which could be 
drawn from financial institutions in large amounts and also had been approved long-term loans from several financial 
institutions, and moreover, the Company was able to issue debentures and bills of exchange to raise funds consecutively.  
Therefore, it could be deemed that the Company’s liquidity was sufficient for the operation of business whether in short 
term or long term.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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Operating Results for the Year 2017 Compared to Year 2016 (for 12-month periods, ending as of 31 December 
2017 and 31 December 2016)

Revenue structure in the year 2017 compared to the year 2016 (for 12-month periods, ending as of 31 December 2017 
and 31 December 2016) has been shown in the following table:

Unit: Million Baht

2016
Jan – Dec 2016

(12-month 
period)

2017
Jan-Dec 2017
(12-month 

period)

% increase 
(decrease)

Rental received from operating lease contracts  2,868 2,662 (7.18)

Income from financial lease contracts  108 142 31.48

Income from sale of leased assets under operating lease 
contracts

 1,150 1,006 (12.52)

Profit from sale of equipment and assets held for sale  2 - (100.00)

Other income 47 48 2.13

Total income  4,174 3,857 (7.59)

The Company’s main income in 2017 comprised rental from operating lease contracts in the amount of Baht 2,662 
million, which decreased by 7% compared to the same period in 2016, and income from financial lease contracts in the 
amount of Baht 142 Million, which increased by 31% compared to the same period in 2016.  The main reason was 
because one of major lessees of the Company had applied for change of lease contract type from operating lease 
contract to financial lease contract.  Besides, the Company had policy to operate cautiously as aforesaid.  As a result, 
the leased assets under operating lease contracts decreased while the accounts receivable under financial lease contracts 
increased.

The Company earned income from the sale of leased assets under operating lease contracts in the amount of Baht 
1,006 million, which decreased by Baht 144 million or 13% from the same period in the previous year.  This was because 
of a decrease in the volume of leased assets under expired contracts, and the Company’s policy to generate income 
from the leased assets under expired contracts by granting short term leases.  As a result, the volume of leased assets 
sold in 2017 was lower than that in 2016.

Based on the aforementioned reasons, the Company’s total income in 2017 amounted to Baht 3,857 million, decreasing 
by 8% compared to the same period in 2016.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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Cost structure in the year 2017 compared to the year 2016 (for 12-month periods, ending as of 31 December 2017 and 
31 December 2016) has been shown in the following table:

Unit: Million Baht

2016
Jan – Dec 2016

(12-month 
period)

2017
Jan-Dec 2017
(12-month 

period)

% increase 
(decrease)

Direct cost from leasing out 2,236 2,125 (5.01)

Cost for sale of leased assets under operating lease 
contracts 1,089 1,012 (7.07)

Loss from sale of equipment and assets held for sale - 5 N/A

Management expenses 263 251 (4.56)

Doubtful accounts 157 13 (91.72)

Financial expenses 321 285 (11.21)

Total expenses 4,066 3,691 (9.22)

Direct cost from leasing out assets which were primarily subject to depreciation in 2017, amounted to Baht 2,124 million, 
which decreased by Baht 112 million or 5% in line with the reductions in the amount of rental income and the volume 
of leased assets under operating lease contracts.  However, the cost for sale of leased assets under operating lease 
contracts decreased by Baht 76 million or 7% because the volume of leased assets under expired contracts which had 
been sold in 2017 was lower than that in 2016.

In 2017, as the Company operated cautiously, it was able to manage the quality of accounts receivable more efficiently 
compared to the previous year.  Therefore, the doubtful account expenses in 2017 only amounted to Baht 13 million 
(mostly from the allowance for expenses in following up existing debtors), which decreased from Baht 157 million in 
2016

Besides, the Company’s financial expenses decreased by Baht 36 million or 11% because of the reduction in interest 
burden together with decreasing rate of accrued interest payable of the Company in this year.

                                                                                                                                         Unit: Million Baht

2016
Jan – Dec 2016

(12-month 
period)

2017
Jan - Dec 2017

(12-month 
period)

Gross profit 632 537

Net profit 220 222

Gross profit margin 22.03% 20.18%

Net profit margin 5.27% 5.75%

In 2017, the Company’s net profit amounted to Baht 222 million, comparable to the year 2016.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited as of 31 December 2017 Compared to 31 December 
2016

Assets
As of 31 December 2017, the Company’s total assets amounted to Baht 13,221 million, near to the previous year.  The 
leased assets under operating lease contracts decreased by Baht 532 million while the value of accounts receivable 
under financial lease contracts increased by Baht 200 million.  The value of inventory as of 31 December 2017 was Baht 
92 million, which slightly increased from Baht 86 million at the end of the previous year because there were many of 
leased assets, contracts of which had expired at the end of the year.

 As of 31 December 2017, the Company had rental receivables under operating lease which had been overdue for more 
than 3 months in the amount of Baht 7 million, and the defaulted debts amounted to Baht 74 million.  After deduction 
of security deposit, the Company had set additional allowance for doubtful debts for this year at Baht 1 million.  Thus, 
the total allowance for doubtful debts for this type of lease was Baht 77 million.   With respect to financial lease, the 
Company had accounts receivable under this type of lease which had been overdue for than 3 months in the amount 
of Baht 28 million, and the defaulted debts amounted to Baht 108 million.  After deduction of security deposit and 
estimation of recoverable amount of leased assets, the Company had set additional allowance for doubtful debts at 
Baht 2 million.  The total allowance for doubtful debts for this type of lease was Baht 55 million.

Liabilities
As of 31 December 2017, the Company’s total liabilities amounted to Baht 10,349 million, which decreased by Baht 128 
million compared with the total liabilities of Baht 10,477 million at the end of 2016, or decreased by 1%.  The main 
cause was the reduction in the liabilities with interest burden in the amount of Baht 344 million.  However, the accounts 
payable in the ordinary course of business increased by Baht 115 million.  Most of such liabilities were in the forms of 
debentures and long-term loans from financial institutions with fixed interest rates in order to avoid fluctuations in 
interest rates which might occur in the future.

As of 31 December 2017, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.62 times but taking into account only the 
liabilities with interest burden, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.34 times.  In this connection, according 
to the loan covenants provided by the Company, the ratio of liabilities (calculated only the liabilities with interest burden) 
to shareholders’ equity for the Company’s debentures should not exceed 7 times.  It can be seen that the said ratio is 
still much lower than the figures specified by the loan covenant.  Therefore, the Company will be able to continue to 
comply with the said loan covenant and is capable of expanding the leased assets in the future.

Shareholders’ Equity
As of 31 December 2017, the shareholders’ equity was equal to Baht 2,862 million, which increased from that at the 
end of the year 2016 by Baht 110 million or 4% due to an increase in retained profit while the returns on the shareholders’ 
equity in 2017 and 2016 were similar, i.e., approximately 8% per annum.

Liquidity
With respect to the liquidity for the year ending 31 December 2017, the Company obtained cash flow from the operating 
activities in the amount of Baht 3,686 million.  The Company made payment for purchase of assets held for lease under 
operating lease contracts in the amount of Baht 2,627 million plus income tax in the amount of Baht 174 million.  As a 
result, the Company had net cash from operating activities in the amount of Baht 886 million.  Meanwhile, the Company 
obtained net cash flow used in investment activities in the amount of Baht 0.6 million, derived from the purchase and 
sale of equipment and assets other than the assets held for lease under operating lease contracts.  Also, the Company 
obtained net cash flow used in fund raising activities in the amount of Baht 748 million, resulting from the total amount 
of financial expenses and dividends paid as well as short-term and long-term loans repaid which was higher than the 
amount of short-term and long-term loans newly applied for to purchase additional assets for lease.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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Apart from the rental received by the Company in each month, the Company still had short-term loans which could be 
drawn from financial institutions in large amounts and also had been approved long-term loans from several financial institutions, 
and moreover, the Company was able to issue debentures and bills of exchange to raise funds consecutively.  Therefore, it 
could be deemed that the Company’s liquidity was sufficient for the operation of business whether in short term or long term.

Operating Results for the Year 2016 Compared to Year 2015 

Revenue structure in the year 2016 compared to the year 2015 has been shown in the following table: 
Unit: Million Baht

2015
Jan – Dec 2015

(12-month 
period)

2016
Jan - Dec 2016

(12-month 
period)

% increase 
(decrease)

Rental received from operating lease contracts 2,894 2,868 (1)

Income from financial lease contracts 108 108 -

Income from sale of leased assets under operating lease 
contracts 656 1,150 75

Profit from sale of equipment and assets held for sale 5 2 (60)

Other income 41 47 12

Total income 3,705 4,174 13

The proportion of the Company’s income comprised rental from operating lease contracts in the amount of Baht 2,868 million, 
which slightly decreased from the previous year, and income from financial lease contracts in the amount of Baht 108 Million, 
near to the previous year.  The changes in income from the two types of lease contracts resulted from changes in the value 
of leased assets under operating lease contracts and accounts receivable under financial lease contracts.

In 2016, the Company earned income from the sale of leased assets under operating lease in the amount of Baht 1,150 million, 
which increased by Baht 494 million from the year 2015, in line with an increase in the sales volume of leased assets under 
expired contracts.

Cost structure in the year 2016 compared to the year 2015 has been shown in the following table:
Unit: Million Baht

2015
Jan – Dec 2015

(12-month 
period)

2016
Jan - Dec 2016

(12-month 
period)

% increase 
(decrease)

Direct cost from leasing out 2,207 2,236 1

Cost for sale of leased assets under operating lease 
contracts

676 1,089 61

Management expenses 234 263 12

Doubtful accounts 1 157 156

Financial expenses 368 321 (13)

Total expenses 3,486 4,066 17

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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In 2016, direct cost from leasing out assets, which were primarily subject to an increase in depreciation, amounted to Baht 
2,236 million, being an increase of Baht 29 million.  Meanwhile, the cost for sale of leased assets under operating lease contracts 
also increased in line with an increase in the volume of leased assets which had been sold.

In 2016, the management expenses amounted to Baht 263 million, which increased by Baht 29 million compared to the 
previous year.  The said expenses increased because of higher volume of the Company’s transactions in this year such as used 
car sale transactions, thereby resulting in higher management expenses in relation to such transactions.  However, the higher 
volume of transactions leaded to an increase in the Company’s total income.  Therefore, when comparing the proportions of 
management expenses to total income of 2015 and 2016, the proportions were similar, i.e., approximately 6%.

The Company’s doubtful debts in 2016 amounted to Baht 157 million, which increased by Baht 156 million from 2015.  The 
main cause was the default of a key customer of the Company.  Now, the Company is demanding the return of the leased 
assets and the repayment of outstanding debts.  In this regard, the Company has considered setting sufficient allowance for 
doubtful debts for the said customer.

The Company’s financial expenses in 2016 amounted to Baht 321million, which decreased by Baht 48 million because  
long-term loans with high borrowing costs were due for repayment and new borrowing costs were lower.  Moreover, in the 
middle of 2015, the Company increased registered capital, thereby resulting in a reduction in certain part of financial expenses.

In 2016, although the Company had set up the allowance for doubtful debts as aforementioned, the Company still earned 
profit for the year in the amount of Baht 220 million, which increased from 2015 by Baht 49 million or 29% as a result of the 
ability to make profits from the sale of leased assets under operating lease contracts and tax privileges, i.e., exemption from 
income tax for the proceeds paid for investment.

Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited as of 31 December 2016 Compared to 31 December 2015

Assets
As of 31 December 2016, the Company’s total assets amounted to Baht 13,230 million, which increased by Baht 318 million 
or 2% from the previous year.  The main cause was an increase in the value of accounts receivable under financial lease 
contracts in the amount of Baht 293 million while the leased assets under operating lease contracts decreased by Baht 53 
million.  The two types of leased assets which generated income for the Company amounted to Baht 12,113 million or 
equivalent to 92% of the total assets of the Company.  The value of inventory as of the end of 2016 was Baht 86 million, 
which considerately decreased from Baht 184 million in the previous year because in 2016, large amounts of the inventory 
were sold.  Besides, the Company thought of how to utilize part of the leased assets under expired contracts to increase the 
revenue such as short-term lease out.

As of 31 December 2016, the Company had rental receivables under operating lease which had been overdue for more than 
3 months in the amount of Baht 12 million, and the defaulted debts amounted to Baht 74 million.  After deduction of security 
deposit, the Company had set the allowance for doubtful debts for this type of lease at Baht 76 million.  With respect to 
financial lease, the Company had accounts receivable under this type of lease which had been overdue for than 3 months in 
the amount of Baht 20 million, and the defaulted debts amounted to Baht 108 million.  After deduction of security deposit 
and estimation of recoverable amount of leased assets, the Company had set the allowance for doubtful debts as of the end 
of 2016 in the amount of Baht 53 million.

Liabilities
As of 31 December 2016, the Company’s total liabilities amounted to Baht 10,477 million, which increased by Baht 204 million 
compared with the total liabilities of Baht 10,273 million at the end of 2015, or increased by 2%.  The main cause was an 
increase in the liabilities with interest burden in the amount of Baht 256 million.  This type of liabilities will increase in line 
with the increase in the value of assets and accounts receivable under the two types of leases.  Most of such liabilities were 
in the forms of debentures and long-term loans from financial institutions with fixed interest rates in order to avoid fluctuations 
in interest rates which might occur in the future.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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At the end of the year 2016, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.81 times but taking into account only the 
liabilities with interest burden, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.60 times.  In this connection, according to 
the loan covenants provided by the Company, the ratio of liabilities (calculated only the liabilities with interest burden) to 
shareholders’ equity for the Company’s debentures should not exceed 5.25 times, 6 times and 7 times (depending on the 
conditions of each set of debentures).  It can be seen that the said ratio at the end of 2016 is still much lower than the figures 
specified by the loan covenant.  Therefore, the Company will be able to continue to comply with the said loan covenant and 
is capable of expanding the leased assets in the future.

Shareholders’ Equity
As of 31 December 2016, the shareholders’ equity was equal to Baht 2,752 million, which increased from the end of the year 
2015 by Baht 113 million or 4% due to an increase in retained profit while the returns on the shareholders’ equity in 2016 and 
2015 were 8.17% and 7.22%, respectively.

Liquidity
With respect to the liquidity for the year ending 31 December 2016, the Company obtained cash flow from the operating 
activities in the amount of Baht 3,092 million.  The Company made payment for purchase of assets held for lease under 
operating lease contracts in the amount of Baht 2,799 million plus income tax in the amount of Baht 117 million.  As a result, 
the Company had net cash from operating activities in the amount of Baht 176 million.  Meanwhile, the Company obtained 
net cash flow from investment activities in the amount of Baht 1 million, derived from the purchase and sale of equipment 
and assets other than the assets held for lease under operating lease contracts.  Also, the Company obtained net cash flow 
used in fund raising activities in the amount of Baht 179 million, resulting from the total amount of financial expenses and 
dividends paid as well as short-term and long-term loans repaid which was higher than the amount of short-term and  
long-term loans newly applied for to purchase additional assets for lease.

Apart from the rental received by the Company in each month, the Company still had short-term loans which could be drawn 
from financial institutions in large amounts and also had been approved long-term loans from several financial institutions, 
and moreover, the Company was able to issue debentures and bills of exchange to raise funds consecutively.  Therefore, it 
could be deemed that the Company’s liquidity was sufficient for the operation of business whether in short term or long term.

Factors which may have impacts on financial status and operating results
The Company still places emphasis on business opportunity seeking from operating leases and other relevant services.  Not 
only vehicle leasing which is the Company’s core business, there are possibilities for leasing out other types of assets which 
may meet the demand from existing customers who have good payment history and new customers who have achieved sound 
operating results.

In 2018, the quality and rental payment capability of lessees will still be the factors, on which the Company places importance 
although in 2017, the Company was able to manage the quality of accounts receivable more efficiently compared to 
the previous year, taking into account the solutions to outstanding debt problems and the selection of new lessees.  
The used car market situation and used car prices which are quite steady, will be another factor, on which the Company 
places importance because there are many of assets to be sold each year.  Moreover, the other factor, on which the 
Company places importance and follows up closely, is the increasing popularity of electric vehicles as it might have an 
impact on the used car prices in the future.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited is responsible for annual financial statements of Phatra 
Leasing Public Company Limited including financial information shown in the Annual Report.  In preparing such financial 
statements, the Company has selected appropriate accounting policies and applied them consistently and also made prudent 
judgments and reasonable estimates.  Such financial statements have been reviewed and an unqualified opinion has been 
expressed by the independent auditor.  Therefore, the financial statements fairly present the Company’s financial position 
and performance.

The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited has appointed the Audit Committee consisting of the 
independent directors to be responsible for the quality of financial statements, review of the Company’s internal control 
system and internal audit.   The opinions of the Audit Committee on such issues have already been shown in the Report of 
the Audit Committee in the Annual Report.

In the opinion of the Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited, the overall internal control system of Phatra 
Leasing Public Company Limited was adequate, appropriate and able to reasonably assure that the Company’s financial 
statements for the year ended 31 December 2018 was reliable whereby the Company precisely complied with generally 
accepted accounting standards as well as relevant laws and regulations.

Report on Responsibilities of the Board
of Directors for Financial Statements

(Mr. Photipong Lamsam)  
Chairman 

(Mr. Pipop Kunasol)
President
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Report of The Audit Committee

The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited had resolved to establish an audit committee 
consisting of Mr. Suebtrakul Soonthornthum as chairman, Mr. Poonpipat Aungurigul and Mr. Arpatsorn Bunnag as 
members and Mr. Danu Sukhavat as secretary.

During the past 12-month period ended as at 31 December 2018 (January 2018 – December 2018), the Audit Committee 
held 4 meetings, at which all members were present whereby they made consideration and comments on several 
matters as follows:

 1. Review of the Company’s quarterly financial statements and financial statements for the year 2018 ended 
as at 31 December 2018:  The Audit Committee was of the opinion that the said financial statements were prepared 
correctly, appropriately, sufficiently and were reliable in accordance with the certified accounting standards.
 2. The Audit Committee held 4 meetings with the officers of the Internal Audit Office, at which the Audit 
Committee acknowledged the results of the audit and review of the internal control system for the year 2018 ended as 
at 31 December 2018 operated by the Internal Audit Office.  The Audit Committee was of the opinion that the Company 
had an adequate and appropriate internal control system.
 3. Acknowledgement of the report on the Company’s compliance with the law on securities and exchange, 
the Stock Exchange’s regulations or the laws relating to the Company’s business:  The Audit Committee was of the 
opinion that the Company had fully complied with the law on securities and exchange, the Stock Exchange’s regulations 
and the laws relating to the Company’s business.
 4. The Audit Committee held 4 meetings with the Company’s certified auditor.  The Audit Committee was of 
the opinion that KPMG Phoomchai Audit Limited (KPMG), the auditor of the Company for the accounting period of the 
year 2018 ended as at 31 December 2018 had properly performed the duties in accordance with auditing standards.
 5. The Audit Committee considered related parties transactions which might give rise to a conflict of interest, 
and was of the opinion that the related parties transactions occurred were entered into in the same manner as 
transactions made in the ordinary course of business whereby the Company already disclosed the said transactions in 
the notes to the financial statements, and there was no conflict of interest.
 6. The Audit Committee considered the update of overdue receivables.

Furthermore, the Audit Committee provided its opinion and comment on the overall performance of duties according 
to the charter and/or scope of operation as follows: The Company adhered to the good governance policy which 
resulted in good internal control system.  The financial statements were correctly and accurately prepared.  There was 
sufficient disclosure of information which was reliable in accordance with the certified accounting standards.  According 
to the financial report for the year 2018 ended as at 31 December 2018, there was no information or circumstance which 
would materially affect the Company’s financial status.

The Audit Committee nominated certified auditors and proposed remuneration of auditors to the Company’s Board 
of Directors to the effect that Miss Aorapin Sinthawornkul and/or Mr. Chokchai Ngamwuttikul and/or Mr.Chanchai 
Sakulkoedsin and /or Miss Pantip Gulsantithamrong, certified auditors of KPMG Phoomchai Audit Limited should be 
appointed as the Company’s auditor (s) for the accounting period of the year 2019. 

(Mr. Suebtrakul Soonthornthum)
Chairman of the Audit Committee
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Independent Auditor’s Report
 

plE1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independent Auditor’s Report 
 
 
To the Shareholders of Phatra Leasing Public Company Limited 
 
Opinion 
 
I have audited the financial statements of Phatra Leasing Public Company Limited (the “Company”), which 
comprise the statement of financial position as at 31 December 2018, the statements of comprehensive 
income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of 
significant accounting policies and other explanatory information. 
 
In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of the Company as at 31 December 2018, and its financial performance and cash flows for the year 
then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs).  
 
Basis for Opinion 
 
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under 
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report. I am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics 
for Professional Accountants issued by the Federation of Accounting Professions that is relevant to my audit 
of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these 
requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for my opinion. 
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Key Audit Matters 
 
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit 
of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of 
the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate 
opinion on these matters. 
 
Adequacy of allowance for doubtful accounts 
Refer to Notes 3, 6 and 7 to the financial statements. 
The key audit matter How the matter was addressed in the audit  
The Company has receivables under operating 
lease contracts, receivables under finance lease 
contracts and assets held for lease under operating 
lease contracts which, together, comprise 
approximately 89.1% of total assets. Due to the 
management judgment involved in the estimation 
and the risk that default on payment of receivables 
may have a material impact on the financial 
statements, I have determined this to be a Key 
Audit Matter. The estimation of allowance for 
doubtful accounts involves an assessment of the 
debtors’ ability to pay and the realisable value from 
the sale/lease of any returned assets. 
 

My audit procedures consisted of: 
-   understanding the assessment of the Company’s 

assumption and the appropriateness of the 
Company’s accounting policy for allowance for 
doubtful accounts;  

-   considering the ability of repayments from 
receivables under operating lease contracts and 
receivables under finance lease contracts by 
assessing the ability of  previous repayment and 
the current status of existing receivables; 

-   considering the possibility of repossession and 
assessing the estimated recovery amount of 
leased assets by using the external prices 
derived from market and/or the valuation report 
from independent valuers which are adjusted by 
the Company’s plan to manage the assets which 
are returned from the default contracts for 
receivables under finance lease contracts; and 

-   considering the adequacy of the Company’s 
disclosures in relation to receivables under 
operating lease contracts and receivables under 
finance lease contracts  in accordance with 
relevant accounting standards.  

 
 
 
Valuation of inventory 
Refer to Notes 3 and 9 to the financial statements. 
The key audit matter How the matter was addressed in the audit  
The Company has a risk of valuation of inventory 
due to a fluctuation in the used car market, thereby 
having a direct impact on the net realisable value of 
inventory. I have determined this to be important 
due to the fact that inventory provisions are 
dependent on estimated future selling prices. 

My audit procedures consisted of: 
-   assessing the net realisable value of inventory  

by evaluating the appropriateness of the 
Company’s plan to arrange and the estimation 
of selling price of the car sales for which 
contract are expired and comparing to selling 
price subsequent to year-end for sold cars and 
external prices derived from market for unsold 
cars to test whether selling price exceeded the 
book value of inventory at year end; and 

-   considering the adequacy of the Company’s 
disclosures in accordance with relevant 
accounting standards.  
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Recognition of deferred tax assets 
Refer to Notes 3 and 14 to the financial statements. 
The key audit matter How the matter was addressed in the audit  
The Company has recognised deferred tax assets 
for deductible temporary differences and unused 
tax losses that it believes are recoverable. 
 
The recoverability of recognised deferred tax assets 
is in part dependent on the Company’s ability to 
generate future taxable profits sufficient to utilise 
deductible temporary differences and tax losses 
(before the latter expire). 
 
I have determined this to be a key audit matter, due 
to the inherent uncertainty in forecasting the 
amount and timing of future taxable profits and the 
reversal of temporary differences. 

My audit procedures consisted of: 
-   inquiring the management who is responsible 

for preparing the Company’s forecast future 
taxable profits;         

-   assessing and testing the management’s 
judgements, assumptions used in the projection 
of future taxable profits by evaluating the 
reasonableness of historical forecasting and 
comparing with the actual operating results and 
the operation’s plan. This included using my 
understanding of the Company, the Company’s 
industry and the sensitivity of  the changes in 
the forecast of the Company’s future taxable 
profits to evaluate the reasonability of the 
management’s process for forecasting the 
future taxable profits; 

-   performing the recalculation of the forecast; 
and 

-   considering the adequacy of the Company’s 
disclosures in accordance with relevant  
accounting standards.  

 
Other Information 
 
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information 
included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. 
The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report. 
 
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form 
of assurance conclusion thereon. 
 
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information 
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise 
appears to be materially misstated. 
 
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance and request that the correction be made. 
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 
Separate Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 
with TFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going 
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
 
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 
accordance with TSAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise 
from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 
 
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit. I also: 
 
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.  

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Company’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management.  

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I 
conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the 
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my 
opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. 
However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.  

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation.  

 
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control 
that I identify during my audit.  
 
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that 
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.  
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From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of 
most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit 
matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure 
about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be 
communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to 
outweigh the public interest benefits of such communication. 
 
 
 
 
 
 
(Aorapin Sinthawornkul) 
Certified Public Accountant 
Registration No. 9441 
 
 
KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
Bangkok 
21 February 2019 
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6

Statement of financial position

Assets Note 2016 2015

Current assets

Cash and cash equivalents 5 77,622,641 80,134,163 

Receivables under operating lease contracts 6 205,722,102 256,348,215 

Current portion of receivables under  finance lease contracts 7 800,400,037 745,338,059 

Other receivables 4, 8 310,763,705 198,475,532 

Inventory 9 86,199,315 183,557,158 

Assets held for sale 10 24,892,664 14,710,631 

Other current assets 28,983,084 8,597,084 

Total current assets 1,534,583,548 1,487,160,842 

Non-current assets

Receivables under finance lease contracts 7 1,195,790,678 958,326,615 

Other long-term investments 4 - -

Property and equipment 4, 11 10,225,574,524 10,290,473,714 

Property foreclosed 12 23,992,453 23,992,453 

Intangible assets 13 3,290,715 5,059,026 

Deferred tax assets 14 238,065,316 137,379,526 

Other non-current assets 8,392,180 9,795,020 

Total non-current assets 11,695,105,866 11,425,026,354 

Total assets 13,229,689,414 12,912,187,196 

Phatra Leasing Public Company Limited 

(in Baht)

31 December

Financial Statement

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

6

Statement of financial position

Assets Note 2018 2017

Current assets

Cash and cash equivalents 5 106,960,193 214,791,962 

Receivables under operating lease contracts 6 201,876,789 201,541,906 

Current portion of receivables under finance lease contracts 7 896,530,018 915,014,953 

Other receivables 4, 8 516,419,682 292,862,453 

Inventory 9 147,103,718 92,160,766 

Assets held for sale 10 5,624,186 742,043 

Other current assets 22,195,188 22,555,460 

Total current assets 1,896,709,774 1,739,669,543 

Non-current assets

Receivables under finance lease contracts 7 1,263,632,265 1,281,358,007 

Other long-term investment 4 -                       -                       

Property and equipment 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 

Property foreclosed 12 50,279,267 23,992,453 

Intangible assets 13 2,258,927 2,743,574 

Deferred tax assets 14 370,793,775 293,576,618 

Other non-current assets 205,636,891 183,598,319 

Total non-current assets 12,168,956,339 11,471,775,019 

Total assets 14,065,666,113 13,211,444,562 

Phatra Leasing Public Company Limited 

(in Baht)

31 December
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  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

8

Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2017 2016

Revenue

Rental income from operating lease contracts 4 2,661,526,372 2,868,188,092 

Income from finance lease contracts 142,001,910 107,846,903 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,005,780,254 1,150,297,793 

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

    and property foreclosed - 1,545,603 

Other income 4, 23 47,742,336 46,547,667 

Total revenue 3,857,050,872 4,174,426,058 

Expenses

Direct rental costs 4, 26 2,124,465,633 2,236,390,154 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 26 1,012,250,578 1,088,555,894 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 4,680,902 -

Administrative expenses 4, 24, 26 251,375,020 263,002,809 

Doubtful accounts expense 6, 7, 8, 26 13,420,600 157,320,087 

Finance costs 285,078,797 320,791,868 

Total expenses 3,691,271,530 4,066,060,812 

Profit before income tax 165,779,342 108,365,246 

Tax income 27 (56,110,076) (111,806,081)

Profit for the year 221,889,418 220,171,327 

Other comprehensive income 

Items that will never be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 18 1,672,625 (7,633,602)

Income tax relating to items that will not be reclassified (334,525) 1,526,721 

Other comprehensive income for the year, 

   net of tax 1,338,100 (6,106,881)
Total comprehensive income for the year 223,227,518 214,064,446 

Earnings per share 28
Basic earnings per share 0.37 0.37 

Diluted earnings per share 0.37 0.37 

(in Baht)

Year ended 31 December

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

7

Statement of financial position

Liabilities and equity Note 2018 2017

Current liabilities

Short-term loans from financial institutions 15.1 1,628,183,548 827,785,635 

Trade accounts payable 4, 16 230,244,921 223,123,310 

Other payables 17 216,082,884 192,918,916 

Current portion of debentures 15.2 2,199,665,639 1,749,780,935 

Current portion of long-term loans from financial institutions 15.3 719,112,000 877,522,000 

Total current liabilities 4,993,288,992 3,871,130,796 

Non-current liabilities

Debentures 15.2 4,697,016,915 4,896,791,340 

Long-term loans from financial institutions 15.3 979,150,000 1,198,262,000 

Advances received from lessees for exercising

   purchase option and guarantee deposits 169,646,969 178,278,661 

Rental income received in advance 197,111,927 151,509,267 

Non-current provisions for employee benefit 18 48,631,541 53,364,526 

Total non-current liabilities 6,091,557,352 6,478,205,794 

Total liabilities 11,084,846,344 10,349,336,590 

Equity

Share capital 19
   Authorised share capital 646,800,483 646,200,489 

   Issued and paid-up share capital 596,509,825 596,492,874 
Premium on ordinary shares 19 645,168,552 645,118,416 
Retained earnings

   Appropriated

      Legal reserve 21 64,680,049 64,620,049 
   Unappropriated 1,674,461,343 1,555,876,633 

Total equity 2,980,819,769 2,862,107,972 

Total liabilities and equity 14,065,666,113 13,211,444,562 

(in Baht)

Phatra Leasing Public Company Limited 

31 December
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8

Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2017 2016

Revenue

Rental income from operating lease contracts 4 2,661,526,372 2,868,188,092 

Income from finance lease contracts 142,001,910 107,846,903 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,005,780,254 1,150,297,793 

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

    and property foreclosed - 1,545,603 

Other income 4, 23 47,742,336 46,547,667 

Total revenue 3,857,050,872 4,174,426,058 

Expenses

Direct rental costs 4, 26 2,124,465,633 2,236,390,154 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 26 1,012,250,578 1,088,555,894 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 4,680,902 -

Administrative expenses 4, 24, 26 251,375,020 263,002,809 

Doubtful accounts expense 6, 7, 8, 26 13,420,600 157,320,087 

Finance costs 285,078,797 320,791,868 

Total expenses 3,691,271,530 4,066,060,812 

Profit before income tax 165,779,342 108,365,246 

Tax income 27 (56,110,076) (111,806,081)

Profit for the year 221,889,418 220,171,327 

Other comprehensive income 

Items that will never be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 18 1,672,625 (7,633,602)

Income tax relating to items that will not be reclassified (334,525) 1,526,721 

Other comprehensive income for the year, 

   net of tax 1,338,100 (6,106,881)
Total comprehensive income for the year 223,227,518 214,064,446 

Earnings per share 28
Basic earnings per share 0.37 0.37 

Diluted earnings per share 0.37 0.37 

(in Baht)

Year ended 31 December

Financial Statement

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

8

Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2018 2017

Revenue

Rental income from operating lease contracts 4 2,604,100,985 2,661,526,372 

Income from finance lease contracts 127,668,261 142,001,910 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,055,636,880 1,005,780,254 

Other income 4, 23 44,970,316 47,742,336 

Total revenue 3,832,376,442 3,857,050,872 

Expenses

Direct rental costs 4, 26 2,114,921,691 2,124,465,633 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 26 1,053,734,284 1,012,250,578 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 26 13,689,744 4,680,902 

Administrative expenses 4, 24, 26 278,637,361 251,375,020 

(Reversal of ) doubtful debts expense 6, 7, 8, 26 (29,755,968) 13,420,600 

Finance costs 256,469,556 285,078,797 

Total expenses 3,687,696,668 3,691,271,530 

Profit before income tax 144,679,774 165,779,342 

Tax income 27 (79,387,055) (56,110,076)

Profit for the year 224,066,829 221,889,418 

Other comprehensive income 

Items that will never be reclassified to profit or loss

Gain on remeasurements of defined benefit plans 18 9,889,409 1,672,625 

Income tax relating to items that will not be reclassified 27 (1,977,882) (334,525)

Other comprehensive income for the year, net of tax 7,911,527 1,338,100 
Total comprehensive income for the year 231,978,356 223,227,518 

Earnings per share 28
Basic earnings per share 0.38 0.37 

Diluted earnings per share 0.38 0.37 

(in Baht)

Year ended 31 December
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11

Statement of cash flows

Note 2017 2016

Cash flows from operating activities

Profit for the year 221,889,418 220,171,327

Adjustments to reconcile profit to

  cash receipts (payments)

Depreciation and amortisation 1,715,791,744 1,823,153,280

Financial costs 285,078,797 320,791,868

Doubtful accounts expense 13,420,600 157,320,087

Losses on (reversal of) inventories devaluation 174,437 (486,660)

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

   and property foreclosed (36,696) (912,803)

Provisions for employee benefits 5,313,683 4,168,812

Tax income (56,110,076) (111,806,081)

2,185,521,907 2,412,399,830

Change in operating assets and liabilities 

Receivables under operating lease contracts 2,973,734 (18,426,785)

Receivables under finance lease contracts 230,923,446 (288,399,989)

Other receivables 7,689,170 (22,084,568)

Inventory 1,012,250,578 1,088,555,894

Assets held for sale 24,150,621 (10,182,033)

Other current assets 6,427,625 (20,386,000)

Other non-current assets (5,449,829) (1,845,877)

Trade accounts payable 120,207,709 (152,094,241)

Other payables 15,087,227 45,570,648

Advances received from lessees for exercising  

   purchase option and guarantee deposits 36,970,809 19,850,920

Rental income received in advance 49,730,187 38,874,178

Net cash generated from operating 3,686,483,184 3,091,831,977

Cash paid for purchase operating lease assets (2,626,991,942) (2,799,060,337)

Taxes paid (173,761,561) (116,949,455)

Net cash from operating activities 885,729,681 175,822,185

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

(in Baht)

Financial Statement

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

11

Statement of cash flows

2018 2017

Cash flows from operating activities

Profit for the year 224,066,829        221,889,418        

Adjustments to reconcile profit to

  cash receipts (payments)

Depreciation and amortisation 1,695,795,870     1,715,791,744     

Financial costs 256,469,556        285,078,797        

(Reversal of) doubtful debts expense (29,755,968)         13,420,600          

Losses on inventories devaluation 4,060,465            174,437               

Loss on disposal of equipment (94,476)               (36,696)               

Provisions for employee benefits 5,156,424            5,313,683            

Tax income (79,387,055)         (56,110,076)         

2,076,311,645     2,185,521,907     

Change in operating assets and liabilities 

Receivables under operating lease contracts (2,253,202)           2,973,734            

Receivables under finance lease contracts 105,071,913        230,923,446        

Other receivables (26,043,194)         7,689,170            

Inventory 1,053,734,284     1,012,250,578     

Assets held for sale (4,882,143)           24,150,621          

Other current assets 360,272               6,427,625            

Property foreclosed (26,286,814)         -                      

Other non-current assets (35,600,719)         (5,449,829)           

Trade accounts payable 7,121,611            120,207,709        

Other payables 26,333,779          15,087,227          

Advances received from lessees for exercising  

   purchase option and guarantee deposits (8,631,692)           36,970,809          

Rental income received in advance 45,602,660          49,730,187          

Net cash generated from operating 3,210,838,400     3,686,483,184     

Cash paid for purchase operating lease assets (3,448,761,674)    (2,626,991,942)    

Taxes paid (168,525,805)       (173,761,561)       

Net cash from (used in) operating activities (406,449,079)       885,729,681        

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

(in Baht)
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Statement of cash flows

Note 2017 2016

Cash flows from operating activities

Profit for the year 221,889,418 220,171,327

Adjustments to reconcile profit to

  cash receipts (payments)

Depreciation and amortisation 1,715,791,744 1,823,153,280

Financial costs 285,078,797 320,791,868

Doubtful accounts expense 13,420,600 157,320,087

Losses on (reversal of) inventories devaluation 174,437 (486,660)

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

   and property foreclosed (36,696) (912,803)

Provisions for employee benefits 5,313,683 4,168,812

Tax income (56,110,076) (111,806,081)

2,185,521,907 2,412,399,830

Change in operating assets and liabilities 

Receivables under operating lease contracts 2,973,734 (18,426,785)

Receivables under finance lease contracts 230,923,446 (288,399,989)

Other receivables 7,689,170 (22,084,568)

Inventory 1,012,250,578 1,088,555,894

Assets held for sale 24,150,621 (10,182,033)

Other current assets 6,427,625 (20,386,000)

Other non-current assets (5,449,829) (1,845,877)

Trade accounts payable 120,207,709 (152,094,241)

Other payables 15,087,227 45,570,648

Advances received from lessees for exercising  

   purchase option and guarantee deposits 36,970,809 19,850,920

Rental income received in advance 49,730,187 38,874,178

Net cash generated from operating 3,686,483,184 3,091,831,977

Cash paid for purchase operating lease assets (2,626,991,942) (2,799,060,337)

Taxes paid (173,761,561) (116,949,455)

Net cash from operating activities 885,729,681 175,822,185

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

(in Baht)

Financial Statement

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of cash flows

Note 2018 2017

Cash flows from investing activities

Acquisition of equipment (2,304,033)           (2,607,714)           

Acquisition of intangible assets (152,850)             (170,900)             

Proceeds from sale of equipment 1,104,205            2,135,664            

Net cash used in investing activities  (1,352,678)           (642,950)             

Cash flows from financing activities

Financial costs paid (259,241,453)       (284,758,266)       

Dividends paid to owners of the Company (113,333,646)       (113,333,623)       

Proceeds from short-term loans from financial institutions 6,007,000,000     4,920,000,000     

Repayment of short-term loans from financial institutions (5,207,000,000)    (5,850,000,000)    

Proceeds from issuance of debentures 2,000,000,000     1,700,000,000     

Repayment of debentures (1,750,000,000)    (1,900,000,000)    

Proceeds from long-term loans 500,000,000        1,500,000,000     

Repayment of long-term loans (877,522,000)       (719,826,000)       

Proceeds from exercise of share options 67,087                 479                      

Net cash from (used in) financing activities  299,969,988        (747,917,410)       

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (107,831,769)       137,169,321        

Cash and cash equivalents at 1 January 214,791,962        77,622,641          
Cash and cash equivalents at 31 December 5 106,960,193        214,791,962        

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

(in Baht)
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These notes form an integral part of the financial statements. 
 
The financial statements issued for Thai regulatory reporting purposes are prepared in the Thai 
language. These English language financial statements have been prepared from the Thai language 
statutory financial statements, and were approved and authorised for issue by the Board of Directors on  
21 February 2019. 
 

1 General information 
 
Phatra Leasing Public Company Limited “the Company” is incorporated in Thailand and has its 
registered office at 252/6, 29th Floor, Muang Thai Phatra Complex, Rachadaphisek Road, Huaykwang, 
Bangkok 10320. 
 
The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on 15 August 1996. 
 
The Company’s major shareholder during the financial year was Muang Thai Life Assurance Public 
Company Limited (10.00% shareholding) which was incorporated in Thailand. 
 
The principal activities of the Company are to provide leasing services to principally the corporate 
enterprises. 
 

2 Basis of preparation of the financial statements  
 

(a)  Statement of compliance 
 
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS); 
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); and applicable rules and 
regulations of the Thai Securities and Exchange Commission. 
  
The FAP has issued new and revised TFRS effective for annual accounting periods beginning on or 
after 1 January 2018. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in 
certain of the Company’s accounting policies. These changes have no material effect on the financial 
statements. 
 
In addition to the above new and revised TFRS, the FAP has issued a number of new and revised TFRS 
which are not yet effective for current periods. The Company has not early adopted these standards in 
preparing these financial statements. Those new and revised TFRS that are relevant to the Company’s 
operations are disclosed in note 33. 

 
(b) Basis of measurement 
 

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following items. 
 
Items Measurement bases 
Defined benefit liability Present value of the defined benefit obligation    

as explained in Note 3 (n) 
 

(c)   Functional and presentation currency 
 

The financial statements are prepared and presented in Thai Baht, which is the Company’s functional 
currency. All financial information presented in Thai Baht has been rounded to the nearest thousand 
unless otherwise stated. 
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(d) Use of estimates and judgements 
 
The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make 
judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the 
reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these 
estimates. 
 
Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 
estimates are recognised prospectively. 
 
Information about assumption and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in    
a material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the year ending              
31 December 2019 is included in the following notes: 
 
Note 14 Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit against 

 which tax losses carried forward can be used; and 
Note 18 Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions 
 

 Measurement of fair values 
 
A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair 
values, for both financial and non-financial assets and liabilities. 
 
The Company has an established control framework with respect to the measurement of fair values. 
This includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value 
measurements, including Level 3 fair values, and reports directly to the chief financial officer. 
 
The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments.         
If third party information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, then 
the valuation team assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion that 
these valuations meet the requirements of TFRS, including the level in the fair value hierarchy in which 
the valuations should be classified. 
 
Significant valuation issues are reported to the Company’s Audit Committee. 
 
When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as 
far as possible. Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the 
inputs used in the valuation techniques as follows: 
 
• Level 1:  quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. 
• Level 2:  inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or       

liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). 
• Level 3:  inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable 

inputs). 
 
If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorised in different 
levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the 
same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire 
measurement. 
 
The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting 
period during which the change has occurred.  
 
Further information about the assumptions made in measuring fair values is included in the following 
notes: 

Note 30    Financial instruments 
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3 Significant accounting policies 
 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements. 

 
(a) Foreign currencies 
 

Foreign currency transactions 
 

Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at exchange rates at the 
dates of the transactions.  
 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional 
currency at the exchange rates at the reporting date. 
 
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to the 
functional currency at the exchange rates at the dates of the transactions. 
 
Foreign exchange differences are generally recognised in profit or loss. 
 

(b)  Hedging 
 

Hedge of future foreign currency transactions 
 
Gains and losses from forward exchange contracts used to hedge anticipated future currency 
transactions are deferred until the forecasted transaction occurs.  Where the hedged item is a 
recognised asset or liability, it is translated at the contracted forward rates. 
 
Foreign currency assets and liabilities hedged by forward exchange contracts are translated to Thai 
Baht at the contracted forward exchange rates.   
 

(c) Cash and cash equivalents 
 
 Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances and call deposits.  
 
(d) Receivable under operating lease contracts, receivable under finance lease contracts, and other 

receivables 
 
 Receivable under operating lease contracts and other receivables are stated at their invoice value less 

allowance for doubtful accounts. 
 

Receivable under finance lease contracts are carried at outstanding amount, net of unearned interest 
income less allowance for doubtful accounts. 

 
The Company provides an allowance for doubtful accounts equal to the estimated losses that may be 
incurred in the collection of all receivables. The estimated losses are based on the receivables 
classification and a review of the current status of existing receivables.   
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Receivables under operating lease contracts 
 

The basis of allowance for doubtful accounts of receivables under operating lease contracts computed 
as a percentage of outstanding receivable are as follows: 

  
Receivables outstanding over 0 month to 1 month 1% 
Receivables outstanding over 1 month to 3 months 2% 
Receivables outstanding over 3 months 100% 

 
The Company provides an allowance for doubtful accounts based on the above percentages to the 
outstanding balances net of received deposit for each receivable and considers the ability to repayment 
of each receivable which overdue over 3 months. 
 
In addition, the Company provides an additional allowance for doubtful accounts as a general reserve 
at 5% of outstanding leasing receivables under operating lease contracts net of received deposit. If the 
allowance has been considered fully provided, the Company will not set up an additional allowance for 
doubtful accounts as a general reserve. 

 
Receivables under finance lease contracts 
 
The basis of allowance for doubtful accounts of receivables under finance lease contracts computed as 
a percentage of outstanding receivable are as follows: 

  
Receivables outstanding over 0 month to 1 month 1% 
Receivables outstanding over 1 month to 3 months 2% 
Receivables outstanding over 3 months 100% 

 
The Company provides an allowance for doubtful accounts based on the above percentages to the 
outstanding balances net of received deposit and the estimated recovery amount of leased asset for each 
receivable. 
 
In addition, the Company provides an additional allowance for doubtful accounts as a general reserve 
at 5% of outstanding leasing receivables under finance lease contracts net of received deposit and the 
estimated recoverable amount of leased asset.  If the allowance has been considered fully provided, the 
Company will not set up an additional allowance for doubtful accounts as a general reserve.  
 

(e) Inventory 
 
 Operating lease assets are transferred to inventory on the date that they cease to be rented and are held 

for sale. These are measured at the lower of the book value at that date and net realisable value.  
 

Cost of inventory is calculated using the specific method. 
 
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated 
costs to sell.    
 

(f) Assets held for sale 
 
Assets held for sale consisted of movable assets held for sale under the finance lease contracts which 
the Company plans to sell within one year, and are measured at the lower of carrying value and fair 
value less cost to sell. Impairment losses on initial classification and subsequent gains and losses on 
remeasurement are recognised in profit or loss. Gains are not recognised in excess of any cumulative 
impairment loss. 
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(g) Investments 
 
Investment in other equity securities 
 
Investment in equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses. 
 
Disposal of investments 
 
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount is 
recognised in profit or loss. 
 
If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part 
sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding 
of the investment. 
  

(h)   Property and equipment 
 
Recognition and measurement 
 
Owned assets 
 
Property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.  

 
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-
constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable 
to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and 
removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing costs. 
Cost also may include transfers from other comprehensive income of any gain or loss on qualifying 
cash flow hedges of foreign currency purchases of property and equipment. Purchased software that is 
integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment.  
 
When parts of an item of property and equipment have different useful lives, they are accounted for as 
separate items (major components) of property and equipment.  
 
Any gains and losses on disposal of an item of property and equipment are determined by comparing 
the proceeds from disposal with the carrying amount of property and equipment, and are recognised in 
profit or loss.  
 
Subsequent costs 
 
The cost of replacing a part of an item of property and equipment is recognised in the carrying amount 
of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the 
Company, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is 
derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property and equipment are recognised in profit 
or loss as incurred. 
 
Depreciation 
 
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other 
amount substituted for cost, less its residual value.   
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Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 
component of an item of property and equipment.  The estimated useful lives are as follows:  
 
Assets held for operating lease       Over the lease period   
Office condominium and utilities system 40 years 
Furniture, fixtures and office equipment 5, 7 and 10 years 
Transportation equipment 5 years 
 
Assets held for future lease are depreciated upon commencement of the lease. 
 
No depreciation is provided on assets under construction. 
 
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate. 
 

(i) Property foreclosed  
 
Property foreclosed consisted of immovable property foreclosed which the Company plans to sell in 
more than one year were measured at the lower of carrying value and appraisal value for sale less cost 
to sell and was classified to non-current assets. Impairment losses on initial classification and 
subsequent gains and losses on remeasurement are recognised in profit or loss. Gains are not 
recognised in excess of any cumulative impairment loss. 
 

(j) Intangible assets   
 
Software licenses 
 
Software licenses that are acquired by the Company and have finite useful lives are measured at cost 
less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.  
 
Amortisation 
 
Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual 
value.  
 
Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives from 
the date that they are available for use, since this most closely reflects the expected pattern of 
consumption of the future economic benefits embodied in the asset.  
 
The estimated useful lives for the current and comparative periods are as follows:  
 
Software licenses 3-10 years 
 
Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate. 
 

(k) Impairment 
 
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether 
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are 
estimated.  
 
An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds 
its recoverable amount. The impairment loss is recognised in profit or loss. 
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Calculation of recoverable amount 
 
The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the assets’ value in use and fair value 
less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 
present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of 
money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely 
independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating 
unit to which the asset belongs. 
 
Reversals of impairment 
 
Impairment losses recognised in prior periods in respect of other non-financial assets are assessed at 
each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment 
loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. 
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the 
carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no 
impairment loss had been recognised. 
 

(l)   Interest-bearing liabilities 
 
Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges.  
Subsequent to initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any 
difference between cost and redemption value being recognised in profit or loss over the period of the 
borrowings on an effective interest basis. 
 

(m) Trade accounts payable and other payables 
 
Trade accounts payable and other payables are stated at cost. 
 

(n) Employee benefits  
 
Defined contribution plans 
 
Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is 
provided. 
 
Defined benefit plans 
 
The Company’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan 
by estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods, 
discounting that amount. 
 
The calculation of defined benefit obligations is performed annually by a qualified actuary using the 
projected unit credit method. When the calculation results in a potential asset for the Company, the 
recognised asset is limited to the present value of economic benefits available in the form of any future 
refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan. To calculate the present value of 
economic benefits, consideration is given to any application minimum funding requirements. 
 
Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised immediately 
in OCI. The Company determines the interest expense on the net defined benefit liability for the period 
by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at the beginning of the 
annual period, taking into account any changes in the net defined benefit liability during the period as a 
result of contributions and benefit payments. Net interest expense and other expenses related to defined 
benefit plans are recognised in profit or loss. 
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When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that 
relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss. The 
Company recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement 
occurs.  
 
Short-term employee benefits 
 
Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised 
for the amount expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to pay 
this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated 
reliably. 
 

(o) Provisions 
 
A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive 
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be 
required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash 
flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 
specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance costs.   
 

(p) Revenue 
 
Revenues excludes value added taxes and other sales taxes and is arrived at after deduction of trade 
discounts. 
 
Rental income from operating lease contracts 
 
Rental income from operating lease contracts is recognised in profit or loss on a straight-line basis over 
the term of the lease. 
 
Income from finance lease contracts  

 
The Company has recognised the income by using the effective interest rate method. 
 
The Company has ceased to recognise rental income from operating lease contracts and income from 
finance lease contracts in profit or loss when lessees have not paid rentals for more than three months. 
 
Revenue from sale of assets under operating lease contracts 
 
Revenue from sale of assets under operating lease contracts (inventory) is recognised in profit or loss 
when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer. No revenue is 
recognised if there is continuing management involvement with the assets or there are significant 
uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the probable return of 
assets. 
 
Revenue from sale of equipment and assets held for sale 
 
Revenue from sales of equipment and assets held for sale are recognised in profit or loss when the 
significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyers. 
 
Other income 
 
Other operating income and interest income are recognised in profit or loss as they accrue. 
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(q) Finance costs 
 
Finance costs comprise interest expense on borrowings that are recognised in profit or loss. 

 
(r) Operating lease payments 

 
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the 
term of the lease.  Lease incentives received are recognised in profit or loss as an integral part of the 
total lease expense, over the term of the lease. 
 
Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the 
remaining term of the lease when the lease adjustment is confirmed.  

 
(s) Income tax 
 

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax.  Current and deferred tax are 
recognised in profit or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or 
in other comprehensive income. 

 
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using 
tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in 
respect of previous years.    

 
Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets 
and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.  

 
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which 
the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its 
assets and liabilities. 

 
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences 
when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted by the reporting date. 

 
In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of 
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that 
its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, 
including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and 
assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may become 
available that causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax 
liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is 
made. 
 
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax 
liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same 
taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a 
net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously. 
 
A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be 
available against which the temporary differences can be utilised. Future taxable profits are determined 
based on the reversal of relevant taxable temporary differences. If the amount of taxable temporary 
differences is insufficient to recognise a deferred tax asset in full, then future taxable profits, adjusted 
for reversals of existing temporary differences, are considered, based on the business plans for in the 
Company. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no 
longer probable that the related tax benefit will be realised. 
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(t) Earnings per share 
 

The Company presents basic and diluted earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic 
EPS is calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by 
the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year. Diluted EPS is 
determined by adjusting the profit or loss attributable to ordinary shareholders and the weighted 
average number of ordinary shares outstanding, adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary 
shares, which comprise convertible notes.   
 

(u) Segment reporting 
 

Segment results that are reported to Board of Directors (the Chief Operating Decision Maker) include 
items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. 
Unallocated items comprise mainly revenue from sale of assets under operating lease contracts, cost of 
sale of assets under operating lease contracts, administrative expenses, finance costs and deferred tax 
assets. 

 
4 Related parties 

 
For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Company if 
the Company has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise 
significant influence over the party in making financial and operating decisions, or vice versa, or  
where the Company and the party are subject to common control or common significant influence. 
Related parties may be individuals or other entities.   

 
Relationships with key management and related parties were as follows: 
 

 Country of  
 Incorporation/  

Name of entities/Person Nationality Nature of relationships 
   
Key management personnel  Thai  Persons having authority and responsibility for 

planning, directing and controlling the activities 
of the entity, directly or indirectly, including any 
director, a managing director, the first 4 executive 
levels in the organisation chart and all the forth 
executive including other equivalent positions of 
the forth executive downward from the managing 
director (whether executive or otherwise) of the 
Company.  

Muang Thai Life Assurance Plc. Thailand 10.00% shareholding, some common directors 
Muang Thai Insurance Plc. Thailand 8.89% shareholding, some common directors  
Muang Thai Real Estate Plc. Thailand Holding share 0.39% and some common directors 
 
The pricing policies for transaction with related parties are explained further below: 
 

Transactions  Pricing policies 
Rental income from operating lease contracts     At contractually agreed rate  
Discount on insurance premium  At contractually agreed rate  
Insurance premium   At contractually agreed rate  
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Significant transactions for the years ended 31 December with key management and related parties 
were as follows: 
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Other related parties    
Rental income from operating lease contracts 44,193  43,721 
Discount on insurance premium 10,003  10,167 
Insurance premium expenses 86,691  85,701 

  
Key management personnel compensation   
 
Key management personnel compensation represents benefits provided to directors and executives of 
the Company. These comprise management compensation such as salaries, related benefits, included   
post-employment benefits and directors’ remuneration.  
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Short-term management benefits 46,617  46,347 
Post-employment benefits 2,771  2,791 
Total  49,388  49,138 

 
Significant balances as at 31 December with related parties were as follows: 
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Other receivables - prepaid insurance expenses    
Muang Thai Insurance Plc. 42,874  45,067 
    
Other long-term investment    
Muang Thai Real Estate Plc.    
(Net of allowance for impairment amounted Baht 4.1 million) -  - 
    
Property and equipment - assets held for lease under     
    operating lease contracts    
Muang Thai Life Assurance Plc. 129,399  133,487 
Muang Thai Insurance Plc. 41,809  52,454 
    
Trade accounts payable - accrued insurance premium     
Muang Thai Insurance Plc. 4,517  4,064 

 
5 Cash and cash equivalents 

 
 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Cash on hand 134  133 
Cash at banks - current accounts 5,580  80,353 
Cash at banks - savings accounts 101,246  134,306 
Total 106,960  214,792 
 
Cash and cash equivalents of the Company as at 31 December 2018 and 2017 were denominated 
entirely in Thai Baht. 
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6     Receivables under operating lease contracts  
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Receivables under operating lease contracts 208,795  205,222 
Defaulted receivables 72,412  73,732 
Less allowance for doubtful accounts (79,330)  (77,412) 
Net 201,877  201,542 
    
 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Doubtful debts expense for the year 1,918  1,206 

 
Aging analyses for receivables under operating lease contracts were as follows: 
 
 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Normal receivables  
     Within credit terms 161,665  134,282 
     Overdue:    
      Less than 3 months 34,549  63,965 
           3 - 6 months 3,702  793 
           6 - 12 months 2,044  255 
           More than 12 months 6,835  5,927 
Total normal receivables 208,795  205,222 
Defaulted receivables 72,412  73,732 
Total receivables under operating lease contracts 281,207  278,954 
Less allowance for doubtful accounts (79,330)  (77,412) 
Net 201,877  201,542 

 
The normal credit term granted by the Company is 30 days. 
 
Receivables under operating lease contracts of the Company as at 31 December 2018 and 2017 were 
denominated entirely in Thai Baht. 
 

7 Receivables under finance lease contracts  
 

  
Portion due within one year 

 Portion due after one year  
but within five year 

  
Total 

 2018  2017  2018  2017  2018  2017 
 (in thousand Baht) 

Normal receivables  
Receivables under finance            

   lease contracts 963,852  945,927  1,384,199  1,410,974  2,348,051  2,356,901 
Less unearned interest             
           income (89,898)  (89,544)  (116,784)  (124,680)  (206,682)  (214,224) 
Total normal receivables 873,954  856,383  1,267,415  1,286,294  2,141,369  2,142,677 
Defaulted receivables 65,459  108,476  -  -  65,459  108,476 
Total receivables under    

finance lease contracts 939,413 
 

964,859 
 

1,267,415 
 

1,286,294 
 

2,206,828 
 

2,251,153 
Less allowance for doubtful 
           accounts (42,883) 

 
(49,844) 

 
(3,783) 

 
(4,936) 

 
(46,666) 

 
(54,780) 

Net  896,530  915,015  1,263,632  1,281,358  2,160,162  2,196,373 
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 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
(Reversal of) doubtful debts expense for the year (8,114)  1,738 
 
Aging analyses for receivables under finance lease contracts were as follows: 
 
 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Normal receivables    
     With credit terms 2,306,382  2,304,237 
     Overdue:    
      Less than 3 months 17,278  24,381 
      3 - 6 months 2,186  2,269 
      6 - 12 months 1,505  3,919 
      More than 12 months 20,700  22,095 
Total normal receivables 2,348,051  2,356,901 
Defaulted receivables  65,459  108,476 
Total receivables under finance lease contracts 2,413,510  2,465,377 
Less unearned interest income (206,682)  (214,224) 
Less allowance for doubtful accounts (46,666)  (54,780) 
Net 2,160,162  2,196,373 
 
The normal credit term granted by the Company is 30 days. 
 
Receivables under finance lease contracts of the Company as at 31 December 2018 and 2017 were 
denominated entirely in Thai Baht. 
 
As at 31 December, the gross investment under the finance lease contracts and present value of 
minimum lease payments receivable were as follows: 
 

 2018  2017 
   Present value     Present value  
   of minimum     of minimum  
 Gross investment  lease  Gross investment  lease 
 under  payments  under  payments 
 finance lease  under finance  finance lease  under finance 
 contracts  lease contracts  contracts  lease contracts 
 (in thousand Baht) 

        
Portion due within one year 1,029,311  939,413  1,054,403  964,859 
Portion due after one year        
   but within five years 1,384,199  1,267,415  1,410,974  1,286,294 
Total 2,413,510  2,206,828  2,465,377  2,251,153 
Less unearned interest (206,682)    (214,224)   
Net investment under        
   finance lease contracts 2,206,828    2,251,153   
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8 Other receivables  
 

 Note 2018  2017 
  (in thousand Baht) 
   
Prepaid insurance expenses     
     - related party 4 42,874  45,067 
     - other parties  70,863  55,236 
Prepaid expenses   40,844  41,009 
Receivable from Revenue Department  326,921  117,214 
Other receivables  110,995  133,974 
Total  592,497  392,500 
Less allowance for doubtful accounts  (76,077)  (99,638) 
Net  516,420  292,862 
     
  2018  2017 
  (in thousand Baht) 
(Reversal of) doubtful debts expense for the year  (23,561)  10,477 

 
9 Inventory 
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
    
Transportation equipment 157,361  98,357 
Less allowance for decline in value of inventory     
            adjusted to net realisable value (10,257)  (6,196) 
Net 147,104  92,161 

 
10 Assets held for sale 
 

 For the year ended 31 December 2018 
 At 

beginning 
  

Transfer 
      

Transfer  
  

At end  
 of year  in  Depreciation  Disposals  out  of year 
 (in thousand Baht) 
Transportation            
  equipment 742  8,419  -  (621)  (2,916)  5,624 

 
 For the year ended 31 December 2017 
 At 

beginning 
  

Transfer 
      

Transfer  
  

At end  
 of year  in  Depreciation  Disposals  out  of year 
 (in thousand Baht) 
Transportation            
  equipment 24,893  22,542  -  (29,822)  (16,871)  742 
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12 Property foreclosed  
 

 For the year ended 31 December 2018 
 At 

beginning 
  

Transfer 
      

Transfer 
  

At end 
 of year  in  Depreciation  Disposals  out  of year 
 (in thousand Baht) 
Land and office 

condominium 
 

39,487 
  

26,287 
  

- 
  

- 
  

- 
  
65,774 

Less allowance for            
           impairment (15,495)  -  -  -  -  (15,495) 
Net 23,992  26,287  -  -  -  50,279 

 
 For the year ended 31 December 2017 
 At 

beginning 
  

Transfer 
      

Transfer 
  

At end 
 of year  in  Depreciation  Disposals  out  of year 
 (in thousand Baht) 
Land and office 

condominium 
 

39,487 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  
39,487 

Less allowance for            
           impairment (15,495)  -  -  -  -  (15,495) 
Net 23,992  -  -  -  -  23,992 

 
13 Intangible assets  
 

   Software   
 Software   licenses   
 licenses  in progress  Total 
 (in thousand Baht) 
Cost      
At 1 January 2017 35,520  -  35,520 
Additions 171  -  171 
At 31 December 2017 and 1 January 2018 35,691  -  35,691 
Additions 153  -  153 
At 31 December 2018 35,844  -  35,844 
      
Accumulated amortisation      
At 1 January 2017 32,229  -  32,229 
Amortisation charge for the year 718  -  718 
At 31 December 2017 and 1 January 2018 32,947  -  32,947 
Amortisation charge for the year 638  -  638 
At 31 December 2018 33,585  -  33,585 
      
Net book value      
At 1 January 2017 3,291  -  3,291 
At 31 December 2017 and 1 January 2018 2,744  -  2,744 
At 31 December 2018 2,259  -  2,259 
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14 Deferred tax assets 
 

Deferred tax assets and liabilities as at 31 December were as follows: 
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 

    
Deferred tax assets 380,675  305,562 
Deferred tax liabilities (9,881)  (11,985) 
Net deferred tax assets  370,794  293,577 
 
Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows: 
 

   (Charged) / Credit to    
 At 

1 January 
2018 

  
Profit or 

loss 

 Other 
comprehensive 

income 

 At  
31 December 

2018 
   (Note 27)   
 (in thousand Baht) 
Deferred tax assets        
Depreciation of asset held for lease 112,399  16,404  -  128,803 
Loss carry forward 89,790  60,660  -  150,450 
Allowance for doubtful accounts 46,366  (5,951)  -  40,415 
Allowance for decline in value of inventory 1,239  812  -  2,051 
Accrued income on leases in arrears more         
   than three months 25,463  3,615  -  29,078 
Advance received from lessee for        
   exercising purchase option 15,604  520  -  16,124 
Allowance for loss on impairment of         
   investment and immovable         
   property foreclosed 4,028  -  -  4,028 
Non-current provisions for employee 

benefit 
 

10,673 
  
1,031 

  
(1,978) 

  
9,726 

Total 305,562  77,091  (1,978)  380,675 
        
Deferred tax liabilities        
Differences in income recognition of        
   operating and finance lease contracts  (9,294)  2,655  -  (6,639) 
Depreciation of office condominium (2,691)  (551)  -  (3,242) 
Total (11,985)  2,104  -  (9,881) 
        
Net 293,577  79,195  (1,978)  370,794 
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   (Charged) / Credit to    
 At 

1 January 
2017 

  
Profit or 

loss 

 Other 
comprehensive 

income 

 At  
31 December 

2017 
   (Note 27)   
 (in thousand Baht) 
Deferred tax assets        
Depreciation of asset held for lease 103,380  9,019  -  112,399 
Loss carry forward 52,759  37,031  -  89,790 
Allowance for doubtful accounts 43,682  2,684  -  46,366 
Allowance for decline in value of 

inventory 
1,205  34  -  1,239 

Accrued income on leases in arrears more         
   than three months 18,997  6,466  -  25,463 
Advance received from lessee for        
   exercising purchase option 14,558  1,046  -  15,604 
Allowance for loss on impairment of         
   investment and immovable         
   property foreclosed 4,028  -  -  4,028 
Non-current provisions for employee 

benefit 
 

9,945 
  
1,063 

  
(335) 

  
10,673 

Total 248,554  57,343  (335)  305,562 
        
Deferred tax liabilities        
Differences in income recognition of        
   operating and finance lease contracts  (8,335)  (959)  -  (9,294) 
Depreciation of office condominium (2,153)  (538)  -  (2,691) 
Total (10,488)  (1,497)  -  (11,985) 
        
Net 238,066  55,846  (335)  293,577 

 
As at 31 December 2018, the Company had total taxable benefit from loss carry forward of Baht 356.7 
million (2017: Baht 213.0 million) resulting from capital expenditure which qualified for an additional 
deductible expense in the income tax calculation. Management estimated the future taxable profits and 
recognised the deferred tax assets of Baht 150.5 million (2017: Baht 89.8 million) on the loss carry 
forward because management considered it is probable that future taxable profits would be available 
against which such loss can be recognised. Accordingly, the Company has not yet recognised the 
deferred tax assets of Baht 206.2 million for loss carry forward in the financial statements as at           
31 December 2018 (2017: Baht 123.2 million). 

 
15 Interest-bearing liabilities  
 
15.1  Short-term loans from financial institutions 

 
 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Current - unsecured    
Promissory notes 830,000  280,000 
Bills of exchange 800,000  550,000 
Less unamortised discount on bills of exchange (1,816)  (2,214) 
Short-term loans from financial institutions 1,628,184  827,786 
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As at 31 December 2018, the Company had overdraft lines and other credit facilities, excluding bills 
of exchange, with various local banks totaling Baht 2,670 million (2017: Baht 2,300 million) which 
bear interest at the Money Market Rate (MMR) at the transaction date. As at 31 December 2018, the 
Company had unutilised credit facilities totaling Baht 1,677 million (2017: Baht 1,871 million). 
 

15.2  Debentures  
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Unsecured debentures - at face value 6,900,000  6,650,000 
Less unamortised deferred charges on debenture issuance (3,317)  (3,428) 
 6,896,683  6,646,572 
Less current portion due within one year    
    (net of unamortised deferred charges on debenture issuance) (2,199,666)  (1,749,781) 
Debentures, non-current portion 4,697,017  4,896,791 
 
As at 31 December 2018, the Company had outstanding balances of issued unsecured, name 
registered, unsubordinated and no-trustee debentures which were offered to the institutional investors 
specified in the Notification of Securities and Exchange Commission. The details of issuance of 
debentures were as follows: 
 
Debenture issued on 23 July 2015 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 3 years 6 months, will mature on 23 January 2019 
Interest rate Fixed interest rate of 2.62% per annum 
Interest payment due Every 23 January and 23 July of each year 

 
Debenture issued on 24 September 2015 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years, will mature on 24 September  2019 
Interest rate Fixed interest rate of 2.86% per annum 
Interest payment due Every 24 March and 24 September of each year 

 
Debenture issued on 25 January 2016 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 25 January 2020 
Interest rate Fixed interest rate of 2.49% per annum 
Interest payment due Every 25 January and 25 July of each year 
 
Debenture issued on 24 February 2016 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 5 years will mature on 24 February 2021 
Interest rate Fixed interest rate of 2.63% per annum 
Interest payment due Every 24 February and 24 August of each year 
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Debenture issued on 24 February 2016 
Unit and value 200,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 200 million 
Period and maturity date 7 years will mature on 24 February 2023 
Interest rate Fixed interest rate of 3.05% per annum 
Interest payment due Every 24 February and 24 August of each year 

  
Debenture issued on 17 August 2016 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 3 years will mature on 17 August 2019 
Interest rate Fixed interest rate of 2.24% per annum 
Interest payment due Every 17 February and 17 August of each year 

  
Debenture issued on 28 September 2016 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 28 September 2020 
Interest rate Fixed interest rate of 2.60% per annum 
Interest payment due Every 28 March and 28 September of each year 
  
Debenture issued on 16 February 2017 
Unit and value 700,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 700 million 
Period and maturity date 2 years 3 months will mature on 16 May 2019 
Interest rate Fixed interest rate of 2.56% per annum 
Interest payment due Every 16 February and 16 August of each year 
  
Debenture issued on 3 August 2017 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 3 August 2021 
Interest rate Fixed interest rate of 2.76% per annum 
Interest payment due Every 3 February and 3 August of each year 
  
Debenture issued on 18 October 2017 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 2 years 11 months 18 days will mature on 6 October 2020 
Interest rate Fixed interest rate of 2.43% per annum 
Interest payment due Every 6 April and 6 October of each year 

 
Debenture issued on 23 February 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 23 February 2022 
Interest rate Fixed interest rate of 2.43% per annum 
Interest payment due Every 23 February and 23 August of each year 
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Debenture issued on 24 May 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 24 May 2022 
Interest rate Fixed interest rate of 2.52% per annum 
Interest payment due Every 24 May and 24 November of each year 
  
Debenture issued on 9 August 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Bath 1,000 each 
Total debenture value Bath 500 million 
Period and maturity date 3 years 3 months will mature on 9 November 2021 
Interest rate Fixed interest rate of 2.70% per annum 
Interest payment due Every 9 February and 9 August of each year 
 
Debenture issued on 27 November 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Bath 1,000 each 
Total debenture value Bath 500 million 
Period and maturity date 2 years will mature on 27 November 2020 
Interest rate Fixed interest rate of 2.91% per annum 
Interest payment due Every 27 November and 27 May of each year 
 
In connection with the terms of the rights and responsibilities of the debentures issuer, the Company,  
as the issuer, has to comply with certain restrictions and conditions as stipulated therein, such as 
maintaining certain financial ratios etc. 

 
15.3 Long-term loans from financial institutions 
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Long-term loans from financial institutions - unsecured 1,698,262  2,075,784 
Less current portion due within one year  (719,112)  (877,522) 
Long-term loans from financial institutions,    
   non-current portion 979,150  1,198,262 
 
In December 2015, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for a credit line of 
Baht 500 million. As at 16 December 2015, the Company has drawn down the loan in full. The loan has 
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the 
maturity date of the final installment will be in December 2019. 
 
In January 2017, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit line of 
Baht 500 million. As at 27 January 2017, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the 
maturity date of the final installment will be in January 2020. 
 
In March 2017, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines of 
Baht 150 million. As at 30 March 2017, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the 
maturity date of the final installment will be in March 2020. 
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In April 2017, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines of  
Baht 350 million. On 27 April 2017, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the 
maturity date of the final installment will be in April 2020. 

 
In May 2017, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines of  
Baht 500 million. On 31 May 2017, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the 
maturity date of the final installment will be in May 2021. 
 
In October 2018, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines of 
Baht 300 million. On 5 October 2018, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a semiannually basis and the 
maturity date of the final installment will be in October 2021. 
 
In October 2018, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines of 
Baht 200 million. On 16 October 2018, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a semiannually basis and the 
maturity date of the final installment will be in October 2021. 
 
The periods to maturity of interest-bearing liabilities as at 31 December were as follows: 
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Within one year  4,546,962  3,455,089 
After one year but within five years 5,676,167  5,895,230 
After five years -  199,823 
Total 10,223,129  9,550,142 
 
Interest-bearing liabilities of the Company as at 31 December 2018 and 2017 were denominated 
entirely in Thai Baht. 
 

16 Trade accounts payable  
 Note 2018  2017 
  (in thousand Baht) 
Related parties 4 4,517  4,064 
Other parties   225,728  219,059 
Total  230,245  223,123 

 
Trade accounts payable of the Company as at 31 December 2018 and 2017 were denominated entirely 
in Thai Baht. 

 
17 Other payables 

  2018  2017 
  (in thousand Baht) 
Accrued finance costs   61,409  64,579 
Rental income received in advance  105,450  84,727 
Accrued expenses  37,474  33,417 
Accrued withholding tax   8,574  9,167 
Others  3,176  1,029 
Total  216,083  192,919 
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18  Non-current provisions for employee benefits    
 
Post-employment benefits 

 
The Company operates a number of post-employment benefit plans including defined benefit plans. 
All defined benefit plans are unfunded. 
 
Post-employment benefit obligations presented in statement of financial position are as follows: 

 
  2018  2017 
  (in thousand Baht) 
Present value of unfunded obligations  48,632  53,365 
Post-employment benefit obligations presented     
   in statement of financial position  48,632  53,365 

 
Movement in the present value of the defined benefit obligations: 

 
  2018  2017 
  (in thousand Baht) 
At 1 January   53,365  49,724 
Include in profit or loss:     
Current service cost and interest cost  5,156  5,314 
     
Included in other comprehensive income     
Actuarial gain  (9,889)  (1,673) 
     
Other     
Benefits paid  -  - 
At 31 December  48,632  53,365 

           
Actuarial gain recognised in other comprehensive income arising from: 

 
  2018  2017 
  (in thousand Baht) 
Demographic assumptions  (4,375)  (1,423) 
Financial assumptions  (6,948)  2,702 
Experience adjustment  1,434  (2,952) 
Total  (9,889)  (1,673) 
 
Principal actuarial assumptions as at 31 December 2018 are based on a discount rate of 3.12% (2017: 
3.00%); the future salary growth rate of 4.0 - 6.0% (2017: 5.5 - 7.5%); the employee turnover rate of 
1.0 - 24.2% (2017: 4.3 - 19.4%); the retirement ages of 55 - 60 years (2017: 55 - 60 years), and the 
assumptions regarding future mortality rate are based on statistics of an insurance company. 
 
Sensitivity analysis 
 
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding 
other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown 
below. 
  Increase  Decrease 
  (in thousand Baht) 
At 31 December 2018     
Discount rate (1% movement)  (4,135)  4,726 
Future salary growth (1% movement)  4,069  (3,659) 
Employee turnover (1% movement)  (4,343)  4,898 
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  Increase  Decrease 
  (in thousand Baht) 
At 31 December 2017     
Discount rate (1% movement)  (5,120)  5,900 
Future salary growth (1% movement)  5,078  (4,541) 
Employee turnover (1% movement)  (5,344)  6,074 
 
Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the 
plan, it does provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown. 
 
On 13 December 2018, the National Legislative Assembly passed a bill amending the Labor 
Protection Act to include a requirement that an employee who is terminated after having been 
employed by the same employer for an uninterrupted period of twenty years or more, receives 
severance payment of 400 days of wages at the most recent rate. The Company will amend its 
retirement plan in the period in which the amendment will have become law and is announced in the 
Royal Gazette. As a result of this change, the provision for retirement benefits as at that future period 
end as well as past service cost recognised during that period in the financial statements is estimated to 
increase by an amount of approximately Baht 15.8 million. 

 
19 Share capital 

 Par value 2018  2017 
 per share Number  Amount  Number  Amount 
 (in Baht) (thousand shares / thousand Baht) 
Authorised         
At 1 January         
- ordinary shares 1 646,200  646,200  646,200  646,200 

  Reduction of shares 1 -*  -*  -  - 
  Issue of new shares 1 600  600  -  - 
At 31 December         
- ordinary shares 1 646,800  646,800  646,200  646,200 
         
Issued and paid-up          
At 1 January         
- ordinary shares 1 596,493  596,493  596,493  596,493 
Shares options exercised 1 17  17  -**  -** 
At 31 December         
- ordinary shares 1 596,510  596,510  596,493  596,493 
 
* During the year ended 31 December 2018, the Company reduced the registered capital of 6 ordinary shares of Baht 1 per 

par value, amounting Baht 6. 
**  During the year ended 31 December 2017, the Company issued 121 outstanding shares amounting to Baht 121 for shares 

option exercised. 
 

 At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 April 2018, the 
shareholders approved for the decrease in the registered capital of 6 ordinary shares of Baht 1 per par 
value, amounting Baht 6 and approved for the increase in the registered capital of 600,000 ordinary 
shares of Baht 1 per par value, amounting Baht 600,000 to be reserved to the adjustment of rights  
under the warrants to purchase the Company’s ordinary shares. The Company has registered the 
decrease and increase in their capital with the Ministry of Commerce on 7 May 2018 and 8 May 2018, 
respectively. 
 
The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends as declared from time to time, and are 
entitled to one vote per share at meetings of the Company. 
 

 Share premium  
 
Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription 
monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share 
premium”). Share premium is not available for dividend distribution. 
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20 Warrants 
 

The Company had warrants to purchase new ordinary shares of the Company. The details of warrants 
are as follows;  
 
Name of warrants : Warrants to purchase the new ordinary shares of Phatra Leasing 

Public Company Limited No.1 (PL-W1) 
Allocated to  : Existing common shareholders at an offering ratio of 3 new 

ordinary shares per 1 unit of warrant 
Number of warrants issued : Not exceeding 49,707,730 units 
Offering price : Baht 0.00 per unit 
Number of listed warrants  : 49,707,319 units 
Date granted : 15 June 2015 
Last exercise date : 15 June 2018 
Maturity : 3 years 
Exercise price : Baht 3.958 per share 
Exercise right per unit : Warrant 1 unit to 1.011 ordinary share 
Exercise period 
 

 
    

: The holders of warrants are able to exercise the warrants on the 
last business day of March, June, September and December each 
year throughout the term of the warrants. The first exercise date 
shall be after the second anniversary of the warrants. 

 
During the year ended 31 December 2018, PL-W1 was exercised in the number of 16,770 units (2017: 
120 units) and registered as paid-up share capital of 16,951 shares (2017: 121 shares) in the amount of 
Baht 16,951 (2017: Baht 121), resulting in an increase of the Company’s paid-up share capital in amount 
of Baht 16,951 (2017: Baht 121). 
 
During the year 2018, the remaining warrants (PL-W1) in the number of 49,609,429 units have been 
expired. As at 31 December 2017, the remaining warrants (PL-W1) had not been exercised were 
49,707,198 units.  

 
21 Legal reserve 
 

Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 section 116 requires that a public company shall 
allocate not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a 
reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the 
registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.   
 
As at 31 December 2018, the Company’s legal reserve amounted to Baht 65 million (2017: Baht 65 
million). 
   

22 Segment information 
 

The Company has two reportable segments, as described below, which are the Company’s strategic 
divisions. The strategic divisions offer different services, and are managed separately because they 
require different marketing strategies. For each of the strategic divisions, the Chief Operating Decision 
Maker (CODM) reviews internal management reports on at least a quarterly basis. The following 
summary describes the operations in each of the Company’s reportable segments. 

 

• Segment 1  Land vehicles  
• Segment 2  Others  
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Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is 
measured based on segment gross profit, as included in the internal management reports that are 
reviewed by the Company’s CODM. Segment gross profit is used to measure performance as 
management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of certain 
segments relative to other entities that operate within these industries. 
 
Information about reportable segments: 
 

  
Land vehicles 

  
Others 

  
Total  

  
2018 

  
2017 

  
2018 

  
2017 

  
2018 

  
2017 

 (in thousand Baht) 
External revenue 2,330,420  2,452,832  401,349  350,696  2,731,769  2,803,528 
Total segment revenue 2,330,420  2,452,832  401,349  350,696  2,731,769  2,803,528 
Direct rental costs 1,822,570  1,877,216  292,352  247,250  2,114,922  2,124,466 
Segment gross profit 507,850  575,616  108,997  103,446  616,847  679,062 
            
Segment assets   10,527,537  9,996,419  2,164,572  2,078,583  12,692,109  12,075,002 
Capital expenditure 2,951,238  2,461,042  497,524  165,950  3,448,762  2,626,992 
Segment liabilities   231,357  227,943  240,852  186,572  472,209  414,515 
 
Reconciliations of reportable segment revenues, profit or loss, assets and liabilities  
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Revenue    
Total revenue from reportable segments   2,731,769  2,803,528 
Other revenue   1,100,607  1,053,523 
Total revenue 3,832,376  3,857,051 

    
Profit or loss    
Total gross profit for reportable segments 616,847  679,062 
Unallocated amounts (472,167)  (513,283) 
Profit before income tax 144,680  165,779 
    
Assets    
Total assets for reportable segments 12,692,109  12,075,002 
Unallocated amounts 1,373,557  1,136,443 
Total assets 14,065,666  13,211,445 
  
Liabilities    
Total liabilities for reportable segments 472,209  414,515 
Unallocated amounts 10,612,637  9,934,822 
Total liabilities 11,084,846  10,349,337 
 
Geographical segments     

 
The Company operates only in Thailand. There are no revenues derived from, or assets located in, 
foreign countries. 
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Major customer 
     
The Company does not have any major customer which is significant to financial statement because 
the Company does not have any external revenue from one customer more than 10% of total revenue. 

 
23 Other income 
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Discount on insurance premium  18,646  19,186 
Penalty income 12,693  12,359 
Interest income 384  398 
Others 13,247  15,799 
Total 44,970  47,742 

 
24 Administrative expenses 
 

 Note 2018  2017 
  (in thousand Baht) 
Employee benefit expenses 25 177,490  163,996 
Rental and utilities service charges  18,721  16,775 
Others  82,426  70,604 
Total  278,637  251,375 

 
25 Employee benefit expenses 
 

 Note 2018  2017 
  (in thousand Baht) 
Management     
Salaries and bonuses  38,007  37,217 
Director’s remuneration  8,610  9,130 
Post-employment benefits  2,771  2,791 
 4 49,388  49,138 
     
Other employees     
Salaries and bonuses  106,640  96,517 
Post-employment benefits and others  21,462  18,341 
  128,102  114,858 
Total   177,490  163,996 

 
Provident fund was established by the Company for its employees. Membership to the fund is on a 
voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at rates ranging from 5% to 10% 
of their basic salaries and by the Company at rates ranging from 5% to 10% of the employees’ basic 
salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance as a juristic entity and is 
managed by a licensed Fund Manager. 



318 Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2018

Phatra Leasing Public Company Limited  
Notes to the financial statements 
For the year ended 31 December 2018 
 
 

 42 

26 Expenses by nature 
 
The statements of comprehensive income include an analysis of expenses by function. The significant 
expenses by nature disclosed in accordance with the requirements of various TFRS were as follows: 

 
  2018  2017 
  (in thousand Baht) 
     
Change in inventory  (59,004)  (6,136) 
Assets under operating lease contracts transferred to inventory  1,112,738  1,018,387 
Employee benefit expenses  177,490  163,996 
Depreciation  1,686,722  1,710,489 
Others  513,281  519,457 
Total  3,431,227  3,406,193 

 
27 Income tax expense  
 

Income tax recognised in profit or loss 
 

 Note 2018  2017 
  (in thousand Baht) 
Current year tax expense     
Current year  -  - 
Adjustment for prior years  (192)  (264) 
  (192)  (264) 
     
Deferred tax expense     
Movements in temporary differences   14 (79,195)  (55,846) 
Total income tax expense  (79,387)  (56,110) 
    
Income tax recognised in other comprehensive income    
 

 2018  2017 
   Tax      Tax   
 Before  (expense)  Net of  Before  (expense)  Net of 
 tax  benefit  tax  tax  benefit  tax 
 (in thousand Baht) 

Defined benefit plan 
actuarial gains  9,889  (1,978)  7,911  1,673  (335)  1,338 

Total 9,889  (1,978)  7,911  1,673  (335)  1,338 
 

Reconciliation of effective tax rate    
 2018  2017 
 Tax rate  (in thousand 

  Baht) 
 Tax rate  (in thousand 

  Baht)  (%)   (%)  
  
Profit before income tax expense   144,680    165,779 
 
Income tax using the Thai  

       

   corporation tax rate 20.0  28,936  20.0  33,156 
Expenses not deductible for tax purpose   887    949 
Income not subject to tax   (118)    (163) 
Adjustment for prior years   (192)    (264) 
Addition deductible expense for tax purpose   (191,746)    (193,235) 
Unrecognised loss carry forward to        
   deferred tax assets   82,846    103,447 
Total (54.9)  (79,387)  (33.9)  (56,110) 
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28 Earnings per share 
 
Basic earnings per share 
 
The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2018 and 2017 were 
based on the profit for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and the 
weighted average number of ordinary shares outstanding during the years as follows: 
 
 2018  2017 
 (in thousand Baht / thousand 

shares) 
Profit for the year attributable to ordinary shareholders     
   of the Company (basic) 224,067  221,889 
Number of ordinary shares outstanding at 1 January 596,493  596,493 
Effect of shares options exercised 9  -* 
Weighted average number of ordinary shares     
   outstanding (basic) 596,502  596,493 
Basic earnings per share (in Baht) 0.38  0.37 
* Effect of shares issued during the year was 60 shares.    
 
Diluted earnings per share 
 
The calculations of diluted earnings per share for the years ended 31 December 2018 and 2017 were 
based on the profit for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and the 
weighted average number of ordinary shares outstanding during the years after adjusting for the 
effects of all diluted potential ordinary shares as follows: 
 
 2018  2017 
 (in thousand Baht / thousand 

shares) 
Profit for the year attributable to ordinary shareholders     
   of the Company (basic) 224,067  221,889 
Profit for the year attributable to ordinary shareholders    
   of the Company (diluted) 224,067  221,889 
Number of ordinary shares outstanding (basic) 596,502  596,493 
Effect of exercise of share options -  5,342 
Weighted average number of ordinary shares  596,502  601,835 
   outstanding (diluted)    
Diluted earnings per share (in Baht) 0.38  0.37 

 
29 Dividends   

 
At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 April 2018, the 
shareholders approved for the dividend payment from the net profit and the operating results of the 
year 2017 at the rate of Baht 0.19 per share for the total number of 596,492,874 shares, totaling Baht 
113.3 million. The dividend was paid to shareholders on 22 May 2018.   
 
At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 28 April 2017, the 
shareholders approved for the dividend payment from the net profit and the operating results of the 
year 2016 at the rate of Baht 0.19 per share for the total number of 596,492,753 shares, totaling Baht 
113.3 million. The dividend was paid to shareholders on 25 May 2017. 
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30 Financial instruments 
 
Financial risk management policies 
 
The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates, foreign 
currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The 
Company does not hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes. 
 
Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of 
controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of 
managing the risks. The management continually monitors the Company’s risk management process 
to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved.  
 
Capital risk management  
 
The Company’s objectives when managing capital are to safeguard the Company’s ability to continue 
as a going concern and to sustain future development of the business in order to provide returns for 
shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to 
increase investors and stakeholders’ confidence. 
 
In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends 
paid to shareholders depending on the Company’s operating performance. 
 
Interest rate risk 
 
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the 
Company’s operations and its cash flows because loan interest rates are mainly fixed, as disclosed in 
Note 15. The management believes that the Company has no need to use derivative instruments to 
manage such risk. 
 
Financial assets and financial liabilities as at 31 December with details of the Company’s interest rate 
risk based on the period to earlier of the contractual repricing date or maturity date were as follows:   
 

  31 December 2018 
      After 1 year    Non-   
  Interest  Within  but within  After  interest   
 Note rate  1 years  5 years  5 years  bearing  Total 
  (% per annum)  (in thousand Baht) 
Financial assets             
Cash and cash equivalents 5 0.125 - 0.500  101,246  -  -  5,714  106,960 
Receivables under operating             
   lease contracts* 6 -  -  -  -  281,207  281,207 
Receivables under finance  Rate derived           
   lease contracts* 7 from contracts  939,413  1,267,415  -  -  2,206,828 
Total financial assets    1,040,659  1,267,415  -  286,921  2,594,995 
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  31 December 2018 
      After 1 year    Non-   
  Interest  Within  but within  After  interest   
 Note rate  1 years  5 years  5 years  bearing  Total 
  (% per annum)  (in thousand Baht) 
Financial liabilities             
Short-term loans from              
   financial institutions 15.1 MMR  1,628,184  -  -  -  1,628,184 
Trade account payables 16 -  -  -  -  230,245  230,245 
Debentures 15.2 2.24 - 3.05  2,199,666  4,697,017  -  -  6,896,683 
Long-term loans from              
  financial institutions 15.3 3.27 - 3.50  719,112  979,150  -  -  1,698,262 
Total financial liabilities    4,546,962  5,676,167  -  230,245  10,453,374 
Difference of items in the             
  statement of financial position    (3,506,303)  (4,408,752)  -  56,676  (7,858,379) 
 
*  Gross amount before net off allowance for doubtful accounts 
 

  31 December 2017 
      After 1 year    Non-   
  Interest  Within  but within  After  interest   
 Note rate  1 years  5 years  5 years  bearing  Total 
  (% per annum)  (in thousand Baht) 
Financial assets             
Cash and cash equivalents 5 0.125 - 0.750  134,306  -  -  80,486  214,792 
Receivables under operating             
   lease contracts* 6 -  -  -  -  278,954  278,954 
Receivables under finance  Rate derived           
   lease contracts* 7 from contracts  964,859  1,286,294  -  -  2,251,153 
Total financial assets    1,099,165  1,286,294  -  359,440  2,744,899 
             
Financial liabilities             
Short-term loans from              
   financial institutions 15.1 MMR  827,786  -  -  -  827,786 
Trade account payables 16 -  -  -  -  223,123  223,123 
Debentures 15.2 2.24 - 4.00  1,749,781  4,696,968  199,823  -  6,646,572 
Long-term loans from              
   financial institutions 15.3 3.00 - 4.30  877,522  1,198,262  -  -  2,075,784 
Total financial liabilities    3,455,089  5,895,230  199,823  223,123  9,773,265 
Difference of items in the             
  statement of financial position    (2,355,924)  (4,608,936)  (199,823)  136,317  (7,028,366) 
 
*  Gross amount before net off allowance for doubtful accounts 
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Foreign currency risk  
 
The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchasing of assets for lease which are 
denominated in foreign currencies. The Company primarily utilises forward exchange contracts with 
maturities of less than one year to hedge such financial assets and liabilities denominated in foreign 
currencies.   
 
As at 31 December 2018 and 2017, the Company does not have a foreign currency account payable.   
 

   Credit risk 
 
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to 
settle its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due.  Management 
has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit 
evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount. The maximum 
exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the statement of 
financial position.  
 
Liquidity risk 
 
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed 
adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of 
fluctuations in cash flows. 
 
Determination of fair values 
 
The fair value of cash and cash equivalents, receivables under operating lease contracts, current 
portion of receivables under finance lease contracts, trade accounts payable, and short-term loans from 
financial institutions is taken to approximate the carrying value due to the relatively short-term 
maturity of these instruments. 
 
The fair value of receivables under finance lease contracts, portion due after one year is taken to 
approximate the carrying value.  
 
The fair value of long-term loans with floating interest rate is taken to approximate the carrying value 
due to the floating interest rate of the long-term loans varies according to the market interest rate.  
 
Other financial liabilities not stated above had the fair and carrying value as follows: 
 

 
Carrying 
amount 

 
Fair value 

   Level 1  Level 2  Level 3  Total 
   (in million Baht) 
31 December 2018          
Debentures  6,897  -  6,896  -  6,896 
Long-term loans 1,698  -  1,618  -  1,618 

          
31 December 2017          
Debentures  6,647  -  6,698  -  6,698 
Long-term loans 2,076  -  1,974  -  1,974 
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31 Commitments and contingent liabilities 
 
(a)  Non-cancellable operating lease commitments 
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Within one year 8,803  8,532 
After one year but within five years 5,490  5,893 
Total 14,293  14,425 

 
(b) Assets held for lease commitments 

 
As at 31 December, the minimum future annual rental income to be received for assets held for 
operating leases were as follows: 
 

 2018  2017 
 (in thousand Baht) 
Within one year 2,298,160  2,230,448 
After one year but within five years 3,825,476  3,439,152 
After five years 2  19 
Total 6,123,638  5,669,619 

 
Under the provisions of certain lease agreements, the lessees have an option to purchase the leased 
assets upon the expiration of the lease terms. If this option is included in the lease agreement, the 
lessees are required to pay a sum in advance as a guarantee for exercising the purchase option. 

 
(c) Letters of guarantee 

 
As at 31 December 2018, the Company had letters of guarantee issued by certain local banks mainly 
relating to guarantees for rental agreements with government agencies and state enterprises of 
approximately Baht 163 million (2017: Baht 149 million). 

 
32 Events after the reporting period 
 

At the Board of Directors’ meeting held on 21 February 2019, the Board approved to propose for 
consideration and approval at the Annual General Meeting of the Shareholders on 29 April 2019 for 
the dividend payment from the net profit and the operating results of the year 2018 to shareholders at 
the rate of Baht 0.19 per share for the total number of 596,509,825 shares, totaling Baht 113.3 million.  
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33 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted 
 
A number of new and revised TFRS which relevant to the Company’s operations are expected to have 
significant impact on the financial statements on the date of initial application. Those TFRS become 
effective for annual financial reporting periods beginning on or after 1 January of the following years. 
 

TFRS Topic Effective 
TFRS 7* Financial Instruments: Disclosures 2020 
TFRS 9* Financial Instruments 2020 
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 2019 
TAS 32* Financial Instruments: Presentation 2020 
TFRIC 16* Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 2020 
TFRIC 19* Extinguishing Financial Liabilities with Equity 

Instruments 
2020 

 
* TFRS - Financial instruments standards 
 

(a) TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
 
TFRS 15 establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when 
revenue is recognised. Revenue should be recognised when (or as) an entity transfers control over 
goods or services to a customer, measured at the amount to which the entity expects to be entitled.  
 
Management is presently considering the potential impact of adopting and initially applying TFRS 15 
on the financial statements. 
 

(b) TFRS - Financial instruments standards 
 
These TFRS establish requirements related to definition, recognition, measurement, impairment and 
derecognition of financial assets and financial liabilities, including accounting for derivatives and 
hedge accounting. 
 
Management is presently considering the potential impact of adopting and initially applying  
TFRS - Financial instruments standards on the financial statements. 
 

34  Reclassification of accounts 
 
Certain accounts in the 2017 financial statements have been reclassified to conform to the presentation 
in the 2018 financial statements as follows:   

 
 2017 
 Before 

reclassification 
  

Reclassification 
 After 

reclassification 
 (in thousand Baht) 
Statement of financial position      
Other receivables 466,624  (173,762)  292,862 
Other non-current assets 9,836  173,762  183,598 
   -   
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