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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างสรรค์การให้บริการในการบริหารทรัพย์สิน ด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมระบบบริการท่ีทันสมัย 
 
พันธกิจ (Mission) 
เป็นผู้น าในธุรกิจลิสซิ่ง (Operating Lease) และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีส่งเสริมความส าเร็จให้

ลูกค้ายิ่งขึ้น ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยเน้นบริการท่ีดีมีคุณภาพและรวดเร็ว พัฒนาบุคลากร รวมถึงมีผลตอบแทนแก่ผู้ถือ
หุ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ 
เน้นการให้บริการแบบ Operating Lease เป็นหลัก พร้อมท้ังมีการให้บริการแบบ Finance Lease ด้วย โดยเน้น

ขยายรูปแบบบริการ และขยายตลาดให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
สร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ   

 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจ ากัดในปี 2530 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด, บริษัท ภัทรประกันภัย จ ากัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธน
กิจ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท สมบัติล่ าซ า จ ากัด เป็นแกนน าในการจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการ
ด าเนินการจัดหาทรัพย์สินให้เช่าแบบลีสซิ่ง โดยเน้นการให้เช่าด าเนินงาน (Operating Lease) และเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น
นิติบุคคลเป็นหลัก  

ในช่วงแรกเน้นการให้เช่าทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์  

 
ในปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท และน าบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท และในปี 
2548 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมท้ัง
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท และได้เรียกช าระค่าหุ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีทุนเรียก
ช าระแล้วเป็นจ านวน 447,369,569 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 447,369,569 หุ้น ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งน้ีจะเป็นหน่ึงใน
การปรับโครงสร้างเงินทุน และเป็นส่วนส าคัญส าหรับรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต และในปี 2548 บริษัท 
ทริสเรทติ้ง จ ากัด (TRIS) ยังได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) ของบริษัท และหุ้นกู้ไม่มีประกัน (Issue 
Rating) เป็นระดับ A - จากเดิม BBB +  

นอกเหนือจากน้ันแล้ว ในปี 2548 นิตยสาร Forbes นิตยสารชั้นน าทางธุรกิจ ได้คัดเลือกบริษัทท่ีเป็นบริษัทมหาชน 
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จากท้ังหมด 15 ประเทศ 25,864 บริษัท โดยได้คัดเลือก
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เฉพาะบริษัทขนาดกลาง ท่ีมียอดรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐและไม่ต่ ากว่า  5 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 
11,845 บริษัท ท้ังน้ีบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่ึงใน 11 บริษัทจากประเทศไทย และเป็น
บริษัทลิสซิ่งเดียว ท่ีได้รับรางวัล Asia’s Best Under a Billion รางวัลน้ีได้แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานต่างๆ ตลอดจน
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจนเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  

 
ในปี 2550 บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่  โดยในส่วนของธนาคารกสิกรไทยได้เสนอขายหุ้นท่ี

ถืออยู่ออกให้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายเดิมของบริษัท สืบเน่ืองจากนโยบายของทาง
ธนาคารกสิกรไทยท่ีจะปรับลดการลงทุนในบริษัทท่ีไม่สามารถควบคุมการด าเนินงานได้ท้ังหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด แต่กลับมีผลดีในการเสริมสร้าง
พันธมิตรส าหรับการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต  

 
ในปี 2551 บริษัทได้เริ่มขยายการให้บริการใน 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ PHATRA AIRCRAFT LEASING ซึ่งเป็น

รูปแบบการให้บริการเช่าเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ท่ีน่ัง ประเภท Business Jet, Turbo Prop และ Piston และ 
PHATRA YACHT LEASING โดยเป็นการให้บริการเช่าเรือแบบ Motor Yacht โดยท้ัง 2 ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นเพื่อตอบสนอง
การเดินทางเพื่อธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว ซึ่งบริษัทไม่เคยหยุดน่ิงในการพัฒนาบริการให้ทันต่อสถานการณ์และความ
ต้องการของลูกค้า  

 
รวมทั้งได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในผลิตภัณฑ์ PHATRA AUTO LEASING ให้มีการให้บริการอย่างครบ

วงจร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายศูนย์บริการตาม
มาตรฐานผู้ผลิตไว้คอยบริการลูกค้าท่ัวประเทศ มากกว่า 800 แห่ง ซึ่งลูกค้าสามารถน ารถเข้า เช็คระยะทาง หรือซ่อม
บ ารุงฉุกเฉิน โดยมั่นใจได้ว่า อะไหล่ท่ีได้รับน้ันเป็นมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิต  ท้ังน้ีเพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้ลูกค้า
ของบริษัทว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลาเพียงแค่โทรศัพท์แจ้งมาท่ี 0 -2290-7575 หรือ 0-2693-2288 พร้อม
กันน้ี ในปี 2554 บริษัทยังได้รับ ISO 9001 : 2008 รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint  
Management) จาก SGS เพื่อการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร 
UKAS ความส าเร็จน้ีเกิดจากการท างานร่วมกันของทีมงานบริการท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและรักษา
ไว้ซึ่งระบบคุณภาพ รู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อประโยขน์สูงสุดคือความพอใจของลูกค้า ท่ีบริษัทมุ่งมั่น
พัฒนาเสมอมา 

 
ในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 646,200,489 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 447,369,569 บาท 

โดยการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการเพิ่มทุนในครั้งน้ีเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท พร้อมท้ังได้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1) ในจ านวน 49,707,319 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นและท่ีจองซื้อเกินสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ภัทรลิสซิ่ง ประกอบกิจการจัดหาทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก ในรูปแบบการให้  “เช่า” 

(Leasing)  โดยเน้นการให้บริการในลักษณะสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) กับทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็น
หลัก อาทิเช่น รถยนต์ส าหรับผู้บริหาร รถยนต์ส่วนกลางประจ าส านักงาน รถยนต์บริการให้เช่าช่วง และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
อื่นๆ รวมท้ังเครื่องบิน และเรือ นอกจากน้ี ยังให้เช่าทรัพย์สิน ประเภท เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ัวไป โดยอายุ
สัญญาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 ปี 

 
ภัทรลิสซิ่ง ให้บริการด้วยบุคลากรท่ีมากประสบการณ์พร้อมจะให้ค าปรึกษาและจัดแผนการใช้ยานพาหนะท่ี

เหมาะสมส าหรับทุกองค์กร อีกท้ังมีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ ให้แก่
ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทย  

 
โครงสร้างรายได้  

รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน  ในลักษณะบริการแบบ PFL (Phatra Fleet 
Leasing) ซึ่งนอกจากค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงานแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน และรายได้จาก
การขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานเพิ่มอีก ท้ังน้ีส าหรับการหาลูกค้า บริษัทจะมีการกระจายไปตาม
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  

 
รายได้ของบริษัท จ าแนกตามสัญญาเช่ารายได้ของบริษัท ตั้งแต่ป ี2557-2559 

 ม.ค.57-ธ.ค.57 ม.ค.58-ธ.ค.58 ม.ค.59-ธ.ค.59 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 2,811.59 75.25 2,894.27 78.13 2,868.19 68.71 

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 113.89 3.05 108.42 2.93 107.85 2.58 

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 768.60 20.57 656.40 17.72 1,150.30 27.56 

รายได้อ่ืน 42.47 1.13 45.51 1.22 48.09 1.15 

รวมรายได้ 3,736.55 100.00 3,704.60 100.00 4,174.43 100.00 

 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลัก   
1. PHATRA FLEET LEASING  

บริการให้เช่ายานพาหนะ ประเภทรถยนต์น่ัง เครื่องบิน พาหนะทางน้ า และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
บริษัทพร้อมให้ค าแนะน า และหาแนวทางบริการต่างๆ ท่ีตรงความต้องการใช้ของผู้เช่ามากท่ีสุด แม้จะเป็น
ยานพาหนะเพียง หน่ึงหรือหลายร้อย โดยใช้หลักบริหารจัดการยานพาหนะจ านวนมากเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economy of Scale) ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ท้ังในรูปแบบ Operating Lease  และ Finance 
Lease  
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 PHATRA AUTO LEASING  
บริการให้เช่าพาหนะประเภทรถยนต์ ท้ังรถยนต์น่ังผู้บริหาร รถใช้งานในองค์กร หรือแม้กระท่ัง

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ ทุกรุ่น ทุกย่ีห้อ  
 PHATRA AIRCRAFT LEASING  

บริการให้เช่าเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ท่ีน่ัง ประเภท Business Jet, Turbo Prop และ 
Piston ท้ังในรูปแบบ Finance Lease และ Operating Lease ครอบคลุมการใช้งานท้ังเพื่อการท่องเท่ียว 
ธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว    
 PHATRA WATERCRAFT LEASING  

บริการให้เช่าเรือ Yacht ส าหรับความเพลิดเพลินส่วนตัว รวมท้ังเรือเพื่อการพาณิชย์ท่ีต้องการ
ใช้งานหลายล า  เรือรับส่งผู้โดยสารส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว และยานพาหนะทางน้ าต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ  

 
2. PHATRA COMMERCIAL LEASING   

บริการให้เช่าทรัพย์สินทุกประเภท อาทิ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต เครื่องจักรส่วนควบอื่นๆ ท่ีลงทุนสูง
และจ าเป็นต่อธุรกิจ ในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) ซึ่งให้ความสะดวกกับการลงทุน โดยมี
จุดเด่นอยู่ท่ีการอนุมัติที่รวดเร็ว 

 
ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management  

ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management ท่ีจะช่วยให้การบริหารจัดการรถยนต์ได้
ง่ายกว่า ด้วยการจัดการรถยนต์พร้อมทั้งดูแลรักษาซ่อมบ ารุง ช่วยให้ลูกค้าใช้ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น  
การเลือกใช้รถยนต์ - บริษัทมีเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญในด้านน้ี คอยให้ค าปรึกษาในการเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร 
การจัดซ้ือรถยนต์ - บริษัทมีการจัดหารถท่ีรวดเร็ว ในทุกรุ่น ทุกสี ด้วยต้นทุนในการเช่าอย่างสมเหตุสมผล 

การจัดส่งรถยนต์ - บริษัทจัดส่งให้ทุกสถานท่ีโดยไม่จ ากัดจ านวนคัน 

การจดทะเบียนรถ - บริษัทต่อทะเบียนและจัดส่งถึงที่ทุกคัน 

การจัดหาประกันรถ - บริษัทมีทีมงานคอยดูแลจัดหาประกันรถ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทผู้เช่าปฏิบัติหน้าท่ี

หลักที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  

การซ่อมบ ารุง - บริษัทดูแลการซ่อมบ ารุงด้วยศูนย์บริการมาตรฐานจากผู้ผลิตเท่าน้ัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

การจัดหารถยนต์ทดแทน - บริษัทจัดรถทดแทนกับทุกเหตุการณ์ท่ีรถของผู้เช่าไม่สามารถใช้ได้ 

PL Service Center ศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง  -  บริการสร้างความอุ่นใจ พร้อมช่วยเหลือทุกปัญหาระหว่าง

เดินทาง เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2290-7575  

เครือข่ายศูนย์บริการท่ัวประเทศ  - ด้วยเครือข่ายศูนย์บริการมากกว่า 800 แห่งท่ัวประเทศ ตรวจเช็คซ่อมบ ารุงได้

อย่างมั่นใจ พร้อมอะไหล่ในมาตรฐานผู้ผลิต 
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ประโยชน์ของสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 สามารถจัดหายานพาหนะทุกชนิด ทุกประเภทได้ตามความต้องการ พร้อมมอบบริการท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างดี 
 ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการเรียกเก็บค่าบริการเป็นค่าเช่าคงที่รายเดือน  
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ช่วยควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร Fleet และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  
 ช่วยรับภาระความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้รถและลดความไม่แน่นอนในการขายทรัพย์สินท่ีได้ลงทุนไป 
 ลักษณะของสัญญาเช่า ท าให้ทรัพย์สินไม่ปรากฏในงบดุล และไม่ปรากฏภาระทางด้านหน้ีสิน 
 การลงทุนน้อยเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 
กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันในทุกด้าน ท้ังการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการ
ให้บริการ การขยายเครือข่าย รวมถึงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการ
ให้บริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย 
เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีเครือข่ายศูนย์บริการท่ี
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ซึ่งนับว่าสร้างความแตกต่าง ได้อย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุ ด
ให้กับลูกค้า ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับผู้น าของธุรกิจต่อไป 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด(มหาชน) ด าเนินธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์ในหลากหลายประเภท โดยเน้นการ
ให้บริการในรูปแบบสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) ในสินทรัพย์ประเภทรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งท่ีผ่านมา 
บริษัทได้มีการกระจายการให้เช่าไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นๆมากขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการให้บริการใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสถานะทางการตลาดท่ีเข้มแข็งจากการท่ีบริษัทมีการขยายฐานลูกค้า
พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้ารายใหญ่กลุ่มเดิมไว้ และสามารถเพิ่มการกระจายฐานลูกค้ารายใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมท่ี
หลากหลายมากขึ้นด้วย  ท าให้บริษัทยังสามารถด ารงสถานะผู้น าในธุรกิจให้เช่าด าเนินงานได้ตลอดมา นอกจากน้ี 
บริษัทยังตระหนักถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นในปัจจุบันบริษัทได้กระจายการให้บริการไปสู่
ตลาดSME และลูกค้ารายย่อยรวมถึงบุคคลท่ัวไป เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการท าก าไร 

  
ภาพรวมของตลาดรถยนต์ในปี 2559 ท่ีผ่านมา มียอดขายรถยนต์รวมท่ี 0.76 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 3.9 

เมื่อเทียบกับปี 2558 ท่ีมียอดขายจ านวน 0.79 ล้านคัน โดยเป็นผลมาจากก าลังซื้อในประเทศท่ีชะลอตัวลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง  ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและการใช้จ่าย ตลอดจนเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในภายในประเทศลดลง 
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ส าหรับปี 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศ ไว้ท่ี 2 
ล้านคัน โดยแบ่งเป็นยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ 8 แสนคัน และการส่งออก 1.2 ล้านคัน โดยการปรับเพิ่ม
ยอดขายในประเทศ เน่ืองจากคาดการณ์ว่าราคาสินค้าเกษตรจะกลับมาฟื้นตัว แต่ประเด็นท่ีน่าติดตามคือ ปัญหา
หน้ีสินภาคครัวเรือนท าให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือมากขึ้น  

 
ในส่วนของสภาวะตลาดส าหรับธุรกิจลีสซิ่งประเภทให้เช่าแบบด าเนินงาน ปัจจุบันบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ

ประเภทน้ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มีบริษัทขนาดใหญ่ท่ีเป็นผู้น าตลาดและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นส่วนใหญ่อยู่
เพียงไม่กี่ราย ซึ่งบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เองจัดว่าเป็นผู้น าในกลุ่มน้ี และแม้ว่าการแข่งขันท่ีรุนแรงใน
ธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบด าเนินงานจะมีอยู่อย่างต่อเน่ือง แต่จากอุปสงค์ของภาคธุรกิจในปัจจุบันท่ียังคงมี
ความต้องการการบริหารจัดการเรื่องยานพาหนะจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกท้ังในส่วนของการบริการและการซ่อม
บ ารุง ท าให้ธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบด าเนินงานในประเทศไทยยังคงสามารถเติบโตได้ในระยะกลางถึงระยะ
ยาว ส าหรับ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เอง จากนโยบายการให้ความส าคัญต่อการให้บริการท่ีครบวงจรแก่
ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และกลยุทธ์การขยายธุรกิจท้ังการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และการขยายประเภททรัพย์สิน
ให้เช่าใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ท่ีมีการเ ปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ท าให้บริษัทยังคงเป็นผู้น าในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าด าเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง
มากว่า 28 ปี  

 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 
แหล่งที่มาของเงินทุน  

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต โดยมุ่งเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งท่ีผ่านมา บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาด และสอดคล้องกับระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สิน  

นอกเหนือจากการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวด้วยการออกหุ้นกู้แล้ว บริษัทยังด าเนินการจัดหาเงินกู้
ระยะยาว โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศอีกหลายแห่ง รวมถึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้างทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตด้วย 
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การให้เช่า (การให้เช่าทรัพย์สิน)  
 
นโยบายการให้เช่าทรัพย์สิน  
บริษัทมีนโยบายต่าง ๆ ในการให้เช่าทรัพย์สินประเภทลิสซิ่ง ดังต่อไปน้ี  
1. ผู้เช่า : บริษัทจะให้เช่าแก่ผู้เช่าท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าผู้ขอเช่า 

เช่น เป็นนิติบุคคลท่ีมีผลการด าเนินงานดี หรือมีโครงการท่ีมีความเป็นไปได้สูง ประวัติการเงินดี และมี
ความสามารถในการช าระค่าเช่าได้  

2. วัตถุประสงค์ในการเช่า : ทรัพย์สินท่ีจะขอเช่าจะต้องน าไปใช้ในกิจการของผู้เช่า โดยผู้เช่าจะต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการเช่าให้แก่บริษัท  

3. ทรัพย์สินท่ีเช่า : ทรัพย์สินท่ีเช่าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
• เป็นทรัพย์สินใหม่ และทรัพย์สินใช้งานแล้ว โดยท่ีบริษัทจะพิจารณาสภาพ อายุการใช้งานและราคาท่ี

เหมาะสม  
• มีผู้ใช้โดยแพร่หลาย และมีตลาดมือสองรองรับพอควร  
• ไม่ได้ผลิตเพื่อใช้กับผู้ใช้เฉพาะราย  
• สามารถระบุกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของได้  

4. ระยะเวลาเช่า : ระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3-5 ปี แล้วแต่ความเหมาะสมของประเภทและการใช้งาน 
5. เงื่อนไขก่อนการเช่า : การก าหนดเงื่อนไขการเช่าจะแตกต่างไปตามความเสี่ยงของแต่ละบริษัท  ซึ่งอาจเลือก

ทางใดทางหน่ึงหรือหลายทางจากต่อไปน้ี  
•  มีบุคคลค้ าประกันการเช่า  
• วางเงินเพื่อค้ าประกันการเช่าในกรณีทรัพย์สินให้เช่ามีลักษณะพิเศษ  
•  ไม่มีเงื่อนไขก่อนการเช่า  

6. เงื่อนไขเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า : ในการเสนอเงื่อนไขการเช่า จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ี
เช่าในแง่ต่างๆ เช่น ความแพร่หลายของผู้ใช้ทรัพย์สินประเภทเดียวกัน แบบ รุ่น ยี่ห้อ ราคาของตลาดมือสอง 
การพัฒนาของเทคโนโลยี การล้าสมัย และลักษณะการใช้งาน เป็นต้น บริษัทจะพิจารณาราคาซากของ
ทรัพย์สินท่ีน่าจะขายได้โดยมีความเสี่ยงไม่มากนัก และน าไปใช้ในการค านวณอัตราค่าเช่า ท้ังน้ีเงื่อนไขหลัง
การเช่าท่ีบริษัทเสนอให้แก่ผู้เช่า ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ความเสี่ยงของบริษัทว่ามากน้อยเพียงใดส าหรับ
เงื่อนไขต่างๆ ท่ีผู้เช่าได้รับหลังสิ้นสุดอายุการเช่า ดังต่อไปน้ี  
•  ข้อเสนอขายหลังการเช่า (Option to Buy) : ผู้เช่าจะได้รับข้อเสนอขายทรัพย์สินจากบริษัทในราคาซากท่ี

เคยก าหนดไว้ในสัญญาเช่า โดยผู้เช่าจะใช้สิทธิซื้อหรือไม่ก็ได้  
•  คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่า (No Option) : เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บริษัท  

 
การบริหารความเสี่ยงจากการให้เช่า  

บริษัทได้มีการระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ  Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อ
กลั่นกรอง เน่ืองจากผู้สนับสนุนในแต่ละรายจะมีมุมมองและแนวคิดท่ีกว้างขวางขึ้น  ท าให้เกิดความรอบคอบมาก
ขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมาณของลูกหน้ีมีปัญหาของบริษัทฯที่มีอยู่ในระดับที่ต่ า  

นอกจากน้ี บริษัทยังได้มีระบบการติดตามการช าระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งส ารอง
หน้ีสงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ อีกท้ังให้ความส าคัญในการติดตามและศึกษาถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของโลกและของภูมิภาค สภาวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยท่ีอาจส่งผลโดยตรงต่อการท าธุรกิจของ
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บริษัท บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาธุรกิจเพื่อศึกษา ในเรื่องต่างๆเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจให้ทันท่วงที 
ส าหรับผลกระทบท่ีอาจมีขึ้นต่อบริษัท  

 
การควบคุมดูแล การอนุมัติการให้เช่า และการติดตามลูกหน้ี  
บริษัทมีการแบ่งขั้นตอนในการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ  

1. การพิจารณาเครดิตของลูกค้า : บริษัทจะสอบถามข้อมูลความต้องการเช่าจากลูกค้า เช่น ทรัพย์สินท่ีต้องการ
เช่า วัตถุประสงค์การใช้งาน ระยะเวลาการเช่า เงื่อนไขการเช่า เหตุผลการเลือกเช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่งรวมถึง
ประวัติผลการด าเนินงาน ประเภทวงเงินและสถาบันการเงิน ท่ีลูกค้าใช้อยู่และเอกสารต่างๆ ประกอบการ
พิจารณา ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดจะพิจารณาเสนอเงื่อนไขการเช่าตามนโยบายการให้
เช่าทรัพย์สินของบริษัท  

2. การขออนุมัติ : บริษัทได้ใช้ระบบผู้สนับสนุน (Sponsor System) ในการอนุมัติให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งระบบการ
อนุมัติดังกล่าว กลุ่มผู้สนับสนุน (Sponsor) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้บริหารฝ่ายขึ้นไปโดยบริษัทมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติให้เช่าอย่างเป็นล าดับขั้น โดยพิจารณาจากมูลค่าของทรัพย์สินให้เช่า ประเภท
ของทรัพย์สินให้เช่า รวมถึงคุณสมบัติของผู้เช่าด้วย 

ส าหรับขั้นตอนการอนุมัติให้เช่า  เมื่อลูกค้าตกลงในเงื่อนไขท่ีบริษัทได้เสนอไปเบื้องต้นแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดและการขาย จะท าหน้าท่ีเสนอรายงานแก่ผู้สนับสนุน 1 ท่าน เพื่อรับรองความถูกต้อง 
จากน้ันผู้สนับสนุนดังกล่าวจะส่งรายงานท่ีรับรองความถูกต้องแล้วไปยังผู้สนับสนุนอีก 2 ท่าน เพื่ออนุมัติการ
ให้เช่าทรัพย์สิน ท้ังนี้มูลค่าของทรัพย์สินให้เช่า ประเภทของทรัพย์สินให้เช่า รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการอนุมัติ
ให้เช่าทรัพย์สิน จะเป็นตามเงื่อนการให้เช่าท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

3. การท าสัญญา : รายงานขออนุมัติที่ได้รับอนุมัติจะถูกจัดท าเป็นสัญญาเช่าเพื่อเสนอแก่ผู้เช่าลงนาม 
4. การจัดซื้อทรัพย์สิน : เมื่อผู้เช่าลงนามในสัญญาเช่าแล้ว บริษัทจึงจัดซื้อทรัพย์สินตามคุณสมบัติท่ีตกลงไว้ 

โดยมีช่องทางการจัดซ้ือผ่านผู้ขายท่ีบริษัทจัดหาเองหรือผู้ขายท่ีผู้เช่าจัดหาให้  
5. การส่งมอบทรัพย์สิน : บริษัทจะจัดส่งทรัพย์สินให้ผู้เช่า จดทะเบียนและจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของบริการของบริษัท พร้อมกับด าเนินการเงื่อนไขก่อนการเช่าให้แล้วเสร็จและถือเป็นการเริ่มต้นสัญญา  
6. การสิ้นสุดสัญญาเช่า : เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าและผู้เช่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาตลอดระยะเวลา

เช่าและไม่มีหน้ีสินค้างช าระแก่บริษัท ลูกค้าจะได้รับเสนอเงื่อนไขหลังการเช่าตามที่ได้ระบุในสัญญา  
 

นโยบายเกี่ยวกับควบคุมและติดตามลูกหน้ีค้างช าระ  
เพื่อให้การควบคุมลูกหน้ีค้างช าระได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ในปี 2559 บริษัทได้มีการแต่งตั้ง 

“คณะอนุกรรมการควบคุมลูกหน้ีค้างช าระ” เพื่อให้สามารถติดตาม และควบคุมลูกหน้ีค้างช าระได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ขั้นตอนในการติดตามหน้ีค้างช าระ สามารถสรุปรายละเอียดในสาระได้ดังนี้   
1. กรณีท่ีลูกค้าค้างช าระไม่เกิน 7 วัน ด าเนินการ ติดตาม ทวงถาม โดยเจ้าหน้าท่ีทีมการเงิน  
2. กรณีท่ีลูกค้าค้างช าระตั้งแต่ 8 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ติดตาม ทวงถาม โดยเจ้าหน้าท่ีทีมติดตามทวงถาม พร้อม

ท้ังส่งจดหมายทวงถามไปยังลูกหน้ีเพื่อให้ช าระหน้ี    
3. กรณีท่ีลูกค้าค้างช าระตั้งแต่ 61แต่ไม่เกิน 90 วัน ขึ้นไปติดตาม ทวงถามโดยเจ้าหน้าท่ีทีมเร่งรัดหน้ึสิน และ

ส าหรับลูกค้าท่ีค้างช าระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป จะด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายควบคู่กับการด าเนินการ
ติดตามเพื่อยึดคืน ในกรณีท่ีได้ด าเนินการยึดคืนทรัพย์สินมาจ าหน่ายและมูลค่าทรัพย์สินท่ีจ าหน่ายได้ไม่
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เพียงพอกับมูลค่าความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจริง ส านักงานกฎหมายจะด าเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไปจน
ครบจ านวนตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา  
ท้ังนี้ ได้ก าหนดขอบเขต หน้าท่ีรับผิดชอบหลักของ “คณะอนุกรรมการควบคุมลูกหน้ีค้างช าระ” ไว้ดังนี้  
1. ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามลูกหน้ีค้างช าระให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และสภาวะ

เศรษฐกิจ 
2. ควบคุม และติดตามให้การด าเนินการเกี่ยวกับลูกหน้ีค้างช าระ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 
3. พิจารณาแนวทางการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหน้ี   
4. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง ตัวแทนในการติดตามทวงหน้ี ยึดคืนทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ

การติดตามหน้ี  
5. ควบคุม และติดตามผลในการด าเนินคดีทางกฏหมายกับลูกหน้ีค้างช าระ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง

อาจส่งผลต่อเน่ืองให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทในอันท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิท่ีควรจะได้รับ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 
1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

เน่ืองจากบริษัทมีหน้ีสินทางการเงิน ซึ่งท้ังหมดเป็นหน้ีท่ีมีก าหนดช าระคืนแน่นอน จึงอาจมีความเสี่ยงของ
การไม่สามารถช าระหน้ีได้ในกรณีท่ีมูลค่าของหน้ีท่ีต้องช าระคืนในแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าค่าเช่าท่ีบริษัทได้รับในช่วง
น้ันๆ  ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของค่าเช่ารับและก าหนดการช าระหน้ีเป็นอย่างมาก โดยอาศัย
การจัดการให้มีการกู้ยืมทั้งระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน และ ระยะยาวในรูปแบบของหุ้นกู้
และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ท้ังน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับค่าเช่าท่ีจะได้รับในอนาคต รวมท้ังยังมีวงเงินกู้ระยะ
สั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉิน นอกจากน้ียังให้ความส าคัญกับคุณภาพของผู้เช่าด้วย 

 
2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระค่าเช่า  

เน่ืองจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังน้ันความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญ กล่าวคือหากผู้เช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และก าไรของบริษัทได้ ท่ีผ่าน
มา บริษัทมีปัญหาเรื่องความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าอยู่ในระดับต่ าเน่ืองจากบริษัทมีความระมัดระวังใน
การคัดเลือกลูกค้า นอกจากน้ีบริษัทยังมีระบบการติดตามการช าระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้ง
ส ารองหน้ีสงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี ในปี 2559 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่รายหน่ึงท่ีไม่สามารถช าระค่า
เช่าได้ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมท้ังได้ตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญไว้อย่าง
เพียงพอแล้ว 

 
3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

เน่ืองจากบริษัทมีการก าหนดค่าเช่าในอัตราคงท่ีตลอดอายุของสัญญา (ซึ่งมีอายุระหว่าง 3  – 5 ปี) ท าให้มี
รายได้ท่ีแน่นอน ในขณะท่ี ต้นทุนกู้ยืมของบริษัทส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด อาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนและผลก าไรของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องการกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้าน 
คือ ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สิน
ให้เช่าและด้านอัตราดอกเบี้ย โดยการรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อให้ส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับที่มีก าไรและมีความสม่ าเสมอ  

 
4. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน  

ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อเกิดขึ้นในตลาดจ านวนมาก ท้ังท่ีเป็นกิจการท่ีมีผู้ถือหุ้น
เป็นสถาบันการเงินและกิจการท่ีเป็นธุรกิจด้านบริการของผู้ผลิตรถยนต์ท่ีมีเงินทุนจ านวนมากจากต่างประเทศ ท าให้
มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง 
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักท่ีชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีความ
ต้องการใช้ยานพาหนะ และมีศักยภาพในการช าระค่าเช่า นอกจากน้ีบริษัทยังได้น าระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและ
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มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการติดตามการให้บริการได้
อย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง  

 
5. ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก  

จากการท่ีบริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่า” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญาเช่าด าเนินงานแก่ผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติ
บุคคลเป็นหลัก โดยมีระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 – 5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบก าหนดสัญญาเช่าประเภทน้ี  ทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่จะถูกจ าหน่ายออกไป ดังน้ันราคาทรัพย์สินท่ีจ าหน่ายได้จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทโดยตรง 
กล่าวคือหากจ าหน่ายได้ในราคาท่ีต่ ากว่าราคาตามบัญชีจะก่อให้เกิดผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน  ท่ีผ่านมา จาก
ประสบการณ์ในการบริหารงานท่ียาวนานท าให้บริษัทสามารถบริหารมูลค่าซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดี 
ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกท่ีท าให้ราคารถยนต์มือสองปรับตัวลดลงมากน้ัน  ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผล
ก าไรจากการจ าหน่ายรถยนต์มือสองของบริษัทในช่วงปี 2558 และปี 2559 ท่ีผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการแก้ไขโดย
การพยายามเพิ่มสัดส่วนการจ าหน่ายรถยนต์สู่ผู้บริโภคให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1   ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  
มูลค่าสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 57 
มูลค่าสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 58 
มูลค่าสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 59 
ลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงิน  1,579.46 1,703.67 1,996.19 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     
สินทรัพย์ให้เช่า-สุทธิ  10,111.22(1) 10,163.27(1) 10,099.80(1) 
สินทรัพย์รอการให้เช่า  - 7.07 17.68 
อาคารชุดส านักงาน  85.98 85.98 85.98 
เครื่องใช้ส านักงาน  20.54 16.83 15.17 
ยานพาหนะ  24.05 17.32 6.94 
รวม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  10,241.79 10,290.47 10,225.57 

รวม  11,821.25 11,994.14 12,221.76 
หมายเหต ุ:  (1) ยอดสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน-สุทธิ แสดงยอดหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าลดลง 

0.56 ล้านบาท 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

-ไม่มี 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
-ไม่มี  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1. ข้อมูลทั่วไปบริษัท  
ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  :  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :  PL 
ชื่อย่อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท : PL-W1 
วันท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  :  15 สิงหาคม 2539 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0107537000211 (เดิมเลขท่ี บมจ.268) 
ทุนจดทะเบียน  :  646,200,489 บาท  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  :  596,492,753 บาท  
มูลค่าท่ีตราไว้  :  1 บาท   
ประเภทธุรกิจ  :  ประกอบธุรกิจประเภทการให้ “เช่า” 

(Leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่า
ด าเนินงาน (Operating Lease) โดย
มุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็น
หลัก อาทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ 
นอกจากน้ียังให้เช่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆ 
อาทิ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์
ท่ัวไป 

สถานท่ีตั้ง  :  เลขท่ี 252/6 ชั้น 29 อาคารส านักงาน
เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ถนน
รัชดาภิเษก 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีการลงทุน หรือถือหุ้นในนิติบุคคลใด  
  

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

นายทะเบียน     
- หุ้นสามัญ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด        

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : (66) 2009-9000  
โทรสาร : (66) 2009-9991  
SET Contact center: (66) 2009-9999 
Website: http://www.set.or.th/tsd 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
 

- หุ้นกู้      
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2555 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 

:  บมจ. ธนาคารทหารไทย 

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2556 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2557 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2557 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 

: 
 
: 
 
: 
 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2557             
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2557             
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2558             
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2558             
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 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 

        ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 

: 
 
: 
 
:  
 
: 
 
: 
 
: 
 
:  
 
: 
 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

http://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2559 

        ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2566 

 
:        

 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2559                            
 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2559 
 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 
 

:  
 
: 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ผู้สอบบัญชี :  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 3565 
บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ชั้น  50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้ 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ :  (66) 2677-2000  
โทรสาร   : (66) 2677-2222 

   
ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากัด 

 ชั้น 14 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ 
 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ : (66) 2627-3443  
โทรสาร: (66) 2627-3250 

 : 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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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
(ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559) 

ทุนจดทะเบียน จ านวน 646,200,489 บาท (หกร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาท) 
ทุนช าระแล้ว  จ านวน 596,492,753 บาท  

 (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาท) 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 596,492,753 หุ้น    

(ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามหุ้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559  
ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละ (%) 

1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 59,649,200 10.000% 
2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 53,000,400 8.885% 
3. บริษัท สมบัติล่ าซ า จ ากัด 45,600,000 7.645% 
4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จ ากัด 41,550,800 6.966% 
5. บริษัท จุลินทร์วงศ์ จ ากัด 24,000,000 4.024% 
6. นายบรรยงค์ ล่ าซ า และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล 15,410,000 2.583% 
7. นางนันทา รุ่งนพคุณศรี 13,934,000 2.336% 
8. นายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์ 12,708,900 2.131% 
9. บริษัท ยุพงษ์ จ ากัด 12,323,402 2.066% 
10. นางยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์ 10,933,333 1.833% 

รวม 289,110,035 48.468% 
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7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1) 
เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PL-W1) ให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ านวนรวมท้ังสิ้น 49,707,319 หน่วย โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 49,707,730 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) มีลักษณะ เงื่อนไข และสาระส าคัญใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1)  ดังนี ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 49,707,319 หน่วย 
ราคาใบส าคัญแสดงสิทธิ ราคาหน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ 49,707,730 หุ้น 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี (วันท่ีออก คือวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 โดยวันครบก าหนดและวัน

ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันท่ี 15 มิถุนายน 2561) 
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.009 หุ้น (เว้นแต่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใช้สิทธิ (ใหม่) ราคาหุ้นละ 3.966 บาท (เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการ

ปรับสิทธิ) 
ก าหนดการให้ใช้สิทธิ ในวันท าการสุดท้ายของทุกไตรมาส (โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันท่ี 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันท่ี 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561) 

รายชื่อผู้ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) 10 รายแรก ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559  

ชื่อ 
จ านวนใบส าคัญแสดง

สิทธิ 
ร้อยละของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ย่ืนจดทะเบียนในครั้งนี้ 

1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 4,970,766 10.000% 
2. บริษัท สมบัติล่ าซ า จ ากัด 3,800,000 7.645% 
3. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จ ากัด 3,462,566 6.966% 
4. น.ส.อารีรัตน์  โชคล้ าบุญ 2,820,000 5.673% 
5. บริษัท สปริง ฟิลด์บีชคลับ จ ากัด 2,300,000 4.627% 
6. บริษัท จุลินทร์วงศ์ จ ากัด 2,000,000 4.024% 
7. นายวิชากร ตั้งจิตนบ 1,555,000 3.128% 
8. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 1,416,700 2.850% 
9. บริษัท ยุพงษ์ จ ากัด 1,227,800 2.470% 
10. นางนันทา รุ่งนพคุณศรี 1,161,166 2.336% 

รวม  24,713,998 49.719% 
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หุ้นกู้  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 
 

1. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 
มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ5 ปี               เริ่ม  1 ก.พ. 55 ส้ินสุด 1 ก.พ. 60 
อัตราดอกเบี้ย  4.65% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 1 ก.พ. และ 1 ส.ค. 
    ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

2. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 
มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ4 ปี                เริ่ม  3 มิ.ย. 56  ส้ินสุด  3 มิ.ย. 60 
อัตราดอกเบี้ย  3.84% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  3 มิ.ย. และ 3  ธ.ค. 
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

3. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 
มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ3 ปี 6 เดือน            เริ่ม  28 มี.ค. 57 ส้ินสุด  28 ก.ย. 60 
อัตราดอกเบี้ย  3.94% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  28 มี.ค. และ 28 ก.ย. 
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

4. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 
มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ4 ปี             เริ่ม  15 พ.ค. 57 ส้ินสุด  15 พ.ค. 61 
อัตราดอกเบี้ย  4.00% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  15 พ.ค. และ 15 พ.ย. 
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 
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5. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่3/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 

มูลค่า (บาท)   400,000,000 
จ านวน (หน่วย)   400,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ3 ปี 4 วัน             เริ่ม  4 ส.ค. 57 ส้ินสุด  8 ส.ค. 60 
อัตราดอกเบี้ย  3.57% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  8 ก.พ. และ 8 ส.ค. 
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

6. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่4/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561  
มูลค่า (บาท)   300,000,000 
จ านวน (หน่วย)   300,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ3 ปี 4 เดือน             เริ่ม  1 ต.ค. 57 ส้ินสุด  1 ก.พ. 61 
อัตราดอกเบี้ย  3.75% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 1 ก.พ. และ 1 ส.ค. 
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

7. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 
มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ3 ปี             เริ่ม  16 ก.พ. 58 ส้ินสุด  16 ก.พ. 61 
อัตราดอกเบี้ย  3.12% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 16 ก.พ. และ 16 ส.ค. 
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 
 

8. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561  
มูลค่า (บาท)   450,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ3 ปี 5 เดือน 27 วัน  เริ่ม  22 เม.ย. 58 ส้ินสุด  19 ต.ค. 61 
อัตราดอกเบี้ย  3.00% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 19 เม.ย. และ 19 ต.ค. 
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
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9. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่3/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562  

มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ3 ปี 6 เดือน    เริ่ม  23 ก.ค. 58 ส้ินสุด  23 ม.ค. 62 
อัตราดอกเบี้ย  2.62% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 23 ม.ค. และ 23 ก.ค. 
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 
 

10. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่4/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562   
มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ4 ปี    เริ่ม  24 ก.ย. 58 ส้ินสุด  24 ก.ย. 62 
อัตราดอกเบี้ย  2.86% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 24 มี.ค. และ 24 ก.ย. 
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

11. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563  
มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ4 ปี    เริ่ม  25 ม.ค. 59 ส้ินสุด  25 ม.ค. 63 
อัตราดอกเบี้ย  2.49% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 25 ม.ค. และ 25 ก.ค. 
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

12. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2559 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564  
มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ5 ปี    เริ่ม  24 ก.พ. 59 ส้ินสุด  24 ก.พ. 64 
อัตราดอกเบี้ย  2.63% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 24 ก.พ. และ 24 ส.ค. 
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

  



 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

21 

 

 
13. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2559 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2566  

มูลค่า (บาท)   200,000,000 
จ านวน (หน่วย)   200,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ7 ปี    เริ่ม  24 ก.พ. 59 ส้ินสุด  24 ก.พ. 66 
อัตราดอกเบี้ย  3.05% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 24 ก.พ. และ 24 ส.ค. 
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

14. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่3/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 
มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ3 ปี    เริ่ม  17 ส.ค. 59 ส้ินสุด  17 ส.ค. 62 
อัตราดอกเบี้ย  2.24% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 17 ก.พ. และ 17 ส.ค.  
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

15. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่4/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 
มูลค่า (บาท)   500,000,000 
จ านวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่าต่อหนว่ย (บาท)  1,000 
อาย ุ4 ปี    เริ่ม  28 ก.ย. 59 ส้ินสุด  28 ก.ย. 63 
อัตราดอกเบี้ย  2.60% ต่อป ี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 28 มี.ค. และ 28 ก.ย.  
นายทะเบยีน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

เงินกู้ระยะยาว (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงิน 6 แห่ง รวม 3,650 ล้านบาท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
มีภาระคงค้างรวม 2,294 ล้านบาท  

  
ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

บริษัท มีภาระคงค้างในรูปของ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ท้ังสิ้น จ านวน 400 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วแลกเงินท่ีมี
อายุตั้งแต่ 1-9 เดือน  
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ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 
  บริษัท มีภาระคงค้างในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ท้ังสิ้น 100 ล้านบาท    

 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ท่ีระดับ A-  
 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2555 

(1 ม.ค. 55– 
31 ธ.ค. 55) 

ปี 2556 
(1 ม.ค. 56– 
31 ธ.ค. 56) 

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) 

ก าไรสุทธิ  240,529,963 205,086,100 140,123,623 170,998.988 220,171,327 
จ านวนหุ้น  447,369,569 447,369,569 447,369,569 596,492,753 596,492,753 
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.54 0.46 0.31 0.32 0.37 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.40 0.28 0.17 0.17 N/A 
คิดเป็นร้อยละของก าไรสุทธิ  74.40 61.08 54.28 59.30 N/A 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
 
8.1 คณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์  นโยบายและกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ตลอดจนทิศทางการด าเนินงานของ
บริษัทและก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อม
ท้ังให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น  

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า                     ประธานกรรมการ 

2. นายภูมิชาย  ล่ าซ า                       รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา 

3. นายสาระ ล่ าซ า กรรมการ / ประธานคณะอ านวยการบริหาร / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา /กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการ 

5. นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการอ านวยการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน 

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

7. นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ  

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช  กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

10. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม          กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

11. นายอาภัสสร  บุนนาค                 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา 

12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
“กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า, นายภูมิชาย ล่ าซ า, นายสาระ ล่ าซ า, 

นางนวลพรรณ ล่ าซ า, ดร.สุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยก าหนดเงื่อนไข กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส าคัญของบริษัท” 
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปีบัญชี 2559 (ม.ค.- ธ.ค. 2559) 
 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยจะมีการก าหนดล่วงหน้าในแต่
ละปี และจัดส่งก าหนดวันประชุมในแต่ละคณะให้กรรมการรับทราบตั้งแต่ต้นปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตาม
ความจ าเป็น ท้ังน้ี ในรอบปีบัญชี 2559 (ม.ค.- ธ.ค. 2559) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตาม
รายละเอียดดังน้ี  

หน่วย : ครั้ง 

รายนามคณะกรรมการ 

คณะกรรม 
การบริษัท 

(ประชุมทั้งหมด 
10 ครั้ง)  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

(ประชุมทั้งหมด 
6 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
พิจารณาค่า

ตอบ 
แทนและสรรหา 

(ประชุม 
ทั้งหมด 1 ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 
(ประชุมทั้งหมด 

4 ครั้ง) 

คณะอ านวยการ
บริหาร (ประชุม
ทั้งหมด 14 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

(ประชุมทั้งหมด 
5 ครั้ง) 

1. นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า 7/10      

2. นายภูมิชาย  ล่ าซ า 9/10  3/3    
3. นายสาระ ล่ าซ า 9/10  3/3 4/4 14/14  
4. นางนวลพรรณ ล่ าซ า 8/10      

5. นายพิภพ กุนาศล 10/10   4/4 14/14 5/5 
6. ดร.สุธี โมกขะเวส(1) 5/8   4/4 13/14 5/5 
7. นางจันทรา บูรณฤกษ์ 9/10      

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช 7/10   3/4   
9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 9/10   4/4   
10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม(2) 3/3 1/1     

11. นายอาภัสสร บุนนาค 9/10 6/6 3/3    
12. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล 9/10 6/6     
13. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์(3) 6/7 5/5     

14. นายเกริกชัย ศิริภักดี(4) 0/2      
15. นายขจรจักร ชโลธร    4/4 13/14  
16. นางทิพย์สุดา คืนคง 10/10  3/3  14/14  

17. นายดนุ สุขวัจน์  6/6  4/4 14/14 5/5 
หมายเหตุ  :     (1)     ดร.สุธี โมกขะเวส ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอ านวยการบริหาร และ

กรรมการลงทุน เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559  
(2)     นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 และได้รบัการแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 สืบแทนวาระรศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ 

(3)     รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ลาออกเมื่อ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
(4)     นายเกริกชัย ศิริภักดี หมดวาระ เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 
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จ านวนคณะกรรมการแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 

 
8.2 ผู้บริหำร 
 

บริษัทมีผู้บริหาร ตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนด จ านวน 
8 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปน้ี 

 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายพิภพ  กุนาศล กรรมการผู้จัดการ 
2. นายขจรจักร  ชโลธร รองกรรมการผู้จัดการ 

ท าหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน 
3. นางทิพย์สุดา  คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ 

ท าหน้าที่ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร 
4. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ท าหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร 
5. นายธนันต์  สืบศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ท าหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ 
6. นายนฤพล วัฒนคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ท าหน้าที่ผู้บริหารสายงานบรกิาร และบริหารทรัพย์สิน 
7. นายดนุ สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ท าหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงนิและควบคุม 
8. นางการะเกด จุลวนิชรัตนา ผู้อ านวยการ 

ท าหน้าที่ผู้บริหารฝ่ายการบัญช ี
  



 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

26 

 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท  

 

�               �         
Risk Management Committee

�                
Audit Committee

�                �                
Remuneration & Selection Committee

              �          
Price and Cost Management Group

                                  
Executive  Vice President 

Head of Price and Cost Management Group

                               
Service and Asset management Group

 

                                      
First Senior Vice President

Head of Service and Asset management Group

                �   
Corporate support Group

                                  
Executive  Vice President 

Head of Corporate support Group

                 �  �  
Finance and Control Group

                                      
First Senior Vice President

Head of Finance and Control Group

                           
Special Asset Business Group

                                      
First Senior Vice President

Head of Special Asset Business Group

                
President

�                 
Executive Committee

�              
Investment Committee

�               
Board of Director

                  
Internal Audit Office

            �         
Risk Management Office

-          �                 
  Special Asset Business Department

-            �            �    
  Pricing and Credit Underwriting Department

-                                    Auto
  Auto Purchasing and Distribution 
Department

-                                    Non-Auto
  Non-Auto Purchasing and Distribution 
Department

-             �                         
  Maintenance & Insurance Service Department

-                           �  �               
  Asset Management and Quality Control 
Department

-             �    �� 
 Retail Business Department

-            
Accounting Department
                        
Vice President Head of Accounting 
Department

-           
Finance Department

-              
Treasury Department

               �    �   
Corporate Business Group

 

                                      
First Senior Vice President

Head of Corporate Business Group

-          �    �   
  Corporate Business Department

-          �                 
      �              
  Government and SME Business Department

-       �                           
 Customer Relations and Marketing Support 
Department

          
Shareholder

-              ��  
  Human Resource Department

-             �   
  Corporate Communication Department

-                  
  General Administration Department

-             
  System Development Department

-                
  Data Management Department

                  �   
Corporate Strategic Office

            
Legal Office

�                           
Asset management Sub-Committee

�                                   
Credit Sub-Committee

�                  
Management Sub-Committee

�                                 
Distribution Sub-Committee

1

2 36 7

8

4 5

 
8.3 เลขำนุกำรบริษัท  

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางทิพย์สุดา คืนคง ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็น
เลขานุการบริษัท โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

ท้ังน้ีเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรม ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ 
2. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท 
3. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแล

กิจการ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ 
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศอย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ 
6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท  
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8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีโปร่งใส

และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึง
สถานะการเงินของบริษัท โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังน้ี ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ   

โดยในปี 2559 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 ได้อนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ  
1.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นอัตรา

เดียวกับปี 2558 โดยสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ คือ  
 ประธานกรรมการ  2 เท่า  
 รองประธานกรรมการ   1.5 เท่า 
 กรรมการ              1  เท่า 
และไม่มีค่าเบี้ยประชุม  
 

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งท่ีมีการจัดประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการชุดย่อยน้ีให้ได้รับค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ

ปี 2558 โดยสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะถูกก าหนดให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ ส าหรับกรรมการชุดย่อยท่ีเป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม     

 
2. เงินบ าเหน็จกรรมการ 

ให้จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คือ จ่ายไม่เกินร้อย
ละ 5 จากเงินปันผลรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
ด าเนินการจัดสรร   

  
ท้ังน้ี ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปีบัญชี 2559 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่าย

ตามครั้งท่ีเข้าประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม
ท้ังสิ้น 8.10 ล้านบาท ซึ่งสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2559  
1. นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า  ประธานกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 480,000 บาท  

เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 540,000 บาท  
2. นายภูมิชาย  ล่ าซ า รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
ค่าตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 360,000 บาท 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 120,000 บาท  
เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 405,000 บาท  

3. นายสาระ ล่ าซ า กรรมการ / ประธานคณะอ านวยการบริหาร 
/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
/กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 60,000 บาท กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 80,000 บาท เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 405,000 บาท  

4. นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท  
เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท  

5. นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / 
กรรมการบริหาร / กรรมบริหารความเสี่ยง / 
ประธานกรรมการลงทุน 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท  
เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท  

6. ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการอ านวยการบริหาร / กรรมการ
ลงทุน 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 160,000 บาท  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 60,000 บาท 

7. นางจันทรา บูรณฤกษ ์ กรรมการอิสระ  ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท  
เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท  

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช  กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 60,000 บาท 
เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท  

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 160,000 บาท   
เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท  

10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 60,000 บาท  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท   

11. นายอาภัสสร  บุนนาค  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ 120,000 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
60,000 บาท เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท  

12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ 120,000 บาท เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท  

13. รศ.เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 180,000 บาท  
ประธานตรวจสอบ 200,000 บาท  เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท  

14. นายเกริกชัย  ศิริภักดี  กรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 80,000 บาท  
เงินบ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท  

หมายเหตุ  :   (1)     ดร.สุธี โมกขะเวส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอ านวยการ
บริหาร และกรรมการลงทุน เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 

(2)     นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 และได้รบัการ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันท่ี 18 ตุลาคม 2559 สืบแทนวาระรศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ 

(3)     รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ลาออกเมื่อ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
(4)     นายเกริกชัย ศิริภักดี หมดวาระ เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร จ่ายตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราท่ีคณะกรรมการก าหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผล
การด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บริหาร 
หมายถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายท่ีสี่ทุกราย โดย
ไม่นับรวมผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งโดยต าแหน่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายท่ีสี่  

ท้ังนี้ ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ านวนท้ังสิ้น 7 ราย เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 
34.21 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส 
 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  
- ไม่มี 

 
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
- เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

บริษัท ได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนตามระเบียบท่ี
บริษัทก าหนด โดยจะสมทบตามอายุงานของผู้บริหาร ดังนี้  

อายุงาน 0-5 ปี   สมทบในอัตราร้อยละ 5  
อายุงานมากกว่า 5- 10 ปี  สมทบในอัตราร้อยละ 8 
อายุงานมากกว่า 10 ปี  สมทบในอัตราร้อยละ 10 
ท้ังน้ี ในรอบปีบัญชี 2559 (ม.ค.-ธ.ค. 2559) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ

ผู้บริหารท้ังสิ้น 7 ราย เป็นจ านวนท้ังสิ้น 2.61 ล้านบาท 
 

8.5 บุคลำกร  
บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จของ

บริษัท ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน รวมท้ังในรอบปี 2559 บริษัทไม่มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน และไม่มีอัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยอันเนื่องมากจากการท างาน 

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานประจ าท้ังสิ้น 148 คน โดยแบ่งพนักงานตามกลุ่มดังน้ี 
สายงาน/ส านัก จ านวน (คน) 

ส านักกฎหมาย 9 
ส านักตรวจสอบภายใน 2 
ส านักยุทธศาสตร์องค์กร 3 
ส านักบริหารความเสี่ยง 1 
สายงานการเงินและควบคุม 24 
สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร 29 
สายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ 6 

สายงานสนับสนนุองค์กร 22 

สายงานบริหารราคาและต้นทุน 22 

สายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน 29 
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ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนท้ังสิ้น 110.35 ล้านบาท ซึ่ง
ผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส  

นอกจากน้ี บริษัท ได้มีการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม อาทิ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
การตรวจสุขภาพประจ าปี ตลอดจนจัดให้สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาโดยมีการ
จัดต้ังชมรมฟุตบอลและชมรมแบตมินตันให้พนักงานเพื่อสุขภาพท่ีดี  นอกจากน้ี บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีการ
ออมทรัพย์ และเพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานเมื่อเกิดความจ าเป็น และใช้จ่ายเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงาน โดย
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน และสมทบให้พนักงานในอัตราส่วนตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนด 
โดยจะสมทบตามอายุงานของพนักงานดังนี้  

อายุงาน 0-5 ปี   สมทบในอัตราร้อยละ 5  
อายุงานมากกว่า 5- 10 ปี  สมทบในอัตราร้อยละ 8 
อายุงานมากกว่า 10 ปี  สมทบในอัตราร้อยละ 10 
 

การด าเนินการในการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในรอบปี 2559 
บริษัทจึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีการอบรม 

สัมมนา ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจ าปี เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานในการท างานให้มีความสามารถ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยในปี 2559 มีการส่งพนักงานเข้าอบรม โดยแบ่งเป็นอบรม
ภายนอกองค์กร 23 หลักสูตรและอบรมภายในองค์กร 2 หลักสูตร รวมท้ังสิ้น 25 หลักสูตร จ านวนพนักงานท่ีส่งอบรม
สัมมนาท้ังสิ้น 85 คน  

ท้ังน้ี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าท่ีในปี 2559 บริษัทได้ส่งกรรมการ และ
ผู้บริหารเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้  

รายช่ือ หลักสูตรอบรม/สัมมนา 
ดร. สุธี โมกขะเวส 
กรรมการ 

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 203/2559 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

นายสุทธิชัย  สมบัตศิิริ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร  

- หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

นายดนุ สุขวัจน ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและควบคุม 

- HRP 9/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- การวางแผนภาษีอากรในการท าสัญญาทางธุรกิจ บริษัท เดอะวิสดอม เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 
- Corporate Budgeting Planning Best Practice  บริษัท วิช คอนซัลติ้ง จ ากัด 

นางการะเกด จุลวนิชรัตนา 
ผู้อ านวยการ ฝา่ยการบัญช ี

- การเตรียมความพร้อมการน าส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล สภาวิชาชพีบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

- การบัญชีและการวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจทั่วไป สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นายอุกฤษฏ์  โชติทักษิณ 
ผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบภายใน 

- การป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 

นายเชษฐา  สุรพงษ์ชาญเดช  
ผู้อ านวยการ ส านักกฏหมาย 

- การวางแผนภาษีอากรในการท าสัญญาทางธุรกิจ  บริษัท เดอะวิสดอม เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

นายสมพล ศรีกสิกลุ  
ผู้อ านวยการ ฝา่ยลูกคา้สัมพันธ์ และสนับสนุนงานขาย 

- Introduction and Awareness to ISO  บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ ากัด 
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การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริษัท ได้มุ่งมั่นและยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนด้วยดีอย่างเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินธุรกิจ ท้ังคอยก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง โดยครอบคลุมหลักการเกี่ยวกับ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  และความรับผิดชอบของ
กรรมการ  คณะกรรมการจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการออกเป็น 5 หมวดรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  อันประกอบด้วย  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาในกิจการต่างๆของบริษัท  สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิ
ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล  สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั้งและก าหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี 
และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารของบริษัท  

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีขึ้นปีละ 
1 ครั้ง โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและก าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการก าหนดวาระอื่นๆ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น  เสนอแนะ ต่อท่ี
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ      

บริษัทมีนโยบายท่ีจะด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอในการตัดสินใจ  
อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ  โดยจะมี
การชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกเรื่อง ท้ังการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีส านักตรวจสอบภายในท่ีเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมท้ังประเมิน
ความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตลอดจนก าหนดให้มีมาตรการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) 

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
โดยบริษัทมีการก าหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ
ภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ  
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ส าหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในน้ัน บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อท าการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน ท้ังน้ี คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรื่องการ
รายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง 
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายจัดการพนักงาน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดและดูแลให้ความมั่นใจว่า
สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังน้ี ยังคอยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีความมั่นคง 

บริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
ก าหนดนโยบาย และส่งเสริมให้มีการจัดท าแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยก าหนด
ภารกิจ และวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีบริหาร และพนักงานทุกคน ได้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code 
of Business Conduct) จึงได้ก าหนดจรรยาบรรณเพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีบริหาร และพนักงานทุกคน
ยึดถือและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น  
บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยค านึงถึงผล

การด าเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว  บริษัทมีหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม   

3. พนักงาน 
บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่

ความส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถใน
ระดับสูง นอกจากน้ัน บริษัทยังให้ความส าคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

4. ลูกค้า  
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพอใจสูงสุดและความมั่นใจให้กับลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดี

และมีคุณภาพ โดยมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกค้า 

5. คู่ค้า 
บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติกับคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า

และปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี ไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
บริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ  ค านึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง
ยุติธรรม 

6. เจ้าหน้ี 
บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขท่ีพึงมีต่อเจ้าหน้ี  ท้ังในการช าระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย

และหลักประกันต่างๆ 
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7. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทในฐานะท่ีเป็นบริษัทของคนไทย  มีจิตส านึกและตระหนักในความเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซึ่งมี

หน้าท่ีรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนให้ความส าคัญ
และค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น 

8. การมีส่วนร่วมในกิจการการเมือง 
บริษัทวางตัวเป็นกลางโดยไม่ท าการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด  กรรมการ เจ้าหน้าท่ีบริหารและพนักงาน

ทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายกับบริษัท  

9. วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 
บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย  กรรมการ เจ้าหน้าท่ีบริหาร  และพนักงาน ต้อง

ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีดี
ของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของพนักงาน 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการ  มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคัญทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทท่ีถูกต้อง  เพียงพอ  ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน  โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมท้ังนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีส าคัญ
อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท  

 
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน  และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ บริษัทได้
แบ่งแยกอ านาจ และก าหนดบทบาทหน้าท่ีระหว่างกันในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการบริหารงาน
ประจ า  ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ จึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ  นอกจากน้ี  โครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ  ซึ่งจะท าให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการ
บริหารงาน  รวมท้ังมีการแบ่งแยกอ านาจ และก าหนดบทบาทหน้าท่ีระหว่างกันในการก าหนดนโยบายการก ากับ
ดูแล และการบริหารงานประจ าเพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากัด 

 
ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ แต่

ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระพิจารณาโดยใช้แนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี  
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมท้ังในปัจจุบันและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์    

ท้ังน้ี  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ตลอดจนทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัทและก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบ  เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท
และผู้ถือหุ้น 

การสรรหากรรมการ 
ในการสรรหากรรมการ  บริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1. มีคุณสมบัติท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมี จริยธรรม

ในการด าเนินธุรกิจ 
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฎิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 
ท้ังนี้ ยังก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปน้ี 
1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด 

ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ มีความอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบ

ตามหน้าท่ีในการก ากับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาก าหนดภารกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตามท่ีฝ่ายจัดการได้
น าเสนอ รวมท้ังได้ด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแลให้ด าเนินการไปตามท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้การก ากับดูแล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ และ
คณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ี

โปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน 
รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท  โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น  

รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยจะมีการก าหนด

ล่วงหน้าในแต่ละปี และจัดส่งก าหนดวันประชุมในแต่ละคณะให้กรรมการรับทราบตั้งแต่ต้นปี และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการ
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ และในหนังสือเชิญ
ประชุมแจ้งวาระไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีครบถ้วนและชัดเจน ส าหรับการประชุมแต่
ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5 - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับวาระท่ีมีการน าเสนอในแต่ละครั้ง โดยจะมีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึง
จะเป็นองค์ประชุม และการวินิจฉัยช้ีขาดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ ได้ค านึงถึงและปฏิบัติตามตามนโยบายก ากับดูแลกิจการอย่างสม่ าเสมอ ท้ังน้ีเพื่อให้

สอดคล้องกับแนวนโยบายท่ีก าหนดไว้ และใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

นอกจากน้ี บริษัทยังส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของกรรมการ 

 

ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการ 
บริษัทตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับเจ้าหน้าท่ีบริหารระดับสูง และพนักงานเป็น

อย่างยิ่งจึงมีการแบ่งแยกอ านาจ หน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างกันในการก าหนดนโยบายและการบริหารงาน
ประจ า ไว้อย่างชัดเจน 

รวมท้ังการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีส าคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่งใส  เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน
ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ ของบริษัท 

การตรวจสอบและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายใน ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องในเรื่อง

การควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน 



 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

36 

 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทาน และรับทราบการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ พร้อมกันน้ีบริษัทได้ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานอิสระ เป็นผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อ านาจด าเนินการ
และกฎระเบียบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งถูกแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์  นโยบายและกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ตลอดจนทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัทและก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลพร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และให้
คณะกรรมการชุดย่อยท าหน้าท่ีศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ าเป็นท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ท้ังน้ี 
คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัท  มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อันประกอบด้วย:  
นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า                     ประธานกรรมการ 
นายภูมิชาย  ล่ าซ า                       รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
นายสาระ ล่ าซ า กรรมการ / ประธานคณะอ านวยการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหา /กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการ 
นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการอ านวยการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน 
ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ/ กรรมการอ านวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

ลงทุน 
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 ล่ าซ า, นายภูมิชาย ล่ าซ า, นายสาระ ล่ าซ า, นางนวล

พรรณ ล่ าซ า, ดร.สุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยก าหนดเงื่อนไข กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท” 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมท้ังในปัจจุบันและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    
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คณะกรรมการตรวจสอบ  มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี อนัประกอบด้วย: 
นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายอาภัสสร  บุนนาค   กรรมการตรวจสอบ 
นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล   กรรมการตรวจสอบ 
นายดนุ สุขวัจน์   เลขานุการ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ   

ท้ังนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 
(ซ)  รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท้ังน้ี นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ

สามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 



 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

38 

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

นายภูมิชาย ล่ าซ า ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา    
นายสาระ ล่ าซ า  กรรมการ 
นายอาภัสสร  บุนนาค   กรรมการ 
นางทิพย์สุดา  คืนคง    เลขานุการ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
1. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในองค์กร ซึ่ง หมายถึง ค่าจ้าง เงิน

รางวัลประจ าปี และผลตอบแทนอื่นท่ีอาจมีขึ้น และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3. พิจารณาทบทวนและก าหนดการค่าตอบแทนภายในองค์กรตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอ ซึ่งหมายถึงการปรับค่าจ้าง

ประจ าปี การปรับโครงสร้างเงินเดือน และ เงินรางวัลประจ าปี   และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการให้
ค าแนะน าในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ 

4. สรรหา คัดเลือก บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม, ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายและหน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษัทก าหนดไว้ เพื่อด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร  ท้ังน้ี เพื่อสืบแทนต าแหน่งต่างๆ ท่ีสิ้นสุดวาระลง และ
เสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อันประกอบด้วย : 
นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายสาระ ล่ าซ า  กรรมการ 
นายพิภพ กุนาศล    กรรมการ 
ดร. สุธี โมกขะเวส  กรรมการ 
นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ 
นายขจรจักร ชโลธร กรรมการ 
นายดนุ สุขวัจน์   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และมาตรการในการ

ควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

2. ก ากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติท่ีเป็น
มาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารความเสี่ยงได้น าไป
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม  

3. ติดตาม  ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท   

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะอ านวยการบริหาร ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อช่วยกลั่นกรอง
การบริหารและจัดการ อันประกอบด้วย  

นายสาระ ล่ าซ า ประธานคณะอ านวยการบริหาร 
นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ 
ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ 
นายขจรจักร ชโลธร  กรรมการ 
นายดนุ สุขวัจน์  กรรมการ 
นางทิพย์สุดา คืนคง    กรรมการและเลขานุการ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะอ านวยการบริหาร 
1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานประจ าวันทุกๆ ด้านของบริษัท รวมท้ังให้ความร่วมมือใน

การด าเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณ 
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ท่ีไม่เป็นการด าเนินกิจการอันเป็นปกติ และ/หรือ อยู่นอกขอบข่ายแผนธุรกิจและงบประมาณ

ท่ีตั้งไว้ ซึ่งจะมีผลกระทบในสาระส าคัญต่อสถานะการเงิน อัตราผลก าไร หรือชื่อเสียงบริษัท รวมท้ังสอบทาน
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ริเริ่มใหม่ท่ีส าคัญ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

4.  สอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อการก าหนดแหล่ง

เงินทุนและโครงสร้างทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อันประกอบด้วย 
นายพิภพ กุนาศล ประธานกรรมการลงทุน 
ดร. สุธี โมกขะเวส  กรรมการ  
นายดนุ สุขวัจน์  กรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน 
1. ทบทวนโครงสร้างเงินทุนของบริษัท  
2. พิจารณาการบริหารงบดุลของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน และ วงเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ (รวมถึงนโยบายการ

บริหารสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัท) 
3. พิจารณาการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท 
4. พิจารณา สภาพคล่อง และ นโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนงานในอนาคตของบริษัท 
5. วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท 
6. พิจารณาหัวข้อต่างๆ ท่ีจะมีผลต่ออันดับเครดิตของบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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9.3 กำรสรรหำและแต่งต้ังกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

การสรรหาคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม หากแต่ต าแหน่งกรรมการเว้น
ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คัดเลือกบุคคล
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง เข้าเป็นกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลงได้โดยมติของคณะกรรมการจะต้องมี
คะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ ท้ังน้ีบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งเช่นน้ีจะอยู่ในต าแหน่ง
ได้เพียงเท่าก าหนดเวลาท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ออกไปน้ัน   

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย
อาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทศัน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1. มีคุณสมบัติท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมี 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฎิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 

  
กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ  

การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  

โดยกรรมการอิสระจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้
เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากน้ันยังต้องสามารถเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน   ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
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ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือ
บริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้อง
ช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ท้ังน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้
มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้ขอ
อนุญาต 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขอ
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อนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ความในข้อ (2) (4) (5) 
และ (6) ในส่วนท่ีก าหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อน
วันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ให้ใช้บังคับกับค าขออนุญาตท่ียื่นต่อส านักงานตั้งแต่วันท่ี  1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขอ
อนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
เกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ  ท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

เป็นกรรมการอิสระเพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า 
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) 
ในนามของนิติบุคคลนั้น 

 
กำรสรรหำผู้บริหำรของบริษัท  

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท ฝ่ายจัดการจะท าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้บริหารสายงานขึ้นไป เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาจะเป็นผู้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

ท้ังน้ี ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารส านักตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการจะท าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและ
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการส านักขึ้น
ไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง และน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งอีกครั้งหน่ึง และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

 
9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในน้ัน บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนิยามตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด มีหน้าท่ีในการรายงานการซื้อ -ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตาม
แบบ59-1 และ59-2 รวมทั้งก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าท่ีจะต้องรักษาข้อมูล
ภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือ
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ครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์
คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท รวมถึงการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อท าการซื้อ ขาย โอน และรับโอน
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

ท้ังนี้ บริษัทได้มีการจัดท า จรรยาบรรณพนักงานขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับ เซ็นต์
รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานเบื้องต้นส าหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมี
จรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษัท ท้ังนี้ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และน าความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท 

 
9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดย
ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น  

ท้ังน้ี ในรอบปี 2559 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบ
บัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2559 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ประกอบด้วย  

1. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565 และ/หรือ 
2. นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3731 และ/หรือ 
3. นายชาญชัย  สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6827  
โดยท้ัง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 เป็นเงินจ านวน 1,400,000 (หน่ึงล้านสี่แสน) บาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ควบคู่ไปกับการ

ด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน 
เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องนี้มากย่ิงขึ้น  

บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น และได้น าเสนอขออนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน และการวางแผนงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้  

1.ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วม
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ 

2.เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นธรรม บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า 
และเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการท าให้บริษัทบรรลุความส าเร็จ บริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

3.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระท าการใดอันก่อให้เกิด
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ท าธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท และท าให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมท้ัง ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี ลูกหน้ี หรือใช้อ านาจหน้าท่ีของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการ
รับของขวัญหรือของก านัลใดๆ จากผู้ท่ีบริษัทท าธุรกิจด้วย ซึ่งอาจน าไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือท าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามี
การเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ   

4.ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 
แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2559  
 
1.ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับกำร

มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร 
บริษัทได้มีการด าเนินงานท่ีเป็นไปอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

สม่ าเสมอ และตลอดมา และค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เน่ืองจากบริษัทตระหนักดีว่าการเติบโตของบริษัทอย่าง
ยั่งยืนจะเกิดขึ้นมิได้หากปราศจากความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลเหล่าน้ี โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประกอบด้วย 

ผู้ถือหุ้น  การด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีผลการด าเนินงานท่ีดี
และมีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยตั้งอยู่บนหลักของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้
ถือหุ้นในระยะยาว ท้ังยังมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)  
  

http://www.pl.co.th/
http://www.pl.co.th/
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ลูกค้ำ  จากประสบการณ์การด าเนินธุรกิจลิสซิ่งมากว่า 29 ปี ท าให้บริษัทมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการอย่างครบวงจรของบริษัท โดยการน าเสนอบริการท่ีมีคุณภาพและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด รวมถึงการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไขต่างๆของการให้บริการของ
บริษัท ฯ รวมถึงความใส่ใจในการให้ค าปรึกษาและจัดแผนการใช้ยานพาหนะท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกค้า ยังรวมถึงการรับฟังข้อ
ร้องเรียนต่างๆของลูกค้า เพื่อน ามาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจได้อย่างสูงสุด 

บริษัทยังมีระบบในการติดตามผลด้วยช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าผ่านระบบ Call 
Center ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint Management) จาก SGS ตาม
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร UKAS ลูกค้าท่ีติดต่อเข้ามาผ่าน Call 
Center น้ันจะได้รับการตอบรับในเบื้องต้นจากพนักงานทันที พร้อมการประสานงานแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าแก่ลูกค้า
ต่อไป นอกจากน้ี บริษัทยังท าการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าจากการให้บริการในด้านต่างๆ ท้ังการให้บริการ Call Center , 
การให้ความช่วยเหลือ Roadside , การบริการอุบัติเหตุ , การซ่อมบ ารุง , การนัดรถเข้าใช้บริการ, การบริการรถทดแทน และ
อื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขความบกพร่องในการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนท าให้ทราบถึงความ
ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมีความ
หลากหลายในปัจจุบัน 

 
คู่ค้ำ  ด้วยรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีต้องอาศัยการท าธุรกรรมกับคู่ค้าหลากหลายราย บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการ

ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตั้งแต่กระบวนการจัดซ้ือสินทรัพย์ท่ีจะน ามาปล่อยเช่าแก่ลูกค้าและการจัดจ าหน่าย
สินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่า ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ได้ นอกจากน้ี บริษัทมีการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วยการเข้าไปเยี่ยมเยียนคู่ค้าเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกันเป็นครั้งคราว ท าให้มีความเข้าใจกันยิ่งขึ้น คู่ค้ามีความพึงพอใจด้วยความร่วมมืออันดีของบริษัทและคู่ค้า ท าให้ ทุกฝ่าย
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของการต่อต้านการทุจริตท่ีบริษัทยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามตลอดมา 

 
คู่แข่ง  ในฐานะท่ีบริษัทเติบโตต่อเน่ืองในธุรกิจลิสซิ่งน้ีมาอย่างยาวนาน ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจ

ตามกรอบของการแข่งขันท่ีสุจริตด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือกระท าการใดๆท่ีมิ
ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจจะท าให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนสืบไป 

 
เจ้ำหนี ้ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโดยอาศัยการกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทจึงต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินท่ีดีและ

เคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยจะไม่มีการน าเงินท่ีกู้ยืมไปใช้ใน
กิจกรรมที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินของเจ้าหน้ี ตลอดจนควบคุมระบบการจัดการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เป็นไป
อย่างครบถ้วนและตรงตามก าหนดเวลา ท้ังการกู้ยืมในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
บริษัทท่ีมีนัยส าคัญต่อเงื่อนไขการกู้ยืม จะมีการแจ้งข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหน้ีทุกราย   
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2.เคำรพสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรในองค์กรอย่ำงเป็นธรรม บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็น

ทรัพยำกรท่ีมีค่ำ และเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรท ำให้บริษัทบรรลุควำมส ำเร็จ บริษัท จึงให้กำรดูแลและปฏิบัติที่เป็น
ธรรมทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งต้ังโยกย้ำย ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ ตลอดจนปรับปรุง
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงาน เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จและสามารถ
เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความส าคัญแก่การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม  

ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ โดยส่งพนักงานฝึกอบรมตามความเหมาะสมของต าแหน่งหน้าท่ี
ของพนักงาน ซึ่งในปี 2559 มีการส่งพนักงานเข้าอบรม โดยแบ่งเป็นอบรมภายนอกองค์กร 23 หลักสูตรและอบรมภายในองค์กร 
2 หลักสูตรรวมท้ังสิ้น 25 หลักสูตร จ านวนพนักงานท่ีส่งอบรมสัมมนาท้ังสิ้น 85 คน รวมถึงการดูแลให้พนักงานทุกคนมี
สวัสดิการท่ีเหมาะสม มีการตรวจสุขภาพประจ าปี จัดให้สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีในการท างาน และสนับสนุนให้
พนักงานเล่นกีฬาโดยมีการจัดตั้งชมรมฟุตบอลและชมรมแบตมินตันให้พนักงานเพื่อสุขภาพท่ีดีขึ้น และมีการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลเพื่อกระชับมิตรให้กับพนักงานในทุกปีๆ 

 
 3.กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้พนักงำนไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระท ำกำรใด

อันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ท ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
หรือประเภทเดียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และท ำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
รวมทั้ง ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อ ำนำจ
หน้ำที่ของตนแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญหรือของก ำนัลใดๆ จำกผู้ที่บริษัทท ำธุรกิจด้วย 
ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรเอื้อผลประโยชน์ หรือท ำให้บุคคลอื่นๆ เข้ำใจว่ำมีกำรเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทำงมิชอบ   

บริษัท มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” (ตามเอกสารแนบ 5) ขึ้น 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยบริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณพนักงาน (ตามเอกสารแนบ 5) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้กับพนักงานในการ
ถือปฏิบัติ ท้ังน้ี พนักงานทุกคนจะเซ็นต์รับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ
พนักงาน ตั้งแต่เริ่มเข้าท างานกับบริษัท  

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม บริษัท
จึงได้สมัครเข้าร่วมในแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
4.ส่งเสริมให้มีโครงกำร หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุน 
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
บริษัท ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเสมอ เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าสังคมคือรากฐานท่ีส าคัญ การ

ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นภารกิจหน่ึงท่ีบริษัทให้ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทได้
ด าเนินการกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งเวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้  
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โครงการส่งฝัน ปั้นอนาคต 

 
เมื่อวันเสาร์ท่ี 18 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จัดโครงการส่งฝัน ปั้นอนาคต ขี้น โดยนายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ 

และนางทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ ได้น าทีมเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็ก
พิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี มีจ านวนผู้รับการสงเคราะห์ 165 คน โดยสถานสงเคราะห์น้ีจัดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหา
การเพิ่มขึ้นของเด็กพิการทางสมองและปัญญา ท่ีถูกทอดท้ิงและขาดผู้อุปการะ ดังน้ันเพื่อให้การดูแล พัฒนา และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้รับการสงเคราะห์เหล่าน้ี ทางบริษัทจึงบริจาคสิ่งของท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น น้ ายาฆ่าเชื้อโรค  แพมเพิส
ส าเร็จรูป น้ ายาถูพื้น ผงซักฟอก เป็นต้น  

โดยหวังว่ากิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นหน่ึงก าลังในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของผู้รับการสงเคราะห์และ 
ท่ีส าคัญได้สร้างจิตส านึกของการให้และแบ่งปันกับพนักงาน 

 

โครงการปลูกต้นไผ่ 

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
จึงอาสาปลูกต้นไผ่สลับต้นสักให้กับศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 19 จ.กาญจนบุรี ในวันเสาร์ท่ี 6 
สิงหาคม 2559 โดยโครงการน้ีเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างพนักงานของบริษัทและเจ้าหน้าท่ีศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์
ร่วมกันปลูกต้นไผ่จ านวน 10 ไร่ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างความร่มรื่น และปรับสภาพภูมิทัศน์  

โดยโครงการปลูกต้นไผ่น้ี นอกจากจะสร้างจิตส านึกให้พนักงานเห็นถึงความส าคัญของการปลูกต้นไม้แล้ว ยังเป็น
การสร้างแหล่งอาหารหรือครัวชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากป่าไผ่เป็นแหล่งรวมผลผลิตจากธรรมชาติท่ีชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ี
สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น การบริโภค การสร้างอาชีพแก่ชาวบ้านโดยการเก็บผลผลิต
ไปจ าหน่าย หรือ การน าใบไผ่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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โครงการมอบราวขนานฝึกเดิน (Parallel bar)  

สืบเน่ืองจากโครงการปลูกต้นไผ่ท่ีทางบริษัทได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไผ่สลับต้นสักให้กับศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ใน
สมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 19 จ.กาญจนบุรี ท าให้ได้เห็นปัญหาทางด้านสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ส่วนมากจะอาภาสด้วย
ภาวะโรคเรื้อรัง อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยสาเหตุหลักเกิดจากการบริโภคท่ีไม่ถูกหลักโภชนาการ เพราะ
พระสงฆ์ต้องรับบิณฑบาตอาหารจากประชาชนซึ่งส่วนมากมีรสชาดจัด หวาน มัน เค็ม มากเกินไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านวังด้ง จึงได้ริเริ่มศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19 จ.กาญจนบุรี เพื่อรักษาและ
กายภาพบ าบัด พระสงฆ์ท่ีอาพาธ 

ทางบริษัท ได้เห็นถึงความส าคัญของหน้าท่ีพุทธมามะกะ จึงมอบถวายอุปกรณ์ฝึกเดิน เพื่อพระสงฆ์ท่ีต้อง
กายภาพบ าบัด ดั่งค าของพระพุทธเจ้า "ผู้ใดปรารถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้"  

 
โครงการดนตรีบ าบัดเพื่อสาธารณกุศล 

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง ให้การสนับสนุนเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการดนตรีบ าบัดเพื่อสาธารณกุศล โดยให้มีการจัดแสดงดนตรี ณ 
คลีนิคศูนย์การแพทย์พัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 

โดยในส่วนของคลีนิคศูนย์การแพทย์พัฒนาน้ันเป็นโครงการ
เพื่อรักษาผู้ป่วยในอัตราค่าบริการท่ีต่ ากว่าโรงพยาบาลเอกชนท่ัวไป ซึ่ง
ด าเนินโครงการโดยบริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทส่วน
พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมน้ีนอกจากจะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย 
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีของสถานพยาบาลแล้ว ยังเป็นการสืบสานเพลงไทยสากลท่ีมีคุณค่าท้ังด้านคีตศิลป์แ ละ
วรรณศิลป์มิให้สูญหายไปจากสังคมอีกด้วย  
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมตรววจสอบ ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งยวดต่อระบบควบคุมภายใน  ซึ่งท่ีผ่าน
มาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมตรววจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอ
และเหมาะสม โดยไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ท้ังนี ้สามารถสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ ดังต่อไปน้ี  

 
กำรควบคุมภำยใน (Internal Control)  

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกเรื่อง  ท้ังการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีส านัก
ตรวจสอบภายในท่ีเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมท้ังประเมินความเพียงพอ  ความ
เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตลอดจนก าหนดให้มีมาตรการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร  ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider 
trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) 

  
กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแย้งของผลประโยชน์  โดย
บริษัทมีการก าหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นการท ารายการเช่นเดียวกับรายการท่ีท ากับธุรกิจท่ัวไปซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ส าหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในน้ัน บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้และ /หรือเปิดเผย
ข้อมูลภายในเพื่อท าการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน  ท้ังน้ี 
คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรื่องการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง  
 

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น 

จ านวนหุ้น (PL) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  

ครั้งที่ 1 (PL-W1) 

(PL) 
% เพิ่ม/ลด 

(PL-W1) 
% เพิ่ม/ลด 

15 มิ.ย. 58 30 ธ.ค. 59 15 มิ.ย. 58 30 ธ.ค. 59 

1. นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า (1) 
- นายโพธ์พงษ์ ล่ าซ า 
- บริษัท ยพุงษ์ จ ากัด (นิติบุคคลท่ีถือ

หุ้นเกิน 30%) 
รวม 

 
2,689,866 

12,323,402 
 
15,013,268 

 
169,866 

12,323,402 
 

12,493,268 

 
0.028% 
2.066% 

 
2.094% 

 
-2,520,000 

- 
 

-2,520,000 

 
244,155 

1,227,800 
 

1,451,955 

 
224,155 

1,227,800 
 

1,451,955 

 
0.451% 
2.470% 

 
2.921% 

 
- 
- 
 
- 

2. นายภูมิชาย  ล่ าซ า 
- นายภูมิชาย ล่ าซ า 
- นางจุฑาภรณ์ ล่ าซ 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% 

 
- 
- 
- 

 
295,000 
1,666 

296,666 

 
295,000 
1,666 

296,666 

 
0.593% 
0.003% 
0.597% 

 
- 
- 
- 
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ผู้ถือหุ้น 

จ านวนหุ้น (PL) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  

ครั้งที่ 1 (PL-W1) 

(PL) 
% เพิ่ม/ลด 

(PL-W1) 
% เพิ่ม/ลด 

15 มิ.ย. 58 30 ธ.ค. 59 15 มิ.ย. 58 30 ธ.ค. 59 

3. นายสาระ ล่ าซ า 
รวม 

 
960,000 

 
1,800,000 

 
0.302% 

 
+840,000 

 
80,000 

 
80,000 

 
0.161% 

 
- 

4. นางนวลพรรณ ล่ าซ า 
รวม 

 
960,000 

 
1,800,000 

 
0.302% 

 
+840,000 

 
80,000 

 
80,000 

 
0.161% 

 
- 

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% 

 
- 

 
24,666 

 
24,666 

 
0.050% 

 
- 

12. นายพูลพิพฒัน์  อังยุรีกุล  - - - - - - - - 

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

รวม 

 
254,661 

- 
254,661 

 
254,661 
200,000 
454,661 

 
0.043% 
0.034% 
0.077% 

 
- 

+200,000 
+200,000 

 
22,221 

- 
22,221 

 
22,221 
16,666 
38,887 

 
0.045% 
0.003% 
0.048% 

 
- 

+16,666 
+16,666 

14. นางทิพย์สุดา  คืนคง 
- นายอภิชาต คืนคง (คู่สมรส) 

รวม 

 
1,952,000 
1,952,000 

 
1,952,000 
1,952,000 

 
0.327% 
0.327% 

 
- 
- 

 
162,833 
162,833 

 
162,833 
162,833 

 
0.328% 
0.328% 

 
- 
- 

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

16. นายธนันต์  สืบศิริ 
รวม 

 
20,000 

 
20,000 

 
0.003% 

 
- 

 
1,666 

 
1,666 

 
0.003% 

 
- 

17. นายนฤพล วัฒนคุณ - - - - - - - - 

18. นายดนุ สุขวัจน์ - - - - - - - - 

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

หมายเหตุ  :     (1)     นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า โอนให้นางนวลพรรณ ล่ าซ า (บุตร) 840,000 หุ้น, นางวรรณพร พรประภา (บุตร) 840,000 หุ้น, นายสาระ ล่ าซ า (บุตร) 840,000 หุ้น 
     (2)  นางสุธารัตน์ ชโลธร รับโอนจากนางชุมพร  สุวรรณบุตร (มารดาของสุธารัตน์ ชโลธร) หุ้นสามัญจ านวน 200,000 หุ้น และรับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ 16,666 หน่วย 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)  

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง บริษัทได้มีการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมท้ังระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้
ก าหนดเวลาการช าระคืนหน้ีแต่ละจ านวนสอดคล้องกับมูลค่าของรายได้ค่าเช่าท่ีจะได้รับในทุกๆ ช่วงเวลา ท้ังน้ีเพื่อป้องกันมิให้
เกิดปัญหากระแสเงินสดรับไม่เพียงพอกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลา 

ส่วนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระค่าเช่า บริษัทได้มีการระมัดระวัง
การคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อกลั่นกรอง เนื่องจากผู้สนับสนุนในแต่ละรายจะมีมุมมอง
และแนวคิดท่ีกว้างขวางขึ้น ท าให้เกิดความรอบคอบมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมาณของลูกหน้ีมีปัญหาของบริษัทท่ีมีอยู่ใน
ระดับต่ า นอกจากน้ี บริษัทได้มีระบบการติดตามการช าระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ
ไว้อย่างเพียงพอ  ยิ่งไปกว่าน้ัน บริษัทได้ให้ความส าคัญในการติดตามศึกษาถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
โลกและภูมิภาค สภาวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยท่ีอาจส่งผลโดยรวมตรงต่อการท าธุรกิจของบริษัท  

นอกจากน้ี  ส าหรับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลา สาเหตุจากการท่ีค่าเช่าซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทถูกก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษัทจึงเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม ท้ังนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น 

ท้ังน้ี  บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน  ด้วยการเลือกฐานลูกค้านิติบุคคลท่ีมีคุณภาพ
เครดิตดี พร้อมท้ังพยายามให้มีการกระจายตัวของลูกค้าไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  นอกจากน้ียังมุ่งเน้นการบริหารความ
เสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซากให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 
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12 รายการระหว่างกัน  
 

รายละเอียดรายการระหว่างกัน ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งบริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยถือตามราคา
ตลาดท่ัวไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกันไว้ส าหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด บริษัทได้มีการก าหนดราคา ขั้นตอนการ
อนุมัติ รวมท้ังผู้มีอ านาจอนุมัติตามวงเงินของการท ารายการระหว่างกัน โดยค านึงถึงความเหมาะสมและราคาท่ีเป็นธรรมเป็น
หลัก  และจากการท่ีผู้สอบบัญชีได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็น
ตามปกติธุรกิจของบริษัทน้ัน บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับรายการธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี  
 
ข้อมูลของนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม   

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
% จ านวน

หุ้น 
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-สุทธ ิ

หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 

มูลค่า สัดส่วน (%) มูลค่า สัดส่วน (%) มูลค่า สัดส่วน (%) 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการ
ร่วมกัน 

105.77 0.90 110.94 0.94 119.99 0.98 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการ
ร่วมกัน 

40.99 0.35 46.46 0.39 53.19 0.44 

 
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค.2557 ณ 31 ธ.ค.2558 ณ 31 ธ.ค.2559 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 50.34 49.95 42.32 

 
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย 

                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค.2557 ณ 31 ธ.ค.2558 ณ 31 ธ.ค.2559 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 4.59 4.79 4.32 

 
ค่าเบี้ยประกันจ่าย   

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ 
31 ธ.ค.2557 
(12 เดือน) 

ม.ค.57-ธ.ค.57 

31 ธ.ค.2558 
(12 เดือน) 

ม.ค.58-ธ.ค.58 

31 ธ.ค.2559 
(12 เดือน) 

ม.ค.59-ธ.ค.59 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 97.90 94.02 93.18 
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ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 

                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ 
31 ธ.ค.2557 
(12 เดือน) 

ม.ค.57-ธ.ค.57 

31 ธ.ค.2558 
(12 เดือน) 

ม.ค.58-ธ.ค.58 

31 ธ.ค.2559 
(12 เดือน) 

ม.ค.59-ธ.ค.59 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 9.99 10.43 9.32 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับ 3 รอบระยะเวลาบัญชี (ปี 2557 – 2559) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ว่า
งบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

ปีบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส านักงานท่ีตรวจสอบบัญชี 
ความเห็นในรายงาน 

การตรวจสอบ 
2559  

(ม.ค.59–ธ.ค.59) 
นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข 

2558  
(ม.ค.58–ธ.ค.58) 

นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
ไม่มีเงื่อนไขและมี

ข้อสังเกต* 
2557  

(ม.ค.57–ธ.ค.57) 
ปรับปรุงใหม่ 

นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข 

 
หมายเหตุ*  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ก าหนดให้รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และยกเลิกวิธีขอบเขตที่บริษัทถือปฏิบัติ บริษัทได้เปลี่ยน
นโยบายการบัญชีส าหรับเร่ืองนี้โดยการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
ได้ปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 3 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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สรุปงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
  

 2557 
 ม.ค.57-ธ.ค.57 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 
 ม.ค.59-ธ.ค.59 

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 2,811.59 2,894.27 2,868.19 
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 113.89 108.42 107.85 

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่า
ด าเนินงาน 

768.60 656.40 1,150.30 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 5.43 4.43 1.54 
รายได้อื่น 37.04 41.08 46.55 

รายได้รวม 3,736.55 3,704.60 4,174.43 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 3,165.86 3,118.05 3,745.27 
ต้นทุนทางการเงิน 393.16 368.45 320.79 

ภาษีเงินได้ 37.34 47.11 (111.81) 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,596.36 3,533.60 3,954.25 
ก าไรสุทธิ 140.19 171.00 220.17 

ก าไร ต่อหุ้น สุทธิ 0.31 0.32 0.37 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 447,369,569 596,492,753 596,492,753 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,296.10 1,487.16 1,534.58 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,297.28 11,425.03 11.695.11 
สินทรัพย์รวม 12,593.38 12,912.19 13,229.69 

หน้ีสินหมุนเวียน 3,937.68 4,108.33 4,520.44 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,561.67 6,164.31 5,957.04 
หน้ีสินรวม 10,499.35 10,272.63 10,477.48 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,094.03 2,639.55 2,752.21 
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)  4.68 4.96 4.61 
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.17 0.17 - 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

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

  

 
 

2557 
 ม.ค.57-ธ.ค.57 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 
 ม.ค.59-ธ.ค.59 

ความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อัตราก าไรขั้นต้น (1) 23.74% 23.76% 22.03% 

อัตราดอกเบี้ยรับ (2) 7.10% 6.60% 5.83% 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (2) 4.05% 3.74% 3.28% 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (2) 3.05% 2.86% 2.55% 

อัตราก าไรสุทธิ 3.75% 4.62% 5.27% 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 6.71% 7.22% 8.17% 
    

 2557 
 ม.ค.57-ธ.ค.57 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 
 ม.ค.59-ธ.ค.59 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.14% 1.34% 1.68% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 30.35% 29.05% 31.94% 

    
 2557 

 ม.ค.57-ธ.ค.57 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 
 ม.ค.59-ธ.ค.59 

นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.01 3.89 3.81 

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.21 1.20 1.22 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 54.25 59.30 - 
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ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของธุรกิจ 

 
 
    
  

 2557 
 ม.ค.57-ธ.ค.57 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 
 ม.ค.59-ธ.ค.59 

ข้อมูลต่อหุ้น    
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท) 4.68 4.96 4.61 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 0.31 0.32 0.37 

เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท) 0.17 0.17  
อัตราการเจริญเติบโต    

สินทรัพย์รวม 4.68% 2.53% 2.46% 
หน้ีสินรวม 5.56% -2.16% 1.99% 
รายได้จากการขายหรือบริการ 12.95% -0.86% 12.68% 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  (ไม่รวมต้นทุนทางตรง) 3.57% 3.83% 78.90% 
ก าไรสุทธิ -31.64% 21.98% 28.76% 

 2557 
 ม.ค.57-ธ.ค.57 
(ปรับปรุงใหม่) 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

2559 
 ม.ค.59-ธ.ค.59 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 8.02 8.79 9.64 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน  (เท่า)  
(Cash Basis) 

0.25 0.29 0.25 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 
ภาพรวมของการด าเนินงาน 

 
ปี 2558 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  ยังคงรักษาสถานะผู้น าในตลาดเช่าด าเนินงานรถยนต์  จากการขยายตัว

ต่อเนื่องในสินทรัพย์ให้เช่าด าเนินงานซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท  ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าประเภทดังกล่าว
เพิ่มขึ้น  ในขณะเดียวกันจากสถานการณ์ราคารถยนต์มือสองท่ีเริ่มทรงตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น  ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสุทธิ
เพิ่มมากขึ้น  นอกจากน้ีในปี 2558  บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนท าให้ฐานะการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น 

ปี 2559 สืบเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ียังไม่สู้ดีนักและแนวโน้มการด้อยคุณภาพลงของสินเชื่อโดยรวม บริษัท ภัทร
ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) จึงมีนโยบายการด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ท าให้การขยายตัวของสินทรัพย์ให้เช่ามีไม่มากนัก 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีก าไรส าหรับปีเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าแม้ว่าจะมีการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวน
มาก โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของก าไรส าหรับปีเกิดจากการมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
ท่ีหมดสัญญาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ท่ีจ่ายเพื่อการลงทุน 

 ปี 2560 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ยังคงใช้นโยบายการด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังต่อไปเพื่อป้องกัน
ปัญหาหน้ีเสียจากการไม่สามารถช าระค่าเช่าได้ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้มีการหารายได้เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี  และ
หากภาวะราคาจ าหน่ายรถมือสองยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการของ
บริษัทเป็นไปได้ด้วยดีในปี 2560 น้ี 
 
ผลการด าเนินงานปี 2559 เปรียบเทียบปี 2558 
 

โครงสร้างรายได้ในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558  ตามตาราง ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2558 ปี 2559 % เพิ่ม (ลด) 
ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 2,894 2,868 (1) 

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 108 108 - 
รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 656 1,150 75 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย 5 2 (60) 

รายได้อื่น 41 46 12 
รวมรายได้ 3,705 4,174 13 
 

สัดส่วนรายได้ของบริษัทประกอบด้วยค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวน 2,868 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้า  
เล็กน้อย และรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน จ านวน 108 ล้านบาทใกล้เคียงกับในปีก่อนหน้า ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงของรายได้
จากสัญญาเช่าท้ังสองประเภทน้ีเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาด าเนินงานและลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าการเงิน   

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 1,150 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 จ านวน 494 ล้านบาท โดยเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าท่ีหมดสัญญา 
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โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ตามตาราง ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2558 ปี 2559 % เพิ่ม (ลด) 
ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,207 2,236 1 

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 676 1,089 61 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  234 263 12 
หน้ีสงสัยจะสูญ 1 157 156 

ต้นทุนทางการเงิน 368 321 (13) 
รวมค่าใช้จ่าย 3,486 4,066 17 
 

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2559 มีจ านวน 2,236 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาทโดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่า
เสื่อมราคาเป็นหลัก ในขณะเดียวกันต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานก็เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
สินทรัพย์ให้เช่าท่ีจ าหน่ายออก 

ปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ านวน 263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุ
หลักท่ีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นเน่ืองมาจากในปีน้ีบริษัทมีปริมาณธุรกรรมการด าเนินงานต่างๆ อาทิเช่น ปริมาณธุรกรรมการ
จ าหน่ายรถมือสอง เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่าน้ีเพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม ปริมาณ
ธุรกรรมท่ีเพิ่มขึ้นท าให้รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังน้ันเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อ
รายได้รวมของปี 2558 และปี 2559 แล้วพบว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ประมาณร้อยละ 6 

บริษัทมีหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 157 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้น 156 ล้านบาทจากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การผิดนัดช าระหน้ีของลูกค้ารายใหญ่รายหน่ึงของบริษัท ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการขอคืนสินทรัพย์ให้เช่าพร้อมท้ัง
เรียกให้ช าระหน้ีคงค้าง ท้ังนี้ บริษัทได้ท าการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกค้ารายดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอแล้ว  

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทในปี 2559 มีจ านวน 321 ล้านบาท ลดลง 48 ล้านบาท เน่ืองจากมีหน้ีสินระยะยาวท่ีมี
ต้นทุนการกู้ยืมสูงครบก าหนดช าระคืนและการกู้ยืมใหม่ในปัจจุบันมีต้นทุนท่ีต่ ากว่า นอกจากน้ี ในช่วงกลางปี 2558 บริษัทมี
การเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นปัจจัยท่ีท าให้ต้นทุนทางการเงินลดลงบางส่วนด้วย   

ในปี 2559 แม้ว่าบริษัทจะมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามข้างต้น แต่บริษัทยังคงมีก าไรส าหรับปีจ านวน 220 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558  จ านวน 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29  โดยเป็นผลมาจากความสามารถในการท าก าไรจากการ
ขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานและการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้ท่ีจ่าย
เพื่อการลงทุน  

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559  บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 318 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2 จากปีก่อน  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน 293 ล้านบาทใน
ขณะที่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานปรับตัวลดลง 53 ล้านบาท เมื่อรวมแล้วสินทรัพย์ให้เช่าท้ังสองประเภทซึ่งเป็น
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทมีจ านวน 12,113 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท  ในส่วน
ของสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2559 มีจ านวน 86 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีจ านวน 184 ล้านบาทค่อนข้างมากเน่ืองจาก
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ในปี 2559 มีการจ าหน่ายสินค้าคงเหลือออกเป็นจ านวนมาก อีกท้ัง บริษัทมีแนวคิดท่ีจะน าสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาบางส่วนมา
หารายไดเ้พิ่มเติมโดยการน าไปให้เช่าต่อในระยะสั้นด้วย    

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเกินวันครบก าหนดช าระมากกว่า 3 เดือน  
จ านวน 12 ล้านบาท และมลีูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี จ านวน 74 ล้านบาท  ซึ่งหลังหักเงินประกันการเช่าแล้ว บริษัทได้ท าการตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับสัญญาเช่าประเภทน้ี จ านวน 76 ล้านบาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าประเภทดังกล่าวท่ีเกินวันครบก าหนดช าระมากกว่า 3 เดือน เท่ากับ 20 ล้านบาท และมีลูกหน้ีผิดนัดช าระ จ านวน 108 ล้าน
บาท  ซึ่งหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ ณ สิ้นงวดปี 2559 เท่ากับ 53 ล้านบาท  

   
หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559  บริษัทมีหน้ีสินรวมจ านวน  10,477 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งบริษัทมีหน้ีสินรวม 10,273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบี้ยจ านวน 256 ล้านบาท ซึ่งหน้ีสินประเภทน้ีจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของสินทรัพย์และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าท้ังสอง
ประเภทท่ีเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเพื่อ
หลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต     

ณ สิ้นปี 2559 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.81 เท่า  แต่หากค านวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ย อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.60 เท่า ท้ังน้ี บริษัทได้ก าหนดเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วน
ของอัตราส่วนหน้ีสิน(ค านวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ท่ีระดับไม่เกิน 5.25 เท่า 
6 เท่า และ 7 เท่า(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละชุด) จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าว ณ สิ้นปี 2559 ยังคงต่ ากว่าเงื่อนไขการ
กู้ยืมที่ก าหนดไว้ค่อนข้างมาก จึงจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพในการขยาย
สินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 จ านวน 113 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากก าไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น ขณะท่ีผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 และ ปี 2558 เท่ากับ 
ร้อยละ 8.17 และร้อยละ 7.22 ตามล าดับ 
 
สภาพคล่อง 

สภาพคล่องส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,092 
ล้านบาท และบริษัทมีการจ่ายซ้ือสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 2,799 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้
จ านวน 117 ล้านบาท  เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 176 ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทมี
กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1 ล้านบาทซึ่งเป็นผลสุทธิจากการซื้อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ท่ี
มิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  นอกจากน้ี บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 179 
ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นจากผลสุทธิของการจ่ายต้นทุนทางการเงิน จ่ายเงินปันผล และช าระคืนหน้ีสินท้ังระยะสั้นและระยะยาวรวม
แล้วมีมากกว่าการกู้ยืมเงินใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั้นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบัน
การเงินได้อีกเป็นจ านวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมท้ังยังสามารถออกหุ้นกู้และ
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ตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนได้อย่างต่อเน่ือง จึงจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

 
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการหาโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการเช่าด าเนินงาน และการบริการด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่
เพียงแต่สินทรัพย์ให้เช่าประเภทยานพาหนะซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท  แต่ยังมีความเป็นไปได้ในการให้เช่าสินทรัพย์ประเภท
อื่นๆ  ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทซึ่งมีประวัติการช าระดีและกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีมีผล
ประกอบการดีได้ในอนาคต   

ในปี 2560 ยังคงมีแนวโน้มว่าจะมีการด้อยคุณภาพของสินเชื่อต่อเน่ืองจากปี 2559 ท าให้บริษัทยังคงต้องด าเนิน
ธุรกิจอย่างระมัดระวังและให้ความส าคัญต่อความสามารถในการช าระค่าเช่าของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ในปี 2559 ท่ีผ่านมา สถานการณ์ราคารถยนต์มือสองปรับตัวดีขึ้น และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นต่อเนื่องในปี 2560 อย่างไร
ก็ดี การครบก าหนดถือครองรถยนต์คันแรกตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ท่ีผ่านมาอาจส่งผลให้มีรถยนต์จ านวนหน่ึงถูกจ าหน่ายเข้าสู่
ตลาดรถมือสองและอาจส่งผลต่อราคารถมือสองได้ บริษัทยังคงต้องติดตามสถานการณ์ราคารถยนต์มือสองอย่างใกล้ชิดและ
ให้ความส าคัญกับการหารายได้เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ให้เช่าท่ีหมดสัญญาและคืนกลับมายังบริษัทต่อไป 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู ้อื ่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล ท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  นางทิพย์สุดา คืนคง ……..เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ  นางทิพย์สุดา คืนคง  ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น 

 
รายชื่อ ด ารงต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายภูมิชาย  ล่ าซ า                       รองประธานกรรมการ 

 

นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 
 
นางทิพย์สุดา  คืนคง               รองกรรมการผู้จัดการ และ 

เลขานุการบริษัท  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท  
1. นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า   

ต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำร 
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 82 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 มิถุนำยน 2551 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ Temple University, U,S.A. 
กำรอบรม  -ไม่มี- 
  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 

 

ชื่อ 

จ านวนหลักทรัพย์  
(PL) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(PL-W1) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   -  นำย โพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ  169,866 0.028% 224,155 0.451% 
   -  บริษัท ยุพงษ์ จ ำกัด (นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกิน 30%) 12,323,402 2.066% 1,227,800 2.470% 

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

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
- พ.ศ.2554- ม.ค.2560 - ประธำนกรรมกำร บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน - ประธำนกรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน - ประธำนกรรมกำรบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - ประธำนกรรมกำรบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด 
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - ประธำนกรรมกำร บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ ำกัด 
- ต.ค. 2555-ปัจจุบัน - ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด  (มหำชน) 
- พ.ศ. 2541- ก.ย. 2555 - ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
- พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541     - ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท เมืองไทยประกันขีวิต จ ำกัด 
- พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2537    - ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด  
- พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2526 - กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 

 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- บิดำ นำยสำระ ล่ ำซ ำ และนำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ 

- พี่ชำย นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ 
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2. นายภูมิชาย  ล่ าซ า   

ต ำแหน่ง  รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 67 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 28 กันยำยน 2530 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี B.A. Political Science,  University of Colorado, USA 
กำรอบรม  

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP28/2547) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 

ชื่อ 

จ านวนหลักทรัพย์  
(PL) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(PL-W1) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ   3,540,000 0.593% 295,000 0.593% 
   - นำงจุฑำภรณ์ ล่ ำซ ำ   (คู่สมรส) 20,000 0.003% 1,666 0.003% 

รวม 3,560,000 0.597% 296,666 0.597%  
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
- พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน - รองประธำนกรรมกำร และ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 

จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ ำกัด 
- พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- น้องชำย นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 

- อำ นำยสำระ ล่ ำซ ำ และนำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ 
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3. นายสาระ ล่ าซ า   
ต ำแหน่ง  กรรมกำร 

ประธำนคณะอ ำนวยกำรบริหำร/กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ/กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง  
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 46 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 29 มกรำคม 2547 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. 
กำรอบรม  

- หลักสูตร  Director Certification Program รุ่นท่ี 4 (DCP4) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ ำนวยกำร รุ่นท่ี 97 (สจว.97) สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 

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

- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 1 สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำบ้ำนเมือง (มหำนคร รุ่นท่ี 1) สถำบันพัฒนำเมือง กรุงเทพมหำนคร 

- หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 17 สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม ส ำนักงำนศำล

ยุติธรรม 

- หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 1สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม 

กระทรวงอุตสำหกรรม 

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

 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 

 

ชื่อ 

จ านวนหลักทรัพย์  
(PL) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(PL-W1) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำยสำระ ล่ ำซ ำ   1,800,000 0.302% 80,000 0.161% 
รวม 1,800,000 0.302% 80,000 0.161%  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - อุปนำยกฝ่ำยกำรตลำด สมำคมประกันชีวิตไทย 
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน 
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน 

- นำยก สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย 
- กรรมกำร สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย 

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - กรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กำร ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำนำยกสมำคมนักศึกษำสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน - ประธำน สภำธุรกิจประกันภัย 
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำ สมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน - กรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำสถำบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
- พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน - กรรมกำร สมำคมกำรค้ำกลุ่มกำรเงิน และกำรลงทุน สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
- พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน - กรรมกำรบริหำร มูลนิธิโรงพยำบำลต ำรวจ ในพระรำชินูปถัมป์ 
- พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน - กรรมกำรท่ีปรึกษำ สถำบันอนำคตไทยศึกษำ 
- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำ สมำคมจิตวิทยำควำมมั่นคงแห่งประเทศไทย 
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 
- พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน 

- กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน 

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

- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด 
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำร บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ ำกัด 
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยกรุงทพ 
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ ำกัด 
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

 
- พ.ศ. 2547 -ปัจจุบัน 

- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- ประธำนคณะอ ำนวยกำรบริหำร และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 

(มหำชน) 
- กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกัด 
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ ำกัด 
- พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - มูลนิธิ พล.ต.อ. เภำ สำรสิน (ชื่อเดิม มูลนิธิป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด) 
- พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - กรรมกำรอ ำนวยกำร ชมรมคลังสมอง สจว. เพื่อควำมมั่นคงของชำติ 
- พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน - กรรมกำรบริหำร Yong President’s Organization (Thailand) 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- บุตรชำย นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 

- น้องชำย นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ 

- หลำน นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ 
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4. นายพิภพ  กุนาศล 

ต ำแหน่ง  กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ประธำนกรรมกำรลงทุน 
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 51 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 25 มกรำคม 2550 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
กำรอบรม   
- ประกำศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 -ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน - ประธำนกรรมกำรลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมกำรผู้จัดกำร 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. 2535-มี.ค. 2557 - ผู้บริหำรสูงสุดสำยงำนกำรเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
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5. นางนวลพรรณ ล่ าซ า   
ต ำแหน่ง  กรรมกำร 

(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 
อำยุ 50 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง วันท่ี 25 ก.พ. 2553-ปัจจุบัน และตั้งแต่วันท่ี 23 ม.ค. 2550 – วันท่ี 11 ก.พ. 2552 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทสำขำ จัดกำรกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กำรอบรม   
- ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 67/2548 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 

 

ชื่อ 

จ านวนหลักทรัพย์  
(PL) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(PL-W1) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ   1,800,000 0.302% 80,000 0.161% 
รวม 1,800,000 0.302% 80,000 0.161%  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน - กงสุลกิตติมศักดิ์สำธำรณรัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพมหำนคร 

- 27 ก.พ.2557-ปัจจุบัน - กรรมกำรผู้จัดกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรคณะอ ำนวยกำร
บริหำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

- พ.ศ. 2551- 26 ก.พ.2557 - กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

- พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 - ท่ีปรึกษำประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

- พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน - กรรมกำรเอกลักษณ์ของชำติ คณะกรรมกำรเอกลักษณ์ของชำติ 

- พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน - กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

- พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน - กรรมกำร  หอกำรค้ำไทย 

- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน และ 
พ.ศ.2550-พ.ศ. 2552 

- กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่งจ ำกัด (มหำชน) 

- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำกรรมกำร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท  จ ำกัด (มหำชน) 

- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำกรรมกำร  บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด 

- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) 

- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - ประธำนกิตติมศักดิ์ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ ำกัด 
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ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- บุตรี นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 

- พี่สำว นำยสำระ ล่ ำซ ำ 

- หลำน นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ 
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6. ดร. สุธี โมกขะเวส  
 

ต ำแหน่ง  กรรมกำร 
กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรลงทุน 
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 41 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 29 เมษำยน 2559 
คุณวุฒิกำรศึกษำ PhD. Applied Mathematical Finance  

Imperial College, London 
กำรอบรม   
- ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 203/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
-ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, กรรมกำรลงทุน และท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 

จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท ST - Muang Thai Insurance Co.Ltd 
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ) บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน - รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2557 - ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน - กรรมกำรบริษัท โรงเรียนอนุบำลกุ๊กไก่ 
- พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและด้ำนสภำพคล่อง ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
- พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด 

(มหำชน) 
  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
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7. นางจันทรา บูรณฤกษ์ 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 
อำยุ 70 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 25 พฤศจิกำยน 2554 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท M.A. Diplomacy and Comparative Economics 

University of Kentucky, U.S.A 
กำรอบรม   
- ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 

 -ไม่มี- 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  
- พ.ศ. 2556-พ.ย.2559 - 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-พ.ศ. 2556 - กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554 - เลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
- พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2550 - อธิบดีกรมกำรประกันภัย กรมกำรประกันภัย กระทรวงพำณิชย์ 
- พ.ศ. 2518-ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด  

  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
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8. นายวิเชฐ ตันติวานิช 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อำยุ 55 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  13 กุมภำพันธ์ 2555 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MBA, Finance & Marketing 

University of Hartford Connecticut, U.S.A. 
กำรอบรม   
- - ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2544 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง รุ่นท่ี 1 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) 
- Certified Financial Planner : CFP 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและพำณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 3  
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 26  
- วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556-2557 
 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 -ไม่มี- 
  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  
- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน - คณะกรรมกำร ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 
- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน - กรรมกำรคณะกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิ

สติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ซี เอ ซี จ ำกัด  
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำหลักสูตร  สถำบันพัฒนำผู้ประกอบกำรเชิงสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - รองประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) 
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษำสมำคมไทย-ญี่ปุ่น 
- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน - กรรมกำร และประธำนคณะท ำงำนธุรกิจกำรเงิน หอกำรค้ำนำนำชำติ ประเทศไทย 
- พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 - คณะกรรมกำร / คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
- พ.ศ. 2556– พ.ศ. 2558 - กรรมกำรท่ีปรึกษำด้ำนงำนวิจัยและกำรก ำกับดูแลกิจกำร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (IOD) 
- พ.ศ. 2556– พ.ศ. 2558 - อนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
- พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 - กรรมกำรอิสระ / คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด 

(มหำชน) 
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ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
 

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อำยุ 51 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  27 พฤศจิกำยน 2551 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท Executive (MBA) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
กำรอบรม   
- ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP115/2009) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 

 -ไม่มี- 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  
- พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน - กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บีเคเค ออโตเฮำส์ กำญจนำภิเษก จ ำกัด 
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมกำรอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภำวดี จ ำกัด 
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัทบีเคเค แกรนด์ เอสเตท จ ำกัด 
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - ผู้อ ำนวยกำรบริหำร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จ ำกัด และ บริษัท สยำม นิสสัน บีเคเค จ ำกัด 
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - กรรมกำรบริหำร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จ ำกัด 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
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10. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม  
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
อำยุ 74 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 ตุลำคม 2559 
คุณวุฒิกำรศึกษำ Bachelor Degree Accounting  มหำวิทยำลัยเคอร์ติน  ประเทศออสเตรเลีย 

MBIM, Hon.Dlitt. มหำวิทยำลัยเคอร์ติน  ประเทศออสเตรเลีย 
PMD มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

กำรอบรม   
- ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 -ไม่มี- 
  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 
 

- กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

- พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน - กรรมกำร บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
- พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน - กรรมกำร ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน)                 
- พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2553 - 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  - กรรมกำรอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2545 –พ.ศ.2548 - รองประธำนกรรมกำร บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน - รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน - ประธำนกรรมกำร บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
- พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน 
 

- กรรมกำร บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด     
- กรรมกำร บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสำจท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

- พ.ศ. 2523-พ.ศ. 2529  - กรรมกำร  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
- พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน - กรรมกำรอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
- พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน 
 

- กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

- พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน - กรรมกำร  ในกลุ่มบริษัท ล็อกซเล่ย์ 
 

  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
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11. นายอาภัสสร  บุนนาค   

ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

อำยุ 64 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 11 มีนำคม 2537 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี สำขำ Bachelor of Science Advertising Design  

University of Maryland at College Park 
กำรอบรม   
- ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
  

ชื่อ 

จ านวนหลักทรัพย์  
(PL) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(PL-W1) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำยอำภัสสร บุนนำค 296,000 0.050% 24,666 0.050% 
รวม 296,000 0.050% 24,666 0.050%  

  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  
- พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน - กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ  

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2554 - รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท โรงพยำบำลปิยะเวท จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2550 - รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท โรงพยำบำลปิยะเวท จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
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12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ  
อำยุ 69 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  30 กรกฎำคม 2542 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง แผนกวิชำกำรบัญชี  

สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ 
กำรอบรม   
- ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
-  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 -ไม่มี- 
  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  
- พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - กรรมกำรอิสระ  และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2543-พ.ค. 2559 - กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ำกัด 

(มหำชน) 
- พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2553 - กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
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คณะผู้บริหาร 
 

1. นางทิพย์สุดา  คืนคง 
ต ำแหน่ง  รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร 

เลขำนุกำรบริษัท 
กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

อำยุ 51 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  30 ธันวำคม 2546 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์  

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
กำรอบรม   

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 

ชื่อ 

จ านวนหลักทรัพย์  
(PL) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(PL-W1) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำยอภิชำต คืนคง (คู่สมรส) 1,952,000 0.327% 162,833 0.328% 
รวม 1,952,000 0.327% 162,833 0.328% 

 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)   

- 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. 2531-พ.ศ. 2550 - ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรงำนกลำง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
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2. นายขจรจักร ชโลธร  
ต ำแหน่ง  รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนบริหำรรำคำและต้นทุน 

กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อำยุ 53 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   30 ธันวำคม 2546 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำร)  

Oklahoma City University 
กำรอบรม   

- Ethical Leadership Program (ELP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 

ชื่อ 

จ านวนหลักทรัพย์  
(PL) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(PL-W1) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำยขจรจักร ชโลธร 254,661 0.043% 22,221 0.045% 
   - นำงสุธำรัตน ์ชโลธร (คู่สมรส) 200,000 0.034% 16,666 0.034% 

รวม 454,661 0.077% 38,887 0.079%  
  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)   
- ก.พ. 2558–ปัจจุบัน - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - รองกรรมกำรผู้จัดกำรผู้บริหำรสำยงำนบริหำรรำคำและต้นทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- ก.ย. 2555-มี.ค. 2557 - 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) 

 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
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3. นายธนันต์ สืบศิริ 

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนกำรตลำดและกำรขำยผลิตภัณฑ์พิเศษ 
อำยุ 47 ปี 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

University of North Florida 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 มีนำคม 2553 
กำรอบรม  -ไม่มี- 
  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 

ชื่อ 

จ านวนหลักทรัพย์  
(PL) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(PL-W1) 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำยธนันต์ สืบศิริ 20,000 0.003% 1,666 0.003% 
รวม 20,000 0.003% 1,666 0.003% 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

- เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- ต.ค. 2555-มี.ค.2557 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 4 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2550-พ.ศ.2555 - ผู้บริหำรฝ่ำยกำรตลำดพิเศษ และกำรขำย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2546-พ.ศ.2550 - ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
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4.   นายสุทธิชัย สมบัติศิริ 
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจลูกค้ำองค์กร 
อำยุ 44 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   1 กุมภำพันธ์ 2559 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
กำรอบรม  -ไม่มี- 
  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 -ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
- เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- ต.ค. 2555-มี.ค.2557 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 4 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2550-พ.ศ.2555 - ผู้บริหำรฝ่ำยกำรตลำดพิเศษ และกำรขำย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2546-พ.ศ.2550 - ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี 
  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 (แบบ56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 
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5. นายนฤพล วัฒนคุณ 

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนบริกำร และบริหำรทรัพย์สิน  
อำยุ 51 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   1 กุมภำพันธ์ 2559 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (MBA), Lincoln University, U.S.A 
กำรอบรม  -ไม่มี- 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 -ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
- ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนบริกำร และบริหำรทรัพย์สิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 

จ ำกัด (มหำชน) 
-  มี.ค.2558 - ม.ค. 2559 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำซ่อมบ ำรุง และประกันภัย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 

จ ำกัด (มหำชน) 
-  พ.ศ. 2545 - มี.ค. 2558 - ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำซ่อมบ ำรุง และประกันภัย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 

(มหำชน) 
-  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2552 - ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำรฝ่ำยจัดซื้อ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
-  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 - ผู้ช่วยผู้จัดกำร ฝ่ำยกำรตลำด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
-  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 - เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 

 
  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 (แบบ56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 
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6. นายดนุ สุขวัจน์ 

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนกำรเงินและควบคุม 
กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรลงทุน 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

อำยุ 43 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   1 มกรำคม 2553  
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

Cleveland State University 
กำรอบรม   

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

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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 -ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
- ก.พ. 2558 -ปัจจุบัน - กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
- เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนกำรเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
- ต.ค.2555-มี.ค. 2557 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรเงิน 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 - ผู้บริหำรฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
- พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2552 - ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
- ไม่มี 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 (แบบ56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 
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7. นางการะเกด จุลวนิชรัตนา 

ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรบัญชี 
อำยุ 48 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   1 ตุลำคม 2555  
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
กำรอบรม   

- Ethical Leadership Program” (ELP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 
 -ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

- ก.ย. 2555 –ปัจจุบัน - ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรบัญชี 

- พ.ศ. 2534 – ก.ย. 2555 - ผู้จัดกำร ฝ่ำยกำรบัญชี บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  
 
 

 
 
 



 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 (แบบ56-1)               บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 
 
 

A2-1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

 
- บริษัทไม่มีบริษัทย่อย  

 



 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 

A3-1 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ี สอบทานระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมท้ัง

ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน และระบบปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามกฎบัตรส านักตรวจสอบ
ภายใน ระบบ ระเบียบ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของรายงานทางบัญชีและรายงานทางธุรกิจ เพื่อให้
ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงถึงระบบงานต่างๆ รวมท้ังท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม
และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น  

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ชื่อ นายอุกฤษฏ์  โชติทักษิณ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบภายใน  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

ประสบการณ์การท างาน  

 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบภายใน  
พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2556     ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี  
พ.ศ. 2552                        ต าแหน่ง ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง  
พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2551     ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
พ.ศ. 2543 – พ.ศ.2548     ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
 
ส านักงานตรวจสอบบัญชี เอสจีวี ณ ถลาง 
พ.ศ.2536 – พ.ศ.2542      ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 
 

การอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง • การป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์  
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
• โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 12  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 TFRS ปี 59 
 เรื่องการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีและเทคนิคการบวกกลับ   
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด  
• Risk Management and Enterprise Risk Management  
บริษัท แมนเนจเม้นต์แอนด์ไซโคโลยี่ จ ากัด   
• เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อ



บบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 
 

A3-2 
 

ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ 
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด  
• ตามรอย IFRS แบบเหนือเมฆ 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จ ากัด 
• เจาะลึกปัญหาและแนวทางปฎิบัติท่ีถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ( 

IFRS) 
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด  
• TAX EXPEXT WORKSHOP  
บริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเมนท์ จ ากัด  
• ปัญหาทางภาษีและการบันทึกบัญชีท่ีส าคัญส าหรับธุรกิจ เช่าซื้อ ผ่อนช าระ 

ลิสซิ่ง 
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด 
• ถอดรหัสบัญชีมิติใหม่ไม่พลาดมาตรฐานNPAEs  
สรรพากรสาส์น สวัสดิการกรมสรรพากร  
• การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (DEFERRED TAX) 
บริษัท เอ็นวายซีแมนเนจเม้นท์จ ากัด  
 เรื่องเกณฑ์ การค านวณก าไรสุทธิทางภาษี TFRS และ NPAEs กับภาษีท่ี

แตกต่างกัน 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  
 เรื่องความเหมือนและความแตกต่างหลักบัญชี PAEs และ NPAEs กับหลักภาษี

สรรพากร ปี 55 
บริษัท เอ็นวายซี แมนเนจเมนท์จ ากัด  

 

  
 



 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 4  

A4-1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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A5-1 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย  
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และ นายอาภั สสร บุนนาค เป็น
กรรมการตรวจสอบ นายดนุ สุขวัจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559) ท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้
ดังนี ้

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
1. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม(1) 1/1 
2. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล 6/6 

3. นายอาภัสสร  บุนนาค 6/6 
4. รศ. เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์(2) 5/5 
(1) นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สืบแทนวาระของ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ 
(2)  รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2559 

 
สรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดังต่อไปน้ี 
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2559 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 มี

ความเห็นว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้
ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง 

2. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส านักตรวจสอบภายในจ านวน 4 ครั้ง โดยได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2559 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ของส านักตรวจสอบภายใน มี
ความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

3. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยครบถ้วน 

4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 4 ครั้ง มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จ ากัด 
(KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2559 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่าง
กันท่ีเกิดขึ้นน้ัน เป็นการท ารายการเช่นเดียวกับรายการท่ีท ากับธุรกิจท่ัวไปซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

6. พิจารณาความคืบหน้าของลูกหน้ีค้างช าระ  
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นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรและ/
หรือขอบเขตการปฏิบัติงานว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นส าคัญ จึงมีผลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ี
ดี มีการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี
ท่ีรับรอง โดยจากรายงานทางการเงินประจ าปี 2559 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ไม่พบข้อมูลหรือเหตุการณ์ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ ารงค์ และ /หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน และ/หรือ นายบุญญ
ฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทส าหรับรอบ
บัญชีปี 2560 

 
 
 

        (นายสืบตระกูล สุนทรธรรม) 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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จรรยาบรรณพนักงาน 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ “การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท” โดยเป็นหน่ึงในกลยุทธ์การด าเนินงาน
ของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยการด าเนินงานของบริษัทท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบของหลักจรรยาบรรณท่ีดีอยู่แล้ว  
 

เพื่อให้มีการด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม  จรรยาบรรณถือเป็นเครื่องมือท่ี
ส าคัญและจ าเป็น บริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีและภารกิจท่ีพนักงานทุกระดับพึงได้รับ
มอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
จรรยาบรรณพนักงานท่ีได้จัดท าขึ้นน้ี เป็นมาตรฐานเบื้องต้นส าหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมี

จรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท 
ท้ังนี้ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ ที่น าความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท  

 
ท้ังน้ีหากพนักงานกระท าผิด “จรรยาบรรณพนักงาน” ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับ 

และระเบียบของบริษัทท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า  
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 
 

A5-4 
 

ขอบเขต 
 

“จรรยาบรรณพนักงาน”  ใช้บังคับส าหรับพนักงานของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) บริษัทลูก บริษัทร่วม และกิจการ
อื่นๆ ท่ีบริษัทมีอ านาจควบคุม รวมทั้งกิจการในต่างประเทศ  

"พนักงาน" หมายถึง พนักงานประจ า พนักงานตามสัญญาจ้าง พนักงานทดลอง พนักงานชั่วคราว  พนักงานภายใต้
สัญญาจ้างพิเศษ ผู้ร่วมสัญญา และพนักงานของบริษัทท่ีได้รับการว่าจ้างจากบริษัท  
 

หลักปฏิบัติ 
 

1. ความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม 
พนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อการด าเนินธุรกิจ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และค าสั่งของบริษัทท่ีมีอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
 
2. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการท าให้บริษัทบรรลุความส าเร็จ บริษัท จึงให้การดูแล
และปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ดังน้ันบริษัทจึง
ไว้วางใจว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการจัดท าเอกสาร ข้อมูล รายงานให้
ถูกต้อง และทันการณ์ พร้อมท้ังศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 
3. การรักษาความลับของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน  

การป้องกันข้อมูลภายในมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบริษัท รวมท้ังมีความส าคัญต่อความมั่นคงใน
อาชีพการงานของพนักงานทุกคน บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนท่ีจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับ
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ียังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นไป
ตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสายงานขึ้นไป ท้ังน้ีได้ก าหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษา
ความลับของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ดังนี้   

3.1 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าท่ีจะต้องรักษาข้อมูลภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก อันน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ 
เช่น ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของ
บริษัท 

3.2 พนักงานทุกระดับของบริษัท จะไม่น าข้อมูลท่ีเป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 
3.3 พนักงานทุกระดับของบริษัท ท่ีได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง 
3.4 บริษัทก าหนดให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงท่ีมีไว้กับคู่สัญญา  ถือเป็นความลับท่ีไม่อาจ

เปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสายงานขึ้นไป
เท่าน้ัน   
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3.5 ฝ่ายงานควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษัท ภายในฝ่ายงานหรือแผนกของตนอย่าง
รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในท่ีส าคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเสี่ยงท่ีส าคัญ
ของบริษัท 

3.6 บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในล าดับขั้นต่างๆ ท่ีจะต้องควบคุมดูแล
ไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารท่ีส าคัญของบริษัทออกสู่ภายนอกโดยพนักงานในสายบังคับ
บัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท 

3.7 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าท่ี  และความรับผิดชอบเท่าท่ีพนักงานพึง
ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน 

3.8 บริษัทถือว่าการรักษาความลับของข้อมูลน้ี รวมถึงข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ 
วิธีการด าเนินการ และระบบงาน พนักงานจะต้องไม่น าข้อมูลท่ีได้รับทราบ หรือจัดท าขึ้นจากหน้าท่ีงานใน
บริษัทไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน 

3.9 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีภาระหน้าท่ีผูกพันในการปกป้องข้อมูลท่ีเป็นความลับของลูกค้าและคู่ค้าของ
บริษัท รวมทั้งข้อมูลของบริษัทตลอดไป แม้ว่าบุคคลน้ันได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของ
บริษัทแล้ว บริษัทถือว่าข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ท่ีได้พัฒนาและ
จัดท าขึ้นระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัท เป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของบริษัท  พนักงานจะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ท่ีได้พัฒนาและจัดท าขึ้นระหว่างท่ีเป็น
พนักงาน  แม้จะพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว  

 
4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย ์  

บริษัทห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของบริษัทอื่นใดของบริษัท โดยการน าข้อมูลภายใน  อันมี
สาระส าคัญ และมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ไปใช้  ซึ่งข้อมูลน้ันยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์  และ
สาธารณชน  

ท้ังน้ีเจ้าหน้าท่ีบริหาร 4 อันดับรองจากกรรมการผู้จัดการตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าท่ีในการเปิดเผย
การถือครองหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-2 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

พนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือกระท าการใดอันก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ท าธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและท าให้บริษัทเกิดความเสียหาย  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตนในบริษัท 

ท้ังนี้ ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี ลูกหน้ี หรือใช้อ านาจหน้าท่ี
ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของก านัลใดๆ จากผู้ท่ีบริษัทท าธุรกิจด้วย  ซึ่งอาจ
น าไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือท าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ  
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6. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท  

พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท มิให้ เสียหาย สูญหาย น าไปใช้ในทางท่ีผิด 
ถูกลักขโมย และถูกท าลาย และถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามการดูแลบ ารุงรักษา รวมท้ังปฏิบัติตามขั้นตอน
ของการรักษาความปลอดภัย และการตื่นตัวต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และรักษาให้ทรัพย์สินของบริษัท
ไม่เกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือถูกใช้ในทางที่ผิด  

รวมท้ังร่วมกันส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  ไม่แสดง
ความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการด าเนินการของบริษัท เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชื่อเสียงของบริษัท  

 
7. ผู้ร่วมงาน 

พนักงานทุกคนต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานอื่น ไม่น าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ท้ังใน
เรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่นๆ ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน  หรือ
ภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัท ไม่กล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ อันน าไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในของ
บริษัทหรือของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รวมท้ังรักษา
และร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption  Policy) 
 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและ

ระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น” ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด   

1. ค านิยาม  
คอร์รัปช่ัน หมายถึง การกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควร มิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่

ในรูปแบบใดๆ  อาทิ การให้/รับ สินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการ

เมือง และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มี

หน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้

ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ  
2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในพิจารณาและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนให้มี

ระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ  
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีก ากับดูแลระบบควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
2.3 ส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไว้ เพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ผู้บริหารของบริษัท มีหน้าท่ีสื่อสาร ตลอดจนด าเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ  เข้าใจ และปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับน้ี  
2.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับน้ี 

 

3. นโยบายและหลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการต่อต้านการให้/รับ 

สินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการ
ให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าท่ีไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได ้

3.2  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ต าแหน่งอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ของ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการกระท าการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าท่ีของตน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

3.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อ ย่าง
เคร่งครัด หากพนักงานคนใดฝ่าฝืน ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับ และระเบียบของ
บริษัทท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า  
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3.4 บริษัทก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส ท้ังจากพนักงานและบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะให้
ความเป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และ/หรือพนักงานท่ีปฏิเสธ และ/หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท ท้ังด้านหน้าท่ีการงาน การลงโทษ หรือด าเนินการใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว  

3.5 บริษัทก าหนดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริษัท รายงานประจ าปี เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับพนักงาน 

4.  ช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส 

บริษทัได้ก าหนดช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ดังนี้  
4.1 เลขานุการบริษัท 
4.2 ส านักตรวจสอบภายใน 
4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 Email  : company_secretary@pl.co.th  
 โทรศัพท์  : 02-290-7575 ต่อ 101, 205 
โทรสาร  : 02-693-2298 
ท่ีอยู่  : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  

252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 
ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320 
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