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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

ขอมูลจากงบการเงิน  
(หนวย:ลานบาท)

งบการเงิน
2560

งบการเงิน
2561

งบการเงิน
2562

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน   2,661.53 2,604.10 2,695.98

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน  142.00 127.67 123.58

รายไดรวม  3,857.05 3,832.38 3,880.17

รวมคาใชจาย   3,691.27 3,687.70 3,794.22

กําไรสุทธิ  221.89 224.07 170.31

จํานวนหุนที่ชําระแลว (ลานหุน)  596.49 596.51 596.51

สินทรัพยรวม   13,211.44 14,065.67 13,394.85

หนี้สินรวม  10,349.34 11,084.85 10,357.89

สวนของผูถือหุน 2,862.11 2,980.82 3,036.96

อัตราสวนทางการเงิน  

งบการเงิน
2560

งบการเงิน
2561

งบการเงิน
2562

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 5.75 5.85 4.39

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 7.90 7.67 5.66

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.62 3.72 3.41

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.37 0.38 0.29

มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน (บาท ) 4.80 5.00 5.09

เงินปนผลตอหุน (บาท)  0.19 0.19
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รายงานคณะกรรมการ

(นายพิภพ กุนาศล)
กรรมการผูจัดการ

(นายโพธิพงษ ลํ่าซํา)
ประธานกรรมการ

 ในรอบป 2562 สภาพเศรษฐกจิของไทยอยูในสภาวะทีไ่มสูดนีกั มกีารหดตวัในหลายๆดาน โดยเศรษฐกจิไทยขยายตวัรอยละ 2.4 เทยีบ
กับรอยละ 4.2 ในป 2561 โดยมูลคาการสงออกสินคาลดลงรอยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 4.5 และ
รอยละ 2.2 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 6.8 ของ GDP ทั้งนี้สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาในป 2563 ดวยขอจํากัดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  ปญหาภัยแลงจะทําให GDP ขยายตัวรอยละ 
1.5 - 2.5 ชะลอตัวลงจากป 2562 

 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนตนั้น จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บงบอกวามียอดขายที่ลดลง โดยมียอดขายรถยนต
รวมในประเทศป 2562 มีอัตราลดลงรอยละ 3.3 เมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้น บวกกับสินคา
ภาคการเกษตรที่มีราคาตกตํ่า โดยคาดวาตลาดรถยนตป 2563 จะมียอดจําหนายรถยนตที่ลดลงรอยละ 7 จากปจจัยตางๆ ที่กลาวมา

 สาํหรบับมจ.ภทัรลสิซิง่นัน้ การดาํเนนิธรุกจิเรายงัคงมุงเนนการใหบรกิารเชาสนิทรพัยแบบสญัญาเชาดาํเนนิงานและสญัญาเชาการเงนิ
เปนหลักและในปที่ผานมา จากปจจัยภายนอกที่กดดัน บวกกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 170 ลานบาท 
ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2561 จํานวน 54 ลานบาท 

 ในสวนของ CSR บริษัท ฯ ไดสานตองานดานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหกับโรงเรียนตางๆ โดยไดมีการมอบทุนใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
เดนเปนประจําทุกป แก โรงเรียนผูรู  ญสส. 80 มูลนิธิวัดญาณสังวราราม  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี พรอมทั้งยังมอบอุปกรณกีฬา เพื่อใชในการแขงขัน
กฬีา ทัง้นีก้ารบรจิาคคอมพวิเตอรเพือ่ใชงานแกโรงเรยีนทีข่าดแคลนยงัคงเปนหนึง่ในกิจกรรมทีเ่ราสงเสริมมาตลอด โดยปนีเ้รามอบให 2 โรงเรยีน 
คอื โรงเรยีนศูนยการเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานหลงัอายหม ีและโรงเรยีนบานหวยนกแลสาขาบานนํา้ดบิบอนหวาน  อ.แมละมาด จ.ตาก

 การดําเนินงานของบริษัทภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ในรอบป 2562 ราบรื่นดวยดี ก็เพราะความรวมมือรวมใจของพนักงานทุกคน
ที่มุงมั่นทุมเททั้งแรงกายแรงใจในการทํางาน อีกทั้ง ไดรับแรงสนับสนุนอยางมั่นคงเสมอมา จากลูกคา ผูถือหุน ผูลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกทาน ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้
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Organization Chart / โครงสรางขององคกร 

คณะกรรมการลงทุน 
Investment Committee

คณะอนุกรรมการพิจารณาใหเชาทรัพยสิน
Credit Sub-Committee

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยสิน 
Asset Management Sub-Committee

คณะอนุกรรมการจัดจําหนายทรัพยสิน 
Distribution Sub-Committee

คณะอนุกรรมการควบคุมลูกหนี้คางชําระ 
Debt Control Sub-Committee

คณะอนุกรรมการจัดการ 
Management Sub-Committee

สายงานธุรกิจลูกคาองคกร
Corporate Business Group

• ฝายขายลูกคาองคกร
 Corporate Business Department 

• ฝายลูกคาสัมพันธ
 Customer Relations Department 

ผูถือหุน 
Shareholder

คณะกรรมการบริษัท
Board of Director

คณะอํานวยการบริหาร
 Executive Committee

กรรมการผูจัดการ
President

สายงานธุรกิจผลิตภัณฑพิเศษ
Special Asset Business Group

สายงานธุรกิจลูกคาบุคคล
และสนับสนุนการตลาด

Retail Business
and Marketing 
Support Group

• ฝายขายลูกคางานธุรกิจ
 ผลิตภัณฑพิเศษ
 Special Asset Business 
 Department  
 
   

• ฝายขายลูกคาบุคคล
 และบริหารรถหมดสัญญา
 Retail Business and Used Car
 Management Department 

• ฝายพัฒนาชองทางการตลาด
 และสื่อสารการตลาด
 Marketing Support And 
 Marketing Communication 
 Department

สายงานบริการ และบริหารทรัพยสิน
Service and Asset 

Management Group

• ฝายบริการลูกคาซอมบํารุง และประกันภัย
 Maintenance and Insurance Service 
 Department  
 
• ฝายปฎิบัติการทรัพยสิน และควบคุมดูแล       
 Asset Management and Quality Control 
 Department  
 
   
   

สายงานบริหารราคาและตนทุน
Price and Cost

Management Group

• ฝายบริหารราคาและตนทุน
 Price and Cost Management Department
  
• ฝายพจิารณาเครดติ และตรวจสอบประเมนิผล
 Credit Underwriting and Monitoring
 Department 
 
   
• ฝายจัดซื้อทรัพยสิน Auto
 Auto Purchasing Department 
 
• ฝายจดัซือ้และจดัจําหนายทรพัยสนิ Non-Auto
 Non-Auto Purchasing and Distribution 
 Department
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คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
Remuneration & Selection Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Risk Management Committee

 

สํานักตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Office

สายงานการเงิน และควบคุม
Finance and Control Group

สายงานสนับสนุนองคกร
Corporate Supporting Group

สายงานเทคโนโลยี 
และระบบสารสนเทศ

Information
Technology Group

• ฝายบัญชี  
 Accounting Department  

• ฝายการเงิน   
 Finance Department  
 
• ฝายบริหารเงิน  
 Treasury Department  
 
   
   

• ฝายทรัพยากรบุคคล
 Human Resource Department 
 
• ฝายสื่อสารองคกร 
 Corporate Communication Department 
  
• ฝายบริหารงานกลาง
 General Administration Department 
  
   

• ฝายพัฒนาระบบ                              
 System Development Department 
  
• ฝายบริหารขอมูล
 Data Management Department 
  
   

สํานักกฎหมาย 
Legal Office

สํานักบริหารความเสี่ยงองคกร 
Risk Management Office

สํานักยุทธศาสตรองคกร 
Corporate Strategic Office
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Board of Director
คณะกรรมการบริษัท
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5. นายพิภพ กุนาศล | Mr. Pipop Kunasol
 กรรมการ และกรรมการผูจัดการ  | Director and President  

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

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

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

Board of Director / คณะกรรมการบริษัท

1. นายโพธิพงษ ลํ่าซํา | Mr. Photipong Lamsam                        
 ประธานกรรมการ  | Chairman 

2. นายภูมิชาย ลํ่าซํา | Mr. Poomchai Lamsam                       
 รองประธานกรรมการ | Vice Chairman 

3. นายสาระ ลํ่าซํา | Mr. Sara Lamsam  
 กรรมการและประธานคณะอํานวยกรรมการบริหาร
 | Director and Chairman of Executive committee

4. นางนวลพรรณ ลํ่าซํา | Mrs. Nualphan Lamsam
 กรรมการ | Director 

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

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

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

12. นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล | Mr. Poonpipat Aungurigul
 กรรมการอิสระ | Independent Director

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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Management Officers / คณะผูบริหารของบริษัท 

1. นายพิภพ  กุนาศล  |  Mr. Pipop Kunasol   
 กรรมการผู�จัดการ | President
2. นางทิพย�สุดา  คืนคง  | Mrs. Thipsuda Kuenkong   
 รองกรรมการผู�จัดการ ทําหน�าที่ผู�บริหารสายงานสนับสนุนองค�กร |  Executive  Vice President Head of Supporting Group
3. นายขจรจักร  ชโลธร | Mr. Kachornjak Chalothorn
 รองกรรมการผู�จดัการ ทําหน�าท่ีผู�บรหิารสายงานบรหิารราคา และต�นทุน | Executive  Vice President Head of Price & Cost  
 Management Group

4 5

21 3

6 7

4. นายธนันต�  สืบศิริ  |  Mr. Thanan  Suebsiri   
 ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ ทําหน�าที่ผู�บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ�พิเศษ
  | First Senior Vice President Head of Special Asset Business Group
5. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ  | Mr. Soottichai Sombatsiri 
 ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ ทําหน�าที่ผู�บริหารสายงานธุรกิจลูกค�าองค�กร 
 | First Senior Vice President Head of Corporate Business Group
6. นายดนุ  สุขวัจน�  | Mr. Danu Sukhavat   
 ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ ทําหน�าที่ผู�บริหารสายงานการเงิน และควบคุม  
 |  First Senior Vice President Head of Finance and Control Group
7. นายนฤพล วัฒนคุณ | Mr. Naruepol Watanakun 
 ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ ทําหน�าที่ผู�บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพย�สิน
 |  First Senior Vice President Head of Service and Asset Management Group
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ICORE

Innovation
คิดริเริ่ม ท�าสิ่งใหม่ อย่างรวดเร็ว

Customer Focus
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองทุกมิติ

Openness
เปิดใจกว้าง รับฟัง  ผสานเป็นหนึ่งเดียว 

Result Oriented
ให้ความส�าคัญกับเป้าหมายที่ก�าหนดเป็นหลักและตรวจสอบได้

Excellence
มุ่งมั่นรับผิดชอบต่องาน ท�าทุกอย่างให้ดีที่สุด

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท

  วิสัยทัศน์ (Vision)
  เป็นองค์กรชั้นน�าและยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกมิติของลูกค้า

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

  Core Values (ค่านิยมองค์กร)

 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ  
 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดในปี 2530 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน), 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด, บริษัท ภัทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จ�ากัด (มหาชน) 
และ บริษัท สมบัติล�่าซ�า จ�ากัด เป็นแกนน�าในการจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการด�าเนินการจัดหาทรัพย์สินให้
เช่าแบบลีสซิ่ง โดยเน้นการให้เช่าด�าเนินงาน (Operating Lease) และเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก 
 ในช่วงแรกเน้นการให้เช่าทรพัย์สนิประเภทยานพาหนะ พร้อมท้ังได้มีการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถยนต์
 ในปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท และน�าบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท และในปี 2548 บริษัทได้
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
300,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท และได้เรียกช�าระค่าหุ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีทุนเรียกช�าระแล้วเป็นจ�านวน 
447,369,569 บาท คิดเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 447,369,569 หุ้น ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างเงินทุน 
และเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต และในปี 2548 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด (TRIS) ยังได้ปรับ
เพิ่มอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) ของบริษัท และหุ้นกู้ไม่มีประกัน (Issue Rating) เป็นระดับ A - จากเดิม BBB + 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 นอกเหนือจากนั้นแล้ว ในปี 2548 นิตยสาร Forbes นิตยสารชั้นน�าทางธุรกิจ ได้คัดเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชน และ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จากทั้งหมด 15 ประเทศ 25,864 บริษัท โดยได้คัดเลือกเฉพาะบริษัทขนาด
กลาง ที่มียอดรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐและไม่ต�่ากว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�านวน 11,845 บริษัท ทั้งนี้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 
จ�ากัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 11 บริษัทจากประเทศไทย และเป็นบริษัทลิสซิ่งเดียว ที่ได้รับรางวัล Asia’s Best Under 
a Billion รางวัลนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินงานต่างๆ ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 ในปี 2550 บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่  โดยในส่วนของธนาคารกสิกรไทยได้เสนอขายหุ้นที่ถืออยู่ออกให้
กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายเดิมของบริษัท สืบเนื่องจากนโยบายของทางธนาคารกสิกรไทยที่จะปรับ
ลดการลงทุนในบริษัทที่ไม่สามารถควบคุมการด�าเนินงานได้ทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ
การด�าเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด แต่กลับมีผลดีในการเสริมสร้างพันธมิตรส�าหรับการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต 
 ในปี 2551 บริษัทได้เริ่มขยายการให้บริการใน 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ PHATRA AIRCRAFT LEASING ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการ
เช่าเครือ่งบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ทีน่ัง่ ประเภท Business Jet, Turbo Prop, Piston และ PHATRA YACHT LEASING โดยเป็นการ
ให้บริการเช่าเรือแบบ Motor Yacht โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองการเดินทางเพื่อธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว ซึ่งบริษัทไม่
เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาบริการให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า 
 รวมทั้งได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในผลิตภัณฑ์ PHATRA AUTO LEASING ให้มีการให้บริการอย่างครบวงจร เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายศูนย์บริการตามมาตรฐานผู้ผลิตไว้คอยบริการ
ลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถน�ารถเข้า เช็คระยะทาง หรือซ่อมบ�ารุงฉุกเฉิน โดยมั่นใจได้ว่า อะไหล่ที่ได้รับนั้นเป็นมาตรฐานเดียว
กับผู้ผลิต  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าของบริษัทว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลาเพียงแค่โทรศัพท์แจ้งมาที่ 
0-2290-7575 หรือ 0-2693-2288 พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้รับ ISO 9001 : 2008 รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and 
Customer Complaint  Management) จาก SGS เพื่อการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยสถาบันการรับรองแห่งสห
ราชอาณาจักร UKAS ความส�าเรจ็นีเ้กดิจากการท�างานร่วมกนัของทมีงานบรกิารทีเ่กีย่วข้องอย่างมีประสทิธภิาพในการพฒันาและรกัษา
ไว้ซึ่งระบบคุณภาพ รู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อประโยขน์สูงสุดคือความพอใจของลูกค้า ที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเสมอมา
 ในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 646,200,489 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 447,369,569 บาท โดยการให้
สิทธิกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท พร้อมทั้งได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1) ใน
จ�านวน 49,707,319 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ โดยไม่
คิดมูลค่า 
 ในปี 2560 บรษิทัได้มกีารกระจายการให้เช่าไปยงัสนิทรพัย์ประเภทอืน่ๆมากขึน้ เพือ่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ได้อย่างครอบคลุม และน�ามาสู่การพัฒนาธุรกิจให้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาด
รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท�าให้บริษัทยังคงเป็นผู้น�าในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าด�าเนินงานในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทยังได้รับ ISO9001:2015 รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint Man-
agement) จาก SGS โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร UKAS
 ในปี 2561 บรษิทัฯ มุง่มัน่เป็นบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญในการจดัหาทรพัย์สนิให้เช่าทีต่รงตามความต้องการของลกูค้า มุง่เน้นการ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) มีการกระจายการให้เช่าไปยัง
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลุม และน�ามาสู่การพัฒนาธุรกิจให้เช่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท�าให้บริษัทยัง
คงเป็นผู้น�าในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าด�าเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
 ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้น�าเอาสินทรัพย์ที่หมดสัญญาแล้วและยัง
มีสภาพดีออกท�าการให้เช่าระยะสั้น เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่หมดสัญญา
แล้วไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดยเปิดศูนย์จ�าหน่ายรถยนต์มือสองในนาม “สบายคาร์ by phatra leasing” ขึ้นที่บริเวณถนนกาญจนา
ภิเษก ซึ่งก็ได้รับการตอบรับด้วยดี เนื่องจากรถยนต์ที่น�าออกจ�าหน่ายมีสภาพดีและได้รับการบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ ในปีนี้บริษัทได้เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทมากข้ึน รวมถึงยังมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุน
ด้าน Digital Marketing และนวัตกรรม (Innovation) เพื่อพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
 ปี 2562 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการเช่าสินทรัพย์แบบสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาเช่าการ
เงินเป็นหลัก โดยนอกเหนือจากสินทรัพย์ประเภทเดิมที่ให้เช่าอยู่แล้วบริษัทยังขยายการให้เช่าไปในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ท่ีมีสภาพ
คล่องและยังมีผู้ให้เช่าเป็นจ�านวนน้อยเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงซึ่งมีผลต่ออัตราก�าไรของบริษัท นอกจากนี้ 
การบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เช่าที่หมดสัญญาเช่าก็ยังคงเป็นสิ่งส�าคัญที่บริษัทต้องด�าเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 โดยในปี 2562 ที่
ผ่านมา บริษัทมีจัดงาน “SA-BUY CAR FESTIVAL มหกรรมรถดี น่าใช้ by ภัทรลิสซิ่ง” เพื่อจ�าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วตรงไปยังผู้ซื้อราย
ย่อย ซึ่งประสบความส�าเร็จด้วยดีเช่นเดียวกันกับในปี 2561 ที่ผ่านมา 

 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

 โครงสร้างรายได้ 
 รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน ในลักษณะบริการแบบ PFL (Phatra Fleet Leasing) ซึ่งนอกจากค่า
เช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงานแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน และรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน
เพิ่มอีก ทั้งนี้ส�าหรับการหาลูกค้า บริษัทจะมีการกระจายไปตามอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 รายได้ของบริษัท จ�าแนกตามสัญญาเช่ารายได้ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560-2562

ม.ค.60-ธ.ค.60 ม.ค.61-ธ.ค.61 ม.ค.62-ธ.ค.62

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2,661.53 69.00 2,604.10 67.95 2,695.98 69.48

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 142.00 3.68 127.67 3.33 123.58 3.19

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,005.78 26.08 1,055.64 27.55 1,012.78 26.10

รายได้อื่น 47.74 1.24 44.97 1.17 47.82 1.23

รวมรายได้ 3,857.05 100.00 3,832.38 100.00 3,880.16 100.00

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลัก  
  1. PHATRA FLEET LEASING 

 บรกิารให้เช่ายานพาหนะ ประเภทรถยนต์นัง่ เครือ่งบิน พาหนะทางน�า้ และรถยนต์เพือ่การพาณชิย์บรษิทัพร้อมให้ค�าแนะน�า 
และหาแนวทางบรกิารต่างๆ ทีต่รงความต้องการใช้ของผูเ้ช่ามากทีส่ดุ แม้จะเป็นยานพาหนะเพยีงหนึง่หรอืหลายร้อย โดยใช้หลกั
บรหิารจดัการยานพาหนะจ�านวนมากเพ่ือให้เกดิการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ท�าให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร 
ทั้งในรูปแบบ Operating Lease และ Finance Lease 
 •  PHATRA AUTO LEASING 
  บรกิารให้เช่าพาหนะประเภทรถยนต์ ทัง้รถยนต์นัง่ผูบ้รหิาร รถใช้งานในองค์กร หรอืแม้กระทัง่รถยนต์เพ่ือการพาณชิย์
ต่างๆ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ 

   •  PHATRA AIRCRAFT LEASING 
  บริการให้เช่าเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ที่นั่ง ประเภท Business Jet, Turbo Prop และ Piston ทั้งในรูป
แบบ Finance Lease และ Operating Lease ครอบคลุมการใช้งานทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว   
 •  PHATRA WATERCRAFT LEASING 
  บรกิารให้เช่าเรอื Yacht ส�าหรบัความเพลดิเพลนิส่วนตวั รวมทัง้เรอืเพือ่การพาณชิย์ทีต้่องการใช้งานหลายล�า  เรอืรบั
ส่งผู้โดยสารส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว และยานพาหนะทางน�้าต่างๆ เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
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2. PHATRA COMMERCIAL LEASING  
 บริการให้เช่าทรพัย์สนิทกุประเภท อาท ิเรอืขนส่ง เรอืเพ่ือการพาณชิย์ เครือ่งจกัร อุปกรณ์การผลติ เครือ่งจกัรส่วนควบอืน่ๆ  
ทีล่งทุนสงูและจ�าเป็นต่อธรุกจิ ในรปูแบบสญัญาเช่าทางการเงนิ (Finance Lease) ซึง่ให้ความสะดวกกบัการลงทนุ โดยมจีดุเด่น
อยู่ที่การอนุมัติที่รวดเร็ว

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

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

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

 กลยุทธ์การแข่งขัน 
 ในปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ที่บริษัทฯให้ความส�าคัญ จะเกี่ยวข้องกับ Customer Centric และการเพิ่มความหลากหลาย
ของทรัพย์สินให้เช่า โดยใช้นวัตกรรม (Innovation) ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ  
(Mission) ของบรษิทั  ทัง้นีบ้รษิทัได้เตรยีมความพร้อมในเรือ่งเทคโนโลย ีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูลกูค้า เพือ่ปรบัรปู
แบบการให้บรกิาร และผลติภณัฑ์ให้ตอบโจทย์ลกูค้ามากทีส่ดุ รวมถงึการขยายเครือข่าย และการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท�างานของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับความต้องการ 
ของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
และมีเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซ่ึงนับว่าสร้างความแตกต่าง ได้อย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจ
และประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ซ่ึงเชื่อม่ันได้ว่าจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับผู้น�า 
ของธุรกิจต่อไป
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์ในหลากหลายประเภท โดยเน้นการให้บริการในรูปแบบ
สัญญาเช่าด�าเนินงาน (Operating Lease) ในสินทรัพย์ประเภทรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้มีการกระจายการให้เช่า
ไปยงัสนิทรพัย์ประเภทอืน่ๆมากขึน้ เพือ่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลมุ และน�ามาสูก่ารพัฒนา
ธุรกิจให้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน ด้วยสถานะทางการตลาดที่เข้มแข็งจากการท่ีบริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าราย
ใหญ่กลุ่มเดิมไว้ และสามารถเพิ่มการกระจายฐานลูกค้ารายใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้นด้วย ตามลักษณะการ
ประกอบธรุกจิทีเ่น้นไปยงักลุม่ลกูค้านติบิคุคลเป็นหลกั อกีทัง้การให้ความส�าคัญต่อการให้บริการแก่ลกูค้าทีค่รอบคลมุทัง้มติขิอง
การให้บรกิารทีค่รบวงจร เครอืข่ายศนูย์บริการทีค่รอบคลมุ และการให้บรกิารทีพ่ร้อมในทกุช่วงเวลา ท�าให้บรษิทัยงัสามารถด�ารง
สถานะผู้น�าในธุรกิจให้เช่าด�าเนินงานได้ตลอดมา นอกจากนี้ บริษัทยงัตระหนักถึงการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ
ให้เท่าทันต่อบริบทของสภาพตลาดรถยนต์ในปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยได้เพิ่มความหลากหลายของช่อง
ทางในการจ�าหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ต่อไป
 ภาพรวมของตลาดรถยนต์ในปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขายรถยนต์รวมประมาณ 1.01 ล้านคัน ลดลงจากปี 2561 ที่มียอด
ขายจ�านวน 1.04 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 3 โดยประมาณ และใกล้เคียงที่ได้มีการประมาณการไว้ที่ 1.00 ล้านคัน ปัจจัยที่ท�าให้
ยอดขายรถยนต์ขยายตัวด้วยอัตราชะลอลง ได้แก่ ความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ และภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตัวอันเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามการค้า 
 ในปี 2563 จากข้อมูลของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ชะลอตวัลงเนือ่งจากการระบาดของโรค Covid-19 ภยัแล้ง และการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบ
ประมาณ 2563 ล่าช้ากว่าท่ีก�าหนดไว้  สอดคล้องกบัประมาณการจากบรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากดั ว่ายอดจ�าหน่าย
รถยนต์ภายในประเทศส�าหรับปี 2563 จะมีจ�านวนประมาณ 0.94 ล้านคันซึ่งคิดเป็นอัตราการหดตัวประมาณร้อยละ 7 เทียบ
กับปีที่ผ่านมา
 จากในส่วนของสภาวะตลาดส�าหรับธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบด�าเนินงาน ปัจจุบันบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจประเภทนี้มีอยู่
เป็นจ�านวนมาก แต่มบีรษิทัขนาดใหญ่ทีเ่ป็นผูน้�าตลาดและมส่ีวนแบ่งทางการตลาดเป็นส่วนใหญ่อยูเ่พียงไม่กีร่าย ซึง่บรษัิท ภัทร
ลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) เองจัดว่าเป็นผู้น�าในกลุ่มนี้ และแม้ว่าการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบด�าเนินงานจะ
มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  แต่จากอุปสงค์ของภาคธุรกิจในปัจจุบันที่ยังคงมีความต้องการการบริหารจัดการเรื่องยานพาหนะจากผู้
เชีย่วชาญภายนอกทัง้ในส่วนของการบรกิารและการซ่อมบ�ารงุ ท�าให้ธรุกจิลสิซิง่ประเภทให้เช่าแบบด�าเนนิงานในประเทศไทยยงั
คงสามารถเติบโตได้ในระยะกลางถึงระยะยาว ส�าหรับ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) เอง จากนโยบายการให้ความส�าคัญ
ต่อการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และกลยุทธ์การขยายธุรกิจทั้งการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และการขยาย
ประเภททรัพย์สินให้เช่าใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ท�าให้บริษัทยังคงเป็นผู้น�าในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าด�าเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของเงินทุน 
 บรษิทัมนีโยบายในการจดัหาแหล่งเงนิทนุในอนาคต โดยมุง่เน้นการจดัหาแหล่งเงนิทนุระยะยาว เพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะ
การด�าเนินธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด และสอดคล้องกับระยะเวลาการให้เช่า
ทรัพย์สิน 
 นอกเหนือจากการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวด้วยการออกหุ้นกู้แล้ว บริษัทยังด�าเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาว โดยการกู้ยืม 
จากสถาบนัการเงนิภายในประเทศอกีหลายแห่ง รวมถึงมกีารศึกษาเกีย่วกบัการปรบัโครงสร้างทนุของบรษิทัเพือ่รองรบัการเตบิโต
ในอนาคตด้วย
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  การให้เช่า (การให้เช่าทรัพย์สิน) 

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

การบริหารความเสี่ยงจากการให้เช่า 
 บริษัทได้มีการระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อกล่ันกรอง เนื่องจาก 
ผู้สนับสนุนในแต่ละรายจะมีมุมมองและแนวคิดที่กว้างขวางขึ้น ท�าให้เกิดความรอบคอบมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมาณของ
ลูกหนี้มีปัญหาของบริษัทฯที่มีอยู่ในระดับที่ต�่า 
 นอกจากน้ี บริษัทยังได้มีระบบการติดตามการช�าระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ 
ไว้อย่างเพียงพอ อกีทัง้ให้ความส�าคญัในการตดิตามและศึกษาถงึความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของโลกและของภมูภิาค
สภาวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยที่อาจส่งผลโดยตรงต่อการท�าธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดตั้งส�านักยุทธศาสตร์องค์กร 
และส�านักบริหารความเสี่ยง เพ่ือท�าการศึกษาในเรื่องต่างๆ ตลอดจนพิจารณาเร่ืองความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจเพื่อใช้ 
ประกอบการตัดสินใจให้ทันท่วงที ส�าหรับผลกระทบที่อาจมีขึ้นต่อบริษัท

การควบคุมดูแล การอนุมัติการให้เช่า และการติดตามลูกหนี้ 
บริษัทมีการแบ่งขั้นตอนในการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 
1. การพจิารณาเครดติของลกูค้า : บรษิทัจะสอบถามข้อมลูความต้องการเช่าจากลูกค้า เช่น ทรพัย์สินทีต้่องการเช่าวตัถปุระสงค์
การใช้งาน ระยะเวลาการเช่า เงื่อนไขการเช่า เหตุผลการเลือกเช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่งรวมถึงประวัติผลการด�าเนินงาน ประเภทวงเงิน
และสถาบนัการเงนิ ทีล่กูค้าใช้อยูแ่ละเอกสารต่างๆ ประกอบการพจิารณา ซึง่จากข้อมลูดงักล่าว ฝ่ายพิจารณาเครดติจะพจิารณา
เสนอเงื่อนไขการเช่าตามนโยบายการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัท 
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2. การขออนุมัติ : บริษัทได้ใช้ระบบผู้สนับสนุน (Sponsor System) ในการอนุมัติให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งระบบการอนุมัติดังกล่าว 
กลุ่มผู้สนับสนุน (Sponsor) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้บริหารฝ่ายขึ้นไปโดยบริษัทมีการก�าหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติให้เช่า
อย่างเป็นล�าดับขั้น โดยพิจารณาจากมูลค่าของทรัพย์สินให้เช่า ประเภทของทรัพย์สินให้เช่า รวมถึงคุณสมบัติของผู้เช่าด้วย
 ส�าหรับขั้นตอนการอนุมัติให้เช่า เมื่อลูกค้าตกลงในเงื่อนไขที่บริษัทได้เสนอไปเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย จะท�าหน้าทีเ่สนอรายงานแก่ผูส้นบัสนนุเพ่ือรบัรองความถกูต้อง จากนัน้จะส่งรายงานท่ีรบัรองความถกูต้องแล้วไปยงัผูอ้นุมตัิ
ให้เช่าทรัพย์สินตามล�าดับชั้นเพื่ออนุมัติการให้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้มูลค่าของทรัพย์สินให้เช่า ประเภทของทรัพย์สินให้เช่า รวมถึง 
ขั้นตอนต่างๆ ในการอนุมัติให้เช่าทรัพย์สิน จะเป็นตามเงื่อนไขการให้เช่าที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
3. การท�าสัญญา : รายงานขออนุมัติที่ได้รับอนุมัติจะถูกจัดท�าเป็นสัญญาเช่าเพื่อเสนอแก่ผู้เช่าลงนาม
4. การจัดซื้อทรัพย์สิน : เมื่อผู้เช่าลงในนามในใบค�าขอเช่า หรือสัญญาเช่าแล้ว บริษัทจะจัดซื้อทรัพย์สินตามคุณสมบัติที่ตกลง
ไว้ โดยมีช่องทางการจัดซื้อผ่านผู้ขายที่บริษัทจัดหาเองหรือผู้ขายที่ผู้เช่าจัดหาให้ 
5. การส่งมอบทรัพย์สิน : บริษัทจะจัดส่งทรัพย์สินให้ผู้เช่า จดทะเบียนและจัดท�าประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
บริการของบริษัท พร้อมกับด�าเนินการเงื่อนไขก่อนการเช่าให้แล้วเสร็จและถือเป็นการเริ่มต้นสัญญา 
6. การสิ้นสุดสัญญาเช่า : เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าและผู้เช่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาตลอดระยะเวลาเช่าและไม่มีหนี้
สินค้างช�าระแก่บริษัท ลูกค้าจะได้รับเสนอเงื่อนไขหลังการเช่าตามที่ได้ระบุในสัญญา 

นโยบายเกี่ยวกับควบคุมและติดตามลูกหนี้ค้างช�าระ 
 เพือ่ให้การควบคมุลกูหนีค้้างช�าระได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้บรษิทัได้มกีารแต่งต้ัง “คณะอนกุรรมการควบคมุลกูหนี้
ค้างช�าระ” เพื่อให้สามารถติดตาม และควบคุมลูกหนี้ค้างช�าระได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนในการติดตามหนี้ค้างช�าระ 
สามารถสรุปรายละเอียดในสาระได้ดังนี้  
1. กรณีที่ลูกค้าค้างช�าระตั้งแต่ 1 - 7 วัน ด�าเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ 
2. กรณีท่ีลูกค้าค้างช�าระตั้งแต่ 8 - 30 วัน ด�าเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายทวงถามให้ช�าระหนี้ 
 ฉบบัที ่1 ถงึผูเ้ช่าละผูค้�า้ประกนั (ถ้าม)ี ทัง้นีย้กเว้นกรณทีีล่กูค้าตกลงก�าหนดวนันดัช�าระไว้แล้ว จะไม่มีการส่งจดหมายทวงถาม
3. กรณีท่ีลูกค้าค้างช�าระต้ังแต่ 31 - 60 วัน ด�าเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายทวงถามให้ช�าระหนี ้
 ฉบบัที ่2 ถงึผูเ้ช่าละผูค้�า้ประกนั (ถ้าม)ี ทัง้นีย้กเว้นกรณทีีล่กูค้าตกลงก�าหนดวนันดัช�าระไว้แล้ว จะไม่มีการส่งจดหมายทวงถาม
4. กรณีที่ลูกค้าค้างช�าระตั้งแต่ 61 - 90 วัน ด�าเนินการติดตามทวงถามทั้งผู้เช่าและผู้ค�้าประกันทางโทรศัพท์ และส่งจดหมาย 
 ทวงถามให้ช�าระหนี้ฉบับที่ 2 ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการออกจดหมายทวงถามก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งเตรียมขั้นตอนในการ 
 ด�าเนินการทางกฎหมาย
5. กรณีท่ีลูกค้าค้างช�าระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป ด�าเนินการส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาถึงผู้เช่าและผู้ค�้าประกัน (ถ้ามี) ทั้งนี้จะ 
 ด�าเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมายควบคู่กับการด�าเนินการติดตามเพื่อยึดคืนทรัพย์สิน ในกรณีที่ได้ทรัพย์สินกลับคืนมา 
 จ�าหน่ายและมูลค่าทรัพย์สินที่จ�าหน่ายได้ไม่เพียงพอกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จะด�าเนินคดีฟ้องร้องเรียก 
 ค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ต่อไปตามสัญญา และในกรณีที่ไม่สามารถยึดคืนทรัพย์สินได้จะด�าเนินคดีฟ้องร้องเรียกให้ 
 ส่งมอบคืนทรัพย์สินและชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป

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



18 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562

ปัจจัยความเสี่ยง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

 การด�าเนนิธรุกิจของบรษัิทมปัีจจยัความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการด�าเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึอาจส่งผลต่อเนือ่งให้
เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทในอันที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิที่ควรจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 เนือ่งจากบรษัิทมหีนีส้นิทางการเงนิ ซึง่ทัง้หมดเป็นหนีท้ีม่กี�าหนดช�าระคนืแน่นอน จงึอาจมคีวามเสีย่งของการไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ใน
กรณีที่มูลค่าของหนี้ที่ต้องช�าระคืนในแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าค่าเช่าที่บริษัทได้รับในช่วงนั้นๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ของ
ค่าเช่ารับและก�าหนดการช�าระหนี้เป็นอย่างมาก โดยอาศัยการจัดการให้มีการกู้ยืมทั้งระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน 
และ ระยะยาวในรปูแบบของหุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ทัง้นีเ้พือ่ให้สอดคล้องกบัค่าเช่าทีจ่ะได้รบัในอนาคต รวมทัง้ยงัมวีงเงนิ
กู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับคุณภาพของผู้เช่าด้วย

 2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช�าระค่าเช่า 
 เนื่องจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังนั้นความสามารถในการช�าระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ กล่าวคือหากผู้
เช่าไม่สามารถช�าระค่าเช่าได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และก�าไรของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทมีความระมัดระวังในการคัดเลือก
ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการติดตามการช�าระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ

 3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 เนื่องจากบริษัทมีการก�าหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุของสัญญา (ซึ่งมีอายุระหว่าง 3 – 5 ปี) ท�าให้มีรายได้ที่แน่นอน ในขณะที่ 
ต้นทุนกู้ยืมของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและผลก�าไรของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึง
ต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องการกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทนุในทรพัย์สนิให้เช่าและด้านอตัราดอกเบีย้ โดยการรกัษาต้นทนุทางการเงนิให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพือ่ให้ส่วนต่างของ
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับที่มีก�าไรและมีความสม�่าเสมอ 

 4. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน 
 ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อเกิดขึ้นในตลาดจ�านวนมาก ทั้งท่ีเป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงินและ
กจิการทีเ่ป็นธรุกจิด้านบรกิารของผูผ้ลติรถยนต์ทีม่เีงนิทนุจ�านวนมากจากต่างประเทศ ท�าให้มกีารแข่งขนัในอตุสาหกรรมสงูขึน้ ซึง่อาจส่งผลให้
เกิดการแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่ชัดเจน คือ 
กลุม่ลกูค้าซึง่เป็นนติิบคุคลทีม่คีวามต้องการใช้ยานพาหนะ และมศีกัยภาพในการช�าระค่าเช่า นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้น�าระบบคอมพวิเตอร์ท่ีทัน
สมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการติดตามการให้บริการได้อย่างใกล้ชิดและ
ทั่วถึง 

 5. ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก 
 จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่า” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญาเช่าด�าเนินงานแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยมี
ระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 – 5 ปี ซ่ึงภายหลังจากครบก�าหนดสัญญาเช่าประเภทนี้  ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจ�าหน่ายออกไป ดังนั้นราคา
ทรัพย์สนิทีจ่�าหน่ายได้จะส่งผลต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทัโดยตรง กล่าวคอืหากจ�าหน่ายได้ในราคาทีต่�า่กว่าราคาตามบญัชจีะก่อให้เกิดผล
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน  ที่ผ่านมา จากประสบการณ์ในการบริหารงานที่ยาวนานท�าให้บริษัทสามารถบริหารมูลค่าซากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดี ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกที่ท�าให้ราคารถยนต์มือสองปรับตัวลดลงมากนั้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผล
ก�าไรจากการจ�าหน่ายรถยนต์มือสองของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการแก้ไขโดยการพยายามเพิ่มสัดส่วนการจ�าหน่ายรถยนต์สู่
ผู้บริโภคให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
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4.	 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

	 4.1			ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
มูลค่าสุทธิ

ณ	31	ธ.ค.	60
มูลค่าสุทธิ

ณ	31	ธ.ค.	61
มูลค่าสุทธิ

ณ	31	ธ.ค.	62

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 2,196.37 2,160.16 1,958.76

อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ให้เช่า-สุทธิ 9,567.37(1) 10,177.34(1) 9,612.79(1)

สินทรัพย์รอการให้เช่า 16.82 - -

อาคารชุดส�านักงาน 85.98 85.98 85.98

เครื่องใช้ส�านักงาน 12.50 9.58 9.71

ยานพาหนะ 3.84 3.46 2.29

รวม อาคารและอุปกรณ์ 9,686.51 10,276.36 9,710.77

รวม 11,882.88 12,436.52 11,669.53

หมายเหตุ :  (1)  ยอดสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน-สุทธิ แสดงยอดหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าลดลง

	 4.2	 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	
  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก�ากับดูแล และก�าหนดให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของ 
 บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2562  
 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5.	 ข้อพิพาททางกฎหมาย

 -ไม่มี 
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ข้อมูลทั่วไป

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

 6.1 ข้อมูลทั่วไป

  6.1.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัท 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PL

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 15 สิงหาคม 2539

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000211 (เดิมเลขที่ บมจ.268)

ทุนจดทะเบียน : 646,800,483 บาท 

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 596,509,825 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาท  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจประเภทการให้ “เช่า” (Leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าด�าเนินงาน  
(Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์  
เคร่ืองบิน เรือ นอกจากนี้ยังให้เช่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆ อาทิ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์ทั่วไป

สถานที่ตั้ง : เลขที ่252/6 ชัน้ 29 อาคารส�านกังานเมอืงไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ 1 ถนนรชัดาภเิษก ห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  10320

Home Page : www.phatra-leasing.com

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

โทรสาร : (66) 2693-2298-99  

  6.1.2 ข้อมูลการลงทุนของบริษัท 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีการลงทุน หรือถือหุ้นในนิติบุคคลใด 
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 6.1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  
นายทะเบียน  
- หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

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

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หุ้นกู้   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2559
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2566
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2559
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2560
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2560
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2561
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2561
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2561
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2561
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2562
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2562
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2567
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2562
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2562
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2566
หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 5/2562
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2567

:

:

: 

:

:

:

:

: 

:

:

:

:

:

:

:

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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ผู้สอบบัญชี : นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9441
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร 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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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

 7.1 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

  ทุนจดทะเบียน จ�านวน  646,800,483 บาท (หกร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่ร้อยแปดสิบสามบาท)
  ทุนช�าระแล้ว  จ�านวน  596,509,825 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 596,509,825 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท 

 7.2 ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ (%)

บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 59,649,200 10.000

บริษัท  เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 53,000,400 8.885

บริษัท  สมบัติล�่าซ�า จ�ากัด 45,600,000 7.644

บริษัท  เมืองไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด 41,550,800 6.966

บริษัท  จุลินทร์วงศ์ จ�ากัด 24,000,000 4.023

บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 16,752,122 2.808

นายบรรยงค์ ล�่าซ�า และ  นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล 16,260,000 2.726

BANK OF SINGAPORE LIMITED 14,262,000 2.391

นายอิทธิชัย  เลิศธรรมนนท์ 13,338,400 2.236

บริษัท  ยุพงษ์ จ�ากัด 12,323,402 2.066

รวม 296,736,324 49.745

 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

  ไม่มี
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หุ้นกู้  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

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

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

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

5. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จ�านวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 4 ปี     เริ่ม 3 ส.ค. 60 สิ้นสุด  3 ส.ค. 64
อัตราดอกเบี้ย  2.76% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 3 ก.พ. และ 3 ส.ค. 
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
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6. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จ�านวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 2 ปี 11 เดือน 18 วัน  เริ่ม 18 ต.ค. 60 สิ้นสุด 6 ต.ค. 63
อัตราดอกเบี้ย 2.43% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 6 เม.ย. และ 6 ต.ค. 
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

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

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

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

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

11. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565 
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จ�านวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 3 ปี     เริ่ม  4 มี.ค. 62 สิ้นสุด  4 มี.ค. 65
อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 4 มี.ค. และ 4 ก.ย.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
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12. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2567 
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จ�านวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 5 ปี     เริ่ม 27 มี.ค. 62 สิ้นสุด 27 มี.ค. 67
อัตราดอกเบี้ย 3.52% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 27 มี.ค. และ 27 ก.ย.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

13. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2565 
มูลค่า (บาท)   700,000,000
จ�านวน (หน่วย)   700,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 3 ปี 6 เดือน   เริ่ม 20 มิ.ย. 62 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 65
อัตราดอกเบี้ย 2.83% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 20 มิ.ย. และ 20 ธ.ค.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

14. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2566 
มูลค่า (บาท)   600,000,000
จ�านวน (หน่วย)   600,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 4 ปี     เริ่ม 27 ก.ย. 62 สิ้นสุด  27 ก.ย. 66
อัตราดอกเบี้ย 2.72% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 27 มี.ค. และ 27 ก.ย.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

15. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 5/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2567 
มูลค่า (บาท)   350,000,000
จ�านวน (หน่วย)   350,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 5 ปี     เริ่ม 17 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 17 ธ.ค. 67
อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 17 มิ.ย. และ 17 ธ.ค.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

เงินกู้ระยะยาว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง รวม 2,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีภาระคงค้างรวม 1,479 ล้านบาท 
 
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
บริษัท มีภาระคงค้างในรูปของ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทั้งสิ้น จ�านวน 550 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วแลกเงินที่มีอายุประมาณ 3-6 เดือน 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
บริษัท มีภาระคงค้างในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งสิ้น 170 ล้านบาท   

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ที่ระดับ A- (Negative)
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 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส�ารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก�าหนด

  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2558
(1 ม.ค. 58–
31 ธ.ค. 58)

ปี 2559
(1 ม.ค. 59–
31 ธ.ค. 59)

ปี 2560
(1 ม.ค. 60–
31 ธ.ค. 60)

ปี 2561
(1 ม.ค. 61–
31 ธ.ค. 61)

ปี 2562
(1 ม.ค. 62–
31 ธ.ค. 62)

1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิ

2.  ก�าไรสุทธิ (บาท) 170,998,988 220,171,327 221,889,418 224,066,829 170,311,239

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

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

5.  รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (บาท) 101,403,768 113,333,623 113,333,646 113,336,867 -

6.  คิดเป็นร้อยละของก�าไรสุทธิ (%) 59.30 51.48 51.08 50.58 -
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ตลอดจนทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทและก�ากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า                    ประธานกรรมการ

นายภูมิชาย  ล�่าซ�า                      รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายสาระ ล�่าซ�า กรรมการ / ประธานคณะอ�านวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางนวลพรรณ ล�่าซ�า กรรมการ

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ/ กรรมการอ�านวยการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานกรรมการลงทุน

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

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอาภัสสร  บุนนาค                กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

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

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปีบัญชี 2562 (ม.ค.- ธ.ค. 2562)

 บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และจัดส่งก�าหนดวัน
ประชุมในแต่ละคณะ ส่งให้กรรมการรับทราบตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้ อาจมีการก�าหนดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น 
 ส�าหรับในรอบปีบัญชี 2562 (ม.ค.- ธ.ค. 2562) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้ 
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หน่วย : ครั้ง

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรม
การบริษัท
(ประชุม

ทั้งหมด 12 
ครั้ง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ประชุม
ทั้งหมด 4 

ครั้ง)

คณะกรรมการ
พิจารณาค่า

ตอบแทนและ
สรรหา
(ประชุม
ทั้งหมด 3 

ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง
(ประชุม
ทั้งหมด 4 

ครั้ง)

คณะอ�านวย
การบริหาร 
(ประชุม
ทั้งหมด 
19 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ลงทุน

(ประชุม
ทั้งหมด 3 

ครั้ง)

นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า 12/12

นายภูมิชาย  ล�่าซ�า 9/12 3/3

นายสาระ ล�่าซ�า(1) 11/12 2/2 4/4 17/19

นางนวลพรรณ ล�่าซ�า 9/12

นายพิภพ กุนาศล 12/12 4/4 19/19 3/3

ดร.สุธี โมกขะเวส 9/12 4/4 16/19 3/3

นางจันทรา บูรณฤกษ์(2) 11/12

นายวิเชฐ ตันติวานิช 7/12 3/4

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 9/12 4/4

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 12/12 4/4

นายอาภัสสร บุนนาค 12/12 4/4 3/3

นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล 11/12 3/4

นายขจรจักร ชโลธร 4/4 18/19

นางทิพย์สุดา คืนคง 12/12 3/3 19/19

นายดนุ สุขวัจน์ 4/4 4/4 19/19 3/3

หมายเหตุ  : (1)  นายสาระ ล�่าซ�า ลาออกจากการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  
  (2) นางจันทรา บูรณฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562  
         สืบแทนวาระนายสาระ ล�่าซ�า 

จ�านวนคณะกรรมการแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท จ�านวน             12 คน

คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน             3 คน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จ�านวน             3 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน             7 คน

คณะอ�านวยการบริหาร จ�านวน 6 คน

คณะกรรมการลงทุน จ�านวน             3 คน
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 8.2 ผู้บริหาร

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

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

นายพิภพ  กุนาศล กรรมการผู้จัดการ

นายขจรจักร  ชโลธร รองกรรมการผู้จัดการ
ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน

นางทิพย์สุดา  คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ
ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร

นายสุทธิชัย สมบัติศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร

นายธนันต์  สืบศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ

นายนฤพล วัฒนคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน

นายดนุ สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ท�าหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม

นางการะเกด จุลวนิชรัตนา ผู้อ�านวยการ
ท�าหน้าที่ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี
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A1-1 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร 

 

คณะกรรมการบริษัท  

 

1. นายโพธิพงษ ลํ่าซํา   

ตําแหนง  ประธานกรรมการ 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 86 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  1 มิถุนายน 2551 

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

การอบรม  -ไมมี- 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

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

ต.ค. 2555  –  ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552  –  ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จํากัด 

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

พ.ศ. 2552  –  ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพยเมืองไทย จํากัด 

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

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

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2551  –  ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
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โครงสร้างการจัดการ
 

A1-2 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ จํานวนหลักทรัพย 

(หุน) (%) 

   -  นาย โพธิพงษ ล่ําซํา  169,866 0.028% 

   -  บริษัท ยุพงษ จํากัด (นิติบุคคลที่ถอืหุนเกิน 30%) 12,323,402 2.066% 

รวม 12,493,268 2.094%  
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- บิดา นายสาระ ล่าํซํา และนางนวลพรรณ ล่ําซํา 

- พ่ีชาย นายภูมิชาย ล่ําซํา 
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โครงสร้างการจัดการ
 

A1-3 

 

2. นายภูมิชาย  ลํ่าซํา   

ตําแหนง  รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 71  ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 28 กันยายน 2530 

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

การอบรม หลักสูตร Director  Certification Program (DCP) 2547 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 
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พ.ศ. 2536 – 31 ธ.ค.62 กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย  

(หุน) (%) 

   - นายภูมิชาย ล่ําซํา   3,540,000 0.593% 

   - นางจุฑาภรณ ล่ําซํา   (คูสมรส) 20,000 0.003% 

รวม 3,560,000 0.597% 
 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- นองชาย นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- อา นายสาระ ล่ําซํา และนางนวลพรรณ ล่ําซํา 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ช่ือ 
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รวม 3,560,000 0.597% 
 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- นองชาย นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- อา นายสาระ ล่ําซํา และนางนวลพรรณ ล่ําซํา 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2536 – 31 ธ.ค.62 กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย  

(หุน) (%) 

   - นายภูมิชาย ล่ําซํา   3,540,000 0.593% 

   - นางจุฑาภรณ ล่ําซํา   (คูสมรส) 20,000 0.003% 

รวม 3,560,000 0.597% 
 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- นองชาย นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- อา นายสาระ ล่ําซํา และนางนวลพรรณ ล่ําซํา 
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3. นายสาระ ลํ่าซํา   

ตําแหนง  กรรมการ 

ประธานคณะอํานวยการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง  

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 50 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 29 มกราคม 2547 

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

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

- หลักสูตรการปฏิบตัิการจิตวิทยาฝายอํานวยการ รุนที่ 97 (สจว.97) สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง สถาบัน

วิชาการปองกันประเทศ 

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

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการประกนัภัยระดับสูง สาํนักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาบานเมือง (มหานคร รุนที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยตุิธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 17 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตลุาการศาล

ยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 

- หลักสูตรนักบริหารระดบัสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 1สถาบันวิทยาการ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

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

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2562  –  ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2561  –  ปจจุบัน ที่ปรึกษา ผูชวยผูบญัชาการตาํรวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

พ.ศ. 2560  –  ปจจุบัน ที่ปรึกษา หอการคาไทย 

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

พ.ศ. 2559  –  ปจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

MB Ageas Life Insurance Company Limited. 

พ.ศ. 2559  –  ปจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคมนักศึกษาสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

พ.ศ. 2559  –  ปจจุบัน 

พ.ศ. 2559  –  พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2561  –  ปจจุบัน 

กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2558  –  ปจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะอํานวยการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารดานการลงทุน 

และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Sovannaphum Life Assurance PCL. 

พ.ศ. 2558  –  ปจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2558  –  พ.ศ. 2560 ประธาน สภาธุรกิจประกันภัย 



35บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562

โครงสร้างการจัดการ

 

A1-5 

พ.ศ. 2560  –  ปจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ. 2558  –  ปจจุบัน 

พ.ศ. 2559  –  ปจจุบัน 

กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

นายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

พ.ศ. 2558  –  พ.ศ. 2559 

 

พ.ศ. 2558  –  พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2552  –  พ.ศ. 2558 

กรรมการสมาคมการคากลุมการเงินและการลงทุนและการประกัน  

สภาหอการคา-แหงประเทศไทย 

ที่ปรึกษา สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

กรรมการ สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2558  –  พ.ศ. 2561 กรรมการอํานวยการประจําสถาบันวิจัยสังคม (ผูทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. 2555  –  พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2559  –  ปจจุบัน 

นายก สมาคมประกันชีวิตไทย 

อุปนายกฝายการตลาด สมาคมประกนัชีวิตไทย 

พ.ศ. 2555  –  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยุพงษ จํากัด 

พ.ศ. 2555  –  ปจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจในพระราชินูปถัมภ 

พ.ศ. 2554  –  ปจจุบัน กรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (อาคารศูนย-การแพทยเฉพาะทางโรค

เด็ก) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสขุภาพเด็กแหงชาต-ิ 

มหาราชินี 

พ.ศ. 2553  –  ปจจุบัน 

พ.ศ. 2546  –  ปจจุบัน 

กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552  –  พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2559  –  ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภยัตอ จํากัด (มหาชน) 

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

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

พ.ศ. 2552  –  ปจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงทพ 

พ.ศ. 2552  –  พ.ศ. 2559 กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษชาง 

พ.ศ. 2552  –  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพยเมืองไทย จํากัด 

พ.ศ. 2552  –  ปจจุบัน 

พ.ศ. 2550  –  ปจจุบัน 

พ.ศ. 2547  –  ปจจุบัน 

พ.ศ. 2550  –  พ.ศ. 2562 

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

ประธานคณะอํานวยการบริหาร บริษทั ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2551  –  ปจจุบัน 

พ.ศ. 2552  –  ปจจุบัน 

กรรมการ และกรรมการคณะอํานวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

พ.ศ. 2548  –  ปจจุบัน มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน (ช่ือเดิมมูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ) 

พ.ศ. 2548  –  พ.ศ. 2560 กรรมการบริหาร Yong President’s Organization (Thailand) 

พ.ศ. 2541  –  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยุพยงค จํากัด 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2559  –  ปจจุบัน 

พ.ศ. 2559  –  พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2561  –  ปจจุบัน 

กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552  –  พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2559  –  ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภยัตอ จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2551  –  ปจจุบัน 

พ.ศ. 2552  –  ปจจุบัน 

กรรมการ และกรรมการคณะอํานวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย 

(หุน) (%) 

   - นายสาระ ล่ําซํา   1,800,000 0.302% 

รวม 1,800,000 0.302% 

- บุตรชาย นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- นองชาย นางนวลพรรณ ล่ําซํา 

- หลาน นายภูมิชาย ล่ําซํา 
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4. นายพิภพ  กุนาศล 

ตําแหนง  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

กรรมการอํานวยการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการลงทุน 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 54 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 25 มกราคม 2550 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม  - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุนที่ 3 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2562 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

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

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

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

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

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

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-ไมมี-  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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5. นางนวลพรรณ ลํ่าซํา   

ตําแหนง  กรรมการ 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อายุ 54 ป 

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

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทสาขา จัดการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 67/2548 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

27 ก.พ. 2557  –  ปจจุบัน 

 

พ.ศ. 2551  –  26 ก.พ. 2557 

กรรมการผูจัดการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการคณะอํานวยการบริหาร  บริษัท 

เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ.2562 – ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิวงดุริยางคซิมโฟนีกรุงเทพในพระอุปถัมภ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 

พ.ศ. 2562  –  พ.ศ. 2563 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

พ.ศ. 2561  –  พ.ศ. 2563 กรรมการมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

พ.ศ. 2561  –  พ.ศ. 2564 กรรมการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวทิยาศาสตรศกึษา 

พ.ศ. 2561  –  พ.ศ. 2563 กรรมการมูลนิธิรักษไทย 

พ.ศ.2561  –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท สุวรรณชาด จํากดั ในพระบรมราชูปถัมภ 

พ.ศ. 2561  –  ปจจุบัน กรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

พ.ศ.2560  –  ปจจุบัน กรรมการรองเลขาธิการ หอการคาและสภาหอการคาไทยแหงประเทศไทย 

พ.ศ.2560 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาสํานักงานทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริย 

พ.ศ.2559  –  ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

พ.ศ.2558  –  ปจจุบัน กงสุลกิตติมศักดิส์าธารณรัฐลิทัวเนีย ประจําประเทศไทย 

27 ก.พ. 2557  –  ปจจุบัน 

 

พ.ศ. 2551  –  26 ก.พ. 2557 

กรรมการผูจัดการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการคณะอํานวยการบริหาร  บริษัท 

เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2557  –  พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษาประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

พ.ศ. 2557  –  ปจจุบัน กรรมการเอกลักษณของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ 

พ.ศ. 2557  –  ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย 

(หุน) (%) 

   - นางนวลพรรณ ล่าํซํา   1,800,000 0.302% 

รวม 1,800,000 0.302% 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- บุตรี นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- พ่ีสาว นายสาระ ล่ําซํา 

- หลาน นายภูมิชาย ล่ําซํา 
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6. ดร.สุธี โมกขะเวส  
ต ำแหน่ง  กรรมกำร 

กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรลงทุน 
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 44 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 29 เมษำยน 2552 
คุณวุฒิกำรศึกษำ PhD. Applied Mathematical Finance Imperial College, London 
กำรอบรม  - ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงและกำรพำณิชย์รุ่นที่ 11 (TEPCoT) 
- หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program 
- หลักสูตรวิทยำกำรตลำดทุน (วตท) รุ่นที่ 24  
- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีที่เริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2561  –  ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ไอเจ็น จ ำกัด 
พ.ศ. 2561  –  ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ำกัด(มหำชน) 
พ.ศ. 2561  –  ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรควำมเสีย่งองค์กร บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2560  –  ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์แคปิทลั จ ำกัด 
พ.ศ. 2559  –  ปัจจุบัน คณะอ ำนวยกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร กรรมกำรบริหำรด้ำนกำรลงทุน  

ST-Muang Thai Insurance Co.Ltd  สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 

กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร  
บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษำควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและด้ำนสภำพคล่อง ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีที่เริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

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

 
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
-ไม่มี- 
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7. นางจันทรา บูรณฤกษ 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

อายุ 73 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 25 พฤศจิกายน 2554 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท M.A. Diplomacy and Comparative Economics 

University of Kentucky, U.S.A 

การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2562- ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

พ.ศ. 2549 – 2550 อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

พ.ศ. 2518 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-ไมมี-  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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8. นายวิเชฐ ตันติวานิช 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 58 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  13 กุมภาพันธ 2555 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MBA, Finance & Marketing 

University of Hartford Connecticut, U.S.A. 

การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2544 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

1 ม.ค. 2563  –   ปจจุบัน 

4 พ.ค. 2561  –  ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

22 ก.พ. 2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน) 

11 พ.ค. 2561 – ปจจุบัน 

22 ก.พ. 2561 –  ปจจุบัน 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส จํากัด (มหาชน)   

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

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

28 ส.ค. 2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ไอ จํากัด  (C asean) 

22 ก.พ. 2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะซิกเนเจอร แบรนด  จํากัด 

20 ธ.ค. 2562 – ปจจุบัน 

 

22 ส.ค. 2560  – ปจจุบัน 

ประธานกรรมการกํากับการสื่อสารเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร บริษัท บริษทั วินด เอน

เนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริษทั วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ. 2560  –  ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากัด 

พ.ศ. 2560  –  ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรช่ัน จํากัด 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

1 ม.ค. 2563 – ปจจุบัน 

4 พ.ค. 2561 – ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

22 ก.พ. 2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เจดับเบิ้ลยดูี อินโฟโลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-ไมมี-  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 54 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  27 พฤศจิกายน 2551 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Executive (MBA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 115/2552 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-ไมมี-  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 

 

  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็มจี บีเคเค ยูไนเต็ด สระแกว จํากัด 

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

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

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

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

พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษทั เบนซ บีเคเค วิภาวดี จํากัด 

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

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

พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร จํากัด 
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10. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม  

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 77 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  1 ตุลาคม 2559 

คุณวุฒิการศึกษา MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอรตนิ ประเทศออสเตรเลีย 

PMD มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

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

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 

กรรมการ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

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

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

พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 

กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559 

รองประธาน บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

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

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

กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2530 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2529 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

พ.ศ. 2520 – ปจจุบัน กรรมการ ในกลุมบริษัท ล็อกซเลย 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 

กรรมการ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 

กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559 

รองประธาน บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-ไมมี-  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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11. นายอาภัสสร  บุนนาค   

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

อายุ 67 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 11 มีนาคม 2537 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design  

University of Maryland at College Park 

การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย  

(หุน) (%) 

   - นายอาภัสสร บุนนาค 296,000 0.050% 

รวม 296,000 0.050% 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 

 

 

  

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
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12. นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล 

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

อายุ 72 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  30 กรกฎาคม 2542 

คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาการบัญชี  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

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

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

-ไมมี-  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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คณะผูบริหาร 

 

1. นางทิพยสุดา  คืนคง 

ตําแหนง  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานสนับสนุนองคกร 

เลขานุการบริษัท 

กรรมการอํานวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

อายุ 54 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  30 ธันวาคม 2546 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

การอบรม  - Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

- Corporate Governance for Executives (CGE) โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - Board Reporting Program (BRP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Effective Minutes Taking (EMT) โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Company Reporting Program (CRP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

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

พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา บริษทั ภัทร

ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

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

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

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย  

(หุน) (%) 

- นางทิพยสุดา คืนคง 1,782,000 0.299% 

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

รวม 3,734,000 0.626% 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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2. นายขจรจักร ชโลธร  

ตําแหนง  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานบริหารราคาและตนทุน 

กรรมการอํานวยการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 56 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง   30 ธันวาคม 2546 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  

Oklahoma City University 

การอบรม  Ethical Leadership Program (ELP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)   

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

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

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

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

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

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

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย  

(หุน) (%) 

   - นายขจรจักร ชโลธร 254,661 0.043% 

   - นางสุธารัตน ชโลธร (คูสมรส) 200,000 0.034% 

รวม 454,661 0.077%  
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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3. นายธนันต สืบศิริ 

ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑพิเศษ 

อายุ 50 ป 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

University of North Florida 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  1 เมษายน 2557 

การอบรม  -ไมมี- 

  

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

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

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

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

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย  

(หุน) (%) 

   - นายธนันต สืบศิริ 20,000 0.003% 

รวม 20,000 0.003% 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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4   นายสุทธิชัย สมบัติศิริ 

ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานธุรกิจลูกคาองคกร 

อายุ 47 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง   1 กุมภาพันธ 2559 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม  Anti-Corruption The Practical Guide 45/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณการทํางาน  (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

มี.ค. 2557 – ม.ค. 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายการตลาดและการขาย บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

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

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

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 ผูจัดการ ฝายปฏิบัติการ บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

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

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-ไมมี-  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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5. นายนฤพล วัฒนคุณ 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

(มหาชน) 

มี.ค. 2558 – ม.ค. 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายบริการลูกคาซอมบํารุง และประกันภัย บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด 

(มหาชน) 

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

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

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

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

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-ไมมี-  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 

 

 

  

ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยสนิ  

อายุ 54 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง   1 กุมภาพันธ 2559 

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

การอบรม Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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6. นายดนุ สุขวัจน 

ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานการเงินและควบคุม 

กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 46 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง  1 เมษายน 2557  

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

Cleveland State University 

การอบรม  - Financial Statements for Directors (FSD) 26/2014 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย  

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

บริษัทไทย  

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-ไมมี-  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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7. นางการะเกด จุลวนิชรัตนา 

ตําแหนง  ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายการบัญชี 

อายุ 51 ป 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง   1 ตุลาคม 2555  

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

การอบรม  Ethical Leadership Program (ELP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ต.ค. 2555 – ปจจุบัน ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายการบัญชี 

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

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี-  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-ไมมี-  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

-ไมมี- 
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 8.3 เลขานุการบริษัท 

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

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
   ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยค�านึงถึงกระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท 
โดยกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุอืน่ จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณงานทีเ่พิม่ข้ึน ท้ังนี้ 
ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพือ่พจิารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ�าเหนจ็
กรรมการ  
 โดยในปี2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและบ�าเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ 
 1.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 
โดยสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ คือ 
 • ประธานกรรมการ   2 เท่า 
 • รองประธานกรรมการ   1.5 เท่า
 • กรรมการ              1  เท่า
 และไม่มีค่าเบี้ยประชุม 

 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะคร้ังที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการ 
ชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 
 • คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการชุดย่อยนี้ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 โดยสัดส่วน
การจ่ายค่าเบีย้ประชมุจะถกูก�าหนดให้เป็นไปตามอตัราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี ้ส�าหรบักรรมการชดุย่อย
ที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม    

  2. เงินบ�าเหน็จกรรมการ
 ให้จ่ายเงนิบ�าเหนจ็กรรมการตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ คอื จ่ายไม่เกนิร้อยละ 5 จากเงนิปันผล
รวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์และด�าเนินการจัดสรร  
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 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปีบัญชี 2562 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามครั้งที่เข้าประชุม และ
บ�าเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 8.67 ล้านบาท ซึ่งสามารถสรุปได้ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการและบ�าเหน็จกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2562 

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

นายภูมิชาย  ล�่าซ�า รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา

ค่าตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 360,000 
บาท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 120,000 บาท 
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 485,357.14 บาท 

นายสาระ ล�่าซ�า กรรมการ / ประธานคณะอ�านวย
การบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 40,000 บาท กรรมการ
บริหารความเสี่ยง 80,000 บาท เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 
485,357.14 บาท 

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

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
/ กรรมการบริหาร / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ประธาน
กรรมการลงทุน

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

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการอ�านวย
การบริหาร และกรรมการลงทุน

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

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

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

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 60,000 บาท
เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 323,571.43 บาท 

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม   กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

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

นายอาภัสสร  บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจ
สอบ / กรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนและสรรหา 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา 60,000 บาท เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 323,571.43 บาท 

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจ
สอบ

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท เงินบ�าเหน็จเป็นจ�านวนเงิน 
323,571.43 บาท 
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร จ่ายตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราที่คณะกรรมการก�าหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท 
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสี่รายแรกต่อจาก
กรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่นับรวมผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งโดยต�าแหน่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่ 
 ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น 7 ราย เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 37.52 ล้านบาท ซึ่งผล
ตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

 2. ค่าตอบแทนอื่น
  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
  - ไม่มี
  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
  - เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
  บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5, 8 และ 10 ของเงินเดือน โดยจะสมทบตาม
อายุงานของพนักงาน
  ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2562 (ม.ค.-ธ.ค. 2562) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ราย เป็น
จ�านวนทั้งสิ้น 3.03 ล้านบาท

 8.5 บุคลากร 

 คณะกรรมการบริษัท ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าไปสู่ความส�าเร็จ
ของบริษัท โดยก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 1. ปฏบิติัต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ และสทิธขิัน้พืน้ฐานในการท�างาน ปฏิบตัต่ิอพนกังานภายใต้กรอบ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท 
 2. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความ
พิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
 3. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานและการพัฒนาบริษัท 
 4. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน 
 5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
กลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ�าปี 
 6. จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการท�างาน โดยค�านึงถึงหลักความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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โครงสร้างการจัดการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานประจ�าทั้งสิ้น 160 คน และตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้าน
แรงงาน รวมทัง้ในรอบปี 2562 บรษิทัไม่มสีถิตกิารเกดิอบุตัเิหตเุนือ่งจากการท�างาน และไม่มอีตัราการหยดุงาน หรอือตัราการเจบ็ป่วยอนัเนือ่ง
มาจากการท�างาน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 110.50 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน 
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส

 และยังคงให้ความส�าคัญในเร่ืองของการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 
โดยมีการจัดตั้งชมรมกีฬา อาทิเช่น ชมรมฟุตบอล, ชมรมวิ่ง, และชมรมแบดมินตัน
 นอกจากนี ้บรษิทัยงัคงส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนกังานมจีติส�านกึทีด่ ีค�านงึถงึความรบัผิดชอบทีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อม และการใช้ทรพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปี 2562 ได้ส่งเสริม และรณรงค์จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่ง
แวดล้อม ดังนี้

โครงการ “ประหยัดไฟ” เพื่อสร้างจิตส�านึกในการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด ปิดไฟ ปิดแอร์ ช่วงเวลาพัก และหลังเลิกงานทุกครั้ง

โครงการ “No Plastic Bag” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิต
ประจ�าวนั และมาใช้ถงุผ้าแทน โดยการแจกถงุผ้าให้พนกังานทกุคน และ
จัดกิจกรรม “พาถุงผ้าไปเที่ยว” เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้ใช้งานในชีวิต
ประจ�าวันจริง

โครงการ “Paperless Office” เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเอกสาร
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบดิจิทัล โดยสนับสนุนการใช้ QR code 
ในการรวบรวมข้อมลู เพือ่เป็นการลดการใช้กระดาษอย่างสิน้เปลอืง รวม
ทั้งเป็นการช่วยรักษาชีวิตต้นไม้

โครงการ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในการแยกขยะ
อย่างถกูวิธแีละน�าขยะรไีซเคิลกลับมาใช้ใหม่ให้มากทีส่ดุ เพ่ือช่วยอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม

โครงการ “แจกหน้ากากอนามัย” เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงาน ในช่วง
สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 สูงในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ 
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โครงสร้างการจัดการ 

การด�าเนินการในการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในรอบปี 2562
 บริษัทจึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้เป็นไป
ตามแผนการฝึกอบรมประจ�าปี เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานในการท�างานให้มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
 โดยในปี 2562 มีการส่งพนักงานเข้าอบรมรวม 160 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) จ�านวน 8 
หลักสูตร ประกอบด้วย 
 1. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง และทิศทางธุรกิจของบริษัท
 2. หลักสูตร Charismatic Talk
 3. หลักสูตร TFRS16
 4. หลักสูตร High Impact Visual Presentation
 5. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
 6. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างค่าเบี้ยประกันภัย
 7. หลักสูตรความรู้และขั้นตอนการแจ้งประกันและเคลมค่าสินไหม
 8. หลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 หลกัสตูรอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) ในปี 2562 ส่งพนกังานเข้าอบรมจ�านวน 34 หลกัสตูร โดยการส�ารวจถงึความต้องการ
ในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) หรือข้อมูลจากการประเมินผลของหัวหน้างาน ว่าพนักงานท่านไหนควรได้รับการพัฒนาใน
ด้านใด เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความช�านาญ ตลอดจน ประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามหลักสูตรการฝึกอบรม 
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2562 บริษัทได้ส่งกรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการ
อบรม หรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

รายชื่อ หลักสูตรอบรม/สัมมนา

นายพิภพ กุนาศล
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

- Futre of finance-Digital Disruption สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์
- Risk Management  Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายดนุ สุขวัจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและควบคุม

- ผลกระทบจากร่าง TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ต่องบการเงินและอัตราส่วน
ทางการเงินที่ส�าคัญ รุ่นที่ 1/62 สภาวิชาชีพบัญชี
- Strategic CFO in Capital market 2562  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Engaging your stakeholders through effective communications 2562 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

นายสุทธิชัย สมบัติศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร

- Formulating Marketing Strategies ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

นายธนันต์  สืบศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ

- Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางการะเกด จุลวนิชรัตนา
ผู้อ�านวยการ  ฝ่ายการบัญชี

- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะน�ามาใช้ในปี 2562 และ 
2563 สภาวิชาชีพบัญชี
- การวเิคราะห์งบการเงนิและการท�าความเข้าใจมลูค่าเงนิเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่แก่กจิการ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวข้อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายอุกฤษฏ์ โชติทักษิณ
ผู้อ�านวยการ ส�านักตรวจสอบภายใน

- Corruption Risk & Control: TechnicalUpdate (CRC) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ ทีจ่ะน�ามาใช้ในปี 2562 และ 
2563 สภาวิชาชีพบัญชี
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9. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัถงึสิทธขิองผู้ถอืหุน้ทุกกลุ่ม และมนีโยบายปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุน้ทกุกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั 
และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วม
พิจารณาในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นราย
บคุคล สทิธใินการลงคะแนนแต่งตัง้และก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีสทิธใินการรบัเงนิปันผล สทิธใินการรบัทราบสารสนเทศอย่างเพยีงพอ
และทนัเวลา นอกจากนี ้บรษิทัได้ให้ความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้อง ครบถ้วนทนัเวลา และโปร่งใสแก่ผูถ้อืหุน้ เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้น
สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทได้ โดยบริษัทส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ 

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

• ให้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดหลักเกณฑ์
การส่งค�าถามล่วงหน้าและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
• ส่งเอกสารหนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุน้ทีม่ข้ีอมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอทีจ่ะให้ผูถ้อืหุน้ตัดสนิใจ พร้อมเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
โดยจัดท�าเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน
ก่อนวันประชุม 

 2. การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
• บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น อาทิ วัน เวลา สถานที่ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้
สะดวก ตลอดจนส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษทัจะเปิดรับการลงทะเบยีนส�าหรับการเข้าร่วมการประชมุอย่างน้อย 1 ชัว่โมงล่วงหน้าก่อนการประชมุ และจะใช้เทคโนโลยี
ในการลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกและต้อนรับตามความเหมาะสม 
• ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะแจ้งจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แนะน�ากรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถงึชีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ โดยจะน�าเทคโนโลยมีาใช้ เช่น ระบบบาร์โค้ด เพือ่นบัคะแนนและแสดงผล 
เพื่อช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้
ถือหุ้นมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย 
• บรษิทัจะด�าเนนิการประชมุตามล�าดบัวาระทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผูถ้อืหุน้ และจะไม่สนบัสนนุการเพิม่วาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุจ�าเป็น
• บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ 
• ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัจะใช้บตัรลงคะแนน โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผู้ถอืหุน้ท่ีไม่เหน็ด้วยหรือ
งดออกเสยีง โดยการนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียงมาหักออกจากจ�านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่
กรณี) ในแต่ละวาระ
• ส�าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน การ
ก�ากบัดูแลการปฏบิตังิาน และการบรหิารความเสีย่ง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับ และระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง โดยมสี�านกัตรวจสอบภายใน
ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัท รวมทั้งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. การใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายใน
ของบริษัททีย่งัไม่ได้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน อาท ิข้อมลูจากงบการเงนิทีย่งัไม่ได้น�าส่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบ
การของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการจะได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่
ส�าคัญ เป็นต้น
2. ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีไ่ด้ล่วงรูข้้อมลูภายในท่ีส�าคญัก่อนทีจ่ะเผยแพร่ต่อผูล้งทนุ (Insider) จะต้องปฏบิตัติาม
แนวทางส�าหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนห้ามซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลัก
ทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยบริษัทได้ก�าหนดระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บรษิทั และแจ้งให้กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีไ่ด้ล่วงรูข้้อมลูภายในทีส่�าคญัก่อนทีจ่ะเผยแพร่ต่อผูล้งทนุ (Insider) รบัทราบเป็น
ประจ�าทุกปี ตลอดจนก�าหนดให้บุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส�าคัญต้องปฏิบัติตามหนังสือสัญญารักษาความลับ
3. ก�าหนดให้กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู มหีน้าทีร่ายงานส่วนได้เสยีตามแบบแจ้งข้อมลูประวตั ิและข้อมลูการมส่ีวนได้เสยีของ
ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งแรกต่อเลขานุการบริษัท และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
4. ก�าหนดให้มีกระบวนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก�าหนด และดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังคอยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ก�าหนด
นโยบาย และส่งเสริมให้มีการจัดท�าแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยก�าหนดภารกิจ และวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะ
กรรมการบรษัิท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ได้ทราบและเข้าใจถงึขอบเขตความรบัผดิชอบ ภายใต้กฎหมายและระเบียบของบรษิทั และค�านงึ
ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น 
 บรษิทัจะมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้กบัผูถ้อืหุน้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับ
ผู้ถือหุ้น อันจะน�าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2. คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซือ่สัตย์ สุจรติ เพือ่สร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้กบัผูถ้อืหุน้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
3. พนักงาน
 บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าไปสู่ความส�าเร็จของบริษัท จึงมุ่ง
พฒันาความรูค้วามสามารถให้แก่พนกังานอย่างต่อเนือ่งเพือ่พฒันาและเพิม่ศกัยภาพพนกังานในการท�างานให้มคีวามสามารถในระดบั
ทีส่งูขึน้ ให้ค่าตอบแทนตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และอตัราทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด ซึง่จะเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทั 
และผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน นอกจากนัน้ บรษิทัยงัให้ความส�าคญัในการดแูลให้พนกังานทกุคนมสีวสัดกิารท่ีเหมาะสม 
อาทิ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ�าปี ตลอดจนจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานที่ดี
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4. ลูกค้า 
 บริษัทจะด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น�าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. คู่ค้า
 บรษิทัจะให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิง่กบัคูค้่าทางธรุกจิของบรษิทั และปฏบิตักิบัคูค้่าตามเงือ่นไขทางการค้าและปฏบิตัติามสญัญา 
มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี ไม่น�ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ค�านึงถึงความ
เสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนั มีการคดัเลอืกคูค้่าอย่างยุติธรรม สนบัสนนุคูค้่าทีด่�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส ปฏบิตัติามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน 
6. คู่แข่ง
 บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยค�านึงถึงจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
7. เจ้าหนี้
 บริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในการช�าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย 
และหลักประกันต่างๆ ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้มีแผนในการแก้ไข
ปัญหา และคอยติดตามอย่างใกล้ชิด โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม�่าเสมอ 
8. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 บริษัทจะด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท�า
ผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท 
รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่
บริษัทก�าหนดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
 บริษัทจะรับฟังและด�าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบ
และยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 1.  ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย 
 2.  บริษัทจะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลับ และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้อง
เรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
สาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ
บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2561 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้ก�าหนดไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
 บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดท�า “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการ
เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

1. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 “ห้ามมิใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ 
ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ท�าธุรกิจกับบริษัท” ให้ครอบคลุมถึง
พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ค�านิยาม
2.1 “คอร์รัปชั่น” หมายถึง การกระท�าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร มิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
แบบใดๆ อาทิ การให้/รับ สินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง และ/
หรือการให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรอืทางอ้อม เพือ่ให้บคุคลดงักล่าวกระท�าหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืเพือ่ให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่ชอบ
ธรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�าได้
2.2 “การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด” หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด  
เพื่อเป็นสินน�้าใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
2.3 “การให้สินบน” หมายถึง การเสนอให้หรือรับส่ิงของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคล 
ซึ่งต้องการโน้มน้าวให้กระท�าการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�ากับดูแลระบบควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
3.3 ส�านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก�าหนดไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3.4 ผูบ้รหิารของบริษทัมีหน้าทีส่ือ่สาร ตลอดจนด�าเนนิการให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้รบัทราบ เข้าใจ และปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ 
3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้
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4. ขั้นตอนการปฎิบัติ

ค�าอธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

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

5. หลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการต่อต้านการให้/รับ สินบนและสิ่ง
จูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดัง
กล่าวกระท�าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�าได้
5.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ต�าแหน่งอ�านาจหน้าทีท่ี่ได้รบัเพือ่การแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครวั 
เพื่อน คนรู้จัก และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระท�าการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยจะ
ต้องเหน็ความส�าคญัของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั และ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด หากผู้
ใดคนใดฝ่าฝืน ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือจะมี
ประกาศต่อไปในภายหน้า
5.4 บรษิทัก�าหนดให้มช่ีองทางในการแจ้งข้อมลูหรอืแจ้งเบาะแส ทัง้จากพนกังานและบคุคลภายนอก โดยบรษิทัจะให้ความเป็นธรรม 
และคุม้ครองสทิธขิองผูใ้ห้ข้อมลู และ/หรอืพนกังานทีป่ฏิเสธ และ/หรอืแจ้งเรือ่งการทจุรติคอร์รปัช่ันทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั ทัง้ด้านหน้าที่
การงาน การลงโทษ หรือการด�าเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

Audit Committee
สอบทานแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น

Risk Management 
Committee

ประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

Audit Committee สอบทานแบบประเมินตนเอง และน�าเสนอ
ต่อ Board เพื่อพิจารณาอนุมัติและขอรับรองต่อ CAC 

ตรวจติดตามและประเมินผลประจ�าปี

ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรรับทราบ
นโยบายและแนวปฏิบัติ โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามแบบประเมิน

คณะกรรมการบริษัทมีมติเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

เริ่มต้น
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5.5 พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บรษัิท โดยแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่างๆ หากมข้ีอสงสยัหรือ
ข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ก�าหนดให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท 
หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�าหนดไว้
5.6 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และโอกาสอื่นใด ให้
แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
5.7 บริษัทก�าหนดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ เวบ็ไซต์บรษิทั และรายงานประจ�าปี เป็นต้น รวมถึงจดัให้มหีลักสูตรการฝึกอบรมเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชั่นให้กับพนักงาน
5.8 บริษัทให้ความส�าคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับบริษัทและผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อน�าไปสู่การสร้างจิตส�านึกที่ดี

 ทัง้นี ้เพือ่ให้เกิดความชดัเจนในการด�าเนนิการในเรือ่งความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ
บริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
 1. การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

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

1.3.1  ให้บันทึกรายการของขวัญ ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับทุกรายการ ตามแบบฟอร์ม “รายงานการรับ
ของขวญั ของก�านลั” และน�าส่งรายงานดงักล่าวให้ส่วนกลาง (ทมีส่งเสรมิกจิกรรมสมัพนัธ์) เพือ่ขึน้ทะเบยีนของขวญับรษิทั 
1.3.2  ของขวัญ ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ ให้ด�าเนินการ ดังนี้
 -  กรณเีป็นของขวญัหรอืของก�านลัทีม่โีลโก้ของบรษิทัคูค้่า พนัธมติร เจ้าหนี ้หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีทีท่�าธรุกจิกบับรษัิท 
อาทิ สมุด ปากกา ไดอารี่ ปฏิทิน ไม่ต้องส่งให้ส่วนกลาง ให้แจกจ่ายภายในหน่วยงาน
 -  กรณีเป็นของเน่าเสียได้ง่าย เช่น อาหาร ขนม ของสด ให้น�าส่งส่วนกลาง เพือ่แจกจ่ายให้กบัทกุหน่วยงานในบรษิทั
 - กรณีเป็นของที่ไม่เน่าเสีย ให้น�าส่งส่วนกลาง เพื่อน�าไปบริจาคให้องค์กรต่างๆ หรือน�าไปจัดกิจกรรมของบริษัท

1.4 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทมิได้มอบหมาย ให้เป็นผู้แทนใน
การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด
1.5 กรณีท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ และมีความจ�าเป็นต้องรับไว้ ให้รับของดังกล่าว และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้นเพื่อ
ด�าเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ ตามความเหมาะสม
1.6 กรณีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถรับของขวัญ ของรางวัล หรือของจับ
ฉลากได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกที่มีการใช้เป็นการทั่วไป

 2. การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
2.1 การให้สิง่ของสามารถให้ได้ในโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณนียิมทีค่นทัว่ไปพงึปฏบัิตต่ิอกนัหรอืปฏบิตัติามขนบธรรมเนยีม
ทีไ่ม่สร้างความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืประเพณทีีไ่ม่มข้ีอขดัแย้งต่อกฎหมาย ให้ขออนมุตัจิากผู้บงัคับบญัชาก่อนด�าเนนิการ 
โดยบริษัทจะเป็นผู้ด�าเนินการจัดหาซึ่งก�าหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการน�าไปสู่การให้สินบน บริษัทก�าหนดให้มีการส�ารวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนด�าเนินการเพื่อ
ป้องกันการน�าไปสู่การทุจริต และก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
2.3 การให้การสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระท�าได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติ
จากผู้มีอ�านาจลงนามเท่านั้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
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 3. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้/รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 4. การเมอืง บริษทัด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นกลางทางการเมอืง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ 
หรือผู้มีอ�านาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น�าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่พรรคการเมือง
หรือนักการเมืองใดๆ
 5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วย
งานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด�าเนินธุรกิจกับบริษัท โดยจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. ช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้มีการแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย เพื่อน�าไปสู่ (1) ตรวจ
สอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และ (3) การพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้ก�าหนดช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้อง
เรียน หรือเบาะแส ดังนี้ 
 1. เลขานุการบริษัท
 2. ส�านักตรวจสอบภายใน
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  Email  :  company_secretary@pl.co.th 
  โทรศัพท์  :  02-290-7575 ต่อ 101, 205 
  โทรสาร  :  02-693-2298
  ที่อยู่   :  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1
     ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 ทัง้นี ้บรษัิทก�าหนดให้มกีลไกการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสทีร่่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บรษิทั โดยจะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผล
ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 7. การพิจารณาโทษ
 นโยบายและแนวปฏบิตัทิีด่ขีองมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ันนี ้ถอืเป็นส่วนหนึง่ของวนิยัในการปฏิบตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และ พนักงานของบริษัท หากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท บริษัทถือว่าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า และหากความผิดนั้น
เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนทั่วไป ให้เป็น
ไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท โดยก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุด
ในสายงานการเงินและควบคุม หรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่ส�าคัญในการเปิดเผยต่อสาธารณชน ตลอด
จนก�าหนดให้คณะท�างานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นที่
เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสาธารณชนทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หนังสือพิมพ์ สื่อดิจิตอล และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
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  ช่องทางในการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 -  นักลงทุน และผู้ถือหุ้นบุคคล 
  Email  :  ir@pl.co.th 
  โทรศัพท์  :  02-290-7575 ต่อ 101, 113
  โทรสาร  :  02-693-2298

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท ไม่จ�ากัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด โดยจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน และ
ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ ในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ี
ก�าหนดไว้ กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี
 คณะกรรมการบรษิทัมสีดัส่วนระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร ซึง่สะท้อนอ�านาจท่ีถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารทีส่ามารถให้ความเห็นเกีย่วกบัการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ อีกท้ังยังมีจ�านวนและคณุสมบติั
ของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
ดูแลให้กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 
 คณะกรรมการบรษิทัได้แบ่งแยกอ�านาจ และก�าหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผดิชอบของประธานกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ โดยก�าหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการมีอ�านาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับมอบหมายตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน 
4. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการ และมี
มาตรการที่ดูแลเรื่องที่ส�าคัญได้ถูกให้บรรจุเป็นวาระการประชุม 
5. ก�ากับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฏหมายก�าหนด ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ รวมถึงระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ
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 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ จะนับวาระการด�ารงต�าแหน่ง โดยเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรกต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบก�าหนดวาระในปีที่ 9
 ส�าหรบักรรมการอิสระเดมิ จะนับวาระการด�ารงต�าแหน่ง โดยเริม่จากการวนัทีน่โยบายการก�ากบัดูแลกิจการฉบบันีไ้ด้รบัการอนมุตัโิดยจะ
ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องได้อีกไม่เกิน 9 ปี
 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวนกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 5 คน กรรมการอิสระ 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ) โดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 2 คน และสุภาพบุรุษ 10 คน

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้
บริหารระดับสูงของบริษัท โดยให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
 ทั้งนี้ ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หากจะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ

นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า                    ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายภูมิชาย  ล�่าซ�า                      รองประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายสาระ ล�่าซ�า กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางนวลพรรณ ล�่าซ�า กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม         กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายอาภัสสร  บุนนาค                กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล             กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
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อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก�ากับดูแลให้บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งอนุมัติแผนธุรกิจ 
งบประมาณ ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 
3. ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ
4. ก�ากับดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ
ช�าระหนี้ของบริษัท 
5. พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันที่ส�าคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้มกีารน�านวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิม่โอกาสทางธรุกจิและพฒันาการด�าเนนิงาน เพือ่
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
8. ดูแลให้มีนโยบายในการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
9. ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างบริษทักบัผูม้ส่ีวนได้เสยีในการสร้างเสรมิผลการด�าเนนิงานของบรษิทั โดยส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืและ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการ
ด�าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง 

การสรรหากรรมการ
 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพือ่พจิารณานโยบาย และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและ
คดัเลอืกกรรมการ เพ่ือให้ได้คณะกรรมการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาและเสนอต่อทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลาย
อาชีพ มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติที่กฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฎิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตามข้อ 1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ แนะน�าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายที่
ส�าคัญ ตลอดจนทิศทางการด�าเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

การสรรหากรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผูพ้จิารณาและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและสมควรทีจ่ะได้รบัเลอืก
เป็นกรรมการอิสระ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอสิระ โดยกรรมการอสิระจะเป็นบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิก่ียวกบัความเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส�านกังาน ก.ล.ต.”) และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายได้เท่าเทยีม
กนั และไม่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผู้มอี�านาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ขอ
อนญุาต ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การ
ให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดัง
กล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการทีเ่ก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รับค่าบรกิาร
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษัิทหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท 
        ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทต้องจัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 
กล่าวคอื การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิติัหน้าทีแ่ละการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้น
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
 ก.  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพี ทีท่�าให้บคุคลดงักล่าวมคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด
 ข. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ         
 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. ค�าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส�านักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

การสรรหาผู้บริหารของบริษัท 
 คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้มกีารสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผู้บรหิารระดบัสงู ให้มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
 ในการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบ
บุคคลที่กรรมการผู้จัดการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) ของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู และรายงานผลการด�าเนนิการตามแผนสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาให้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นเครื่อง
จูงใจให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส�าคญัในการตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กร เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบ 
และการก�ากับดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน
 ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ยึดมั่นในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถปรับตัว
ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรษิทัประพฤตตินเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้�าในการก�ากบัดแูลกจิการ เพือ่สร้างมลูค่าให้แก่กจิการ
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยจะมีการก�าหนดล่วงหน้าในแต่ละปี และ
จัดส่งก�าหนดวันประชุมในแต่ละครั้งให้กรรมการรับทราบตั้งแต่ต้นปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น โดยเลขานุการ
บรษิทัจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารให้กรรมการก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั เพือ่ให้กรรมการมรีะยะเวลาในการพจิารณาอย่าง
เพียงพอ ส�าหรับการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับวาระที่มีการน�าเสนอในแต่ละครั้ง โดยจะมีการจดบันทึกการ
ประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พร้อมให้กรรมการและผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้ 
 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ส�าหรับวาระที่ต้องลงมติ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการแต่ละคนควร
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี 
 คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ เพื่อช่วยในการพิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลให้ความเห็นที่เป็น
อิสระ และเสนอแนวทางพิจารณาในเรื่องที่ส�าคัญ ก่อนการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันตามความจ�าเป็นเพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย



73บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าทีป่ระจ�าปีของคณะกรรมการบรษิทั โดยมกีารประเมนิผลงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้วิธีประเมินตนเอง (self-evaluation) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อ
ไป โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแลให้กรรมการแต่ละราย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทกุคนได้รบัการเสรมิสร้างทกัษะและความรู ้ส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม�า่เสมอ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าท่ี
ของกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนด
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการท่ีโปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัภาระรับผดิชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงนิของบริษทั เพือ่จูงใจให้คณะกรรมการบรษิทัน�าพาองค์กรให้ด�าเนนิงานตามเป้าหมายทัง้ระยะ
สั้นและระยะยาว โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

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

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

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอาภัสสร  บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล  กรรมการตรวจสอบ

นายดนุ สุขวัจน์  เลขานุการ

 ทั้งนี้ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6. คณะกรรมการตรวจสอบและส�านกัตรวจสอบภายในมหีน้าทีต้่องปฏบิตัติามและสอบทานตามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
(Anti-Corruption Policy) 
7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 (ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 (ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
 คณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายภูมิชาย ล�่าซ�า ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการ (ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ)

นายอาภัสสร  บุนนาค  กรรมการ (ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ)

นางทิพย์สุดา  คืนคง   เลขานุการ

หมายเหตุ  : (1) นายสาระ ล�่าซ�า ลาออกจากการเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  
  (2) นางจันทรา บูรณฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562   
   สืบแทนวาระนายสาระ ล�่าซ�า 

 อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
1. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
2. พจิารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่หมายถงึ ค่าจ้าง เงนิรางวัลประจ�าปี และผลตอบแทน
อื่นที่อาจมีขึ้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พจิารณาทบทวนและก�าหนดการค่าตอบแทนภายในองค์กรตามทีฝ่่ายจดัการเสนอ ซึง่หมายถงึการปรบัค่าจ้างประจ�าปี การปรับ
โครงสร้างเงินเดือน และ เงินรางวัลประจ�าปี และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้ค�าแนะน�าในการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ
4. สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่มีความจ�าเป็นกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่ก�ากับดูแลบริษัทก�าหนดไว้ เพื่อด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับ
สูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อสืบแทนต�าแหน่งต่างๆ ที่สิ้นสุดวาระลง และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสาระ ล�่าซ�า กรรมการ

นายพิภพ กุนาศล   กรรมการ

ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการ

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ

นายขจรจักร ชโลธร กรรมการ

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการและเลขานุการ

 อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 
2. ก�ากบัดแูล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน กลยทุธ์ 
และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารความเสี่ยงได้น�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
3. ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด
4. รายงานผลการปฏบัิตงิานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้เกดิการปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบันโยบาย และหลกั
เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายสาระ ล�่าซ�า ประธานคณะอ�านวยการบริหาร 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ 

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ 

นายขจรจักร ชโลธร กรรมการ 

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการ 

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

 5. คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อการก�าหนดแหล่งเงินทุนและ
โครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

นายพิภพ กุนาศล ประธานกรรมการลงทุน 

ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการ 

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการและเลขานุการ

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

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก�ากับดูแลและก�าหนดให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และกจิการอืน่ทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนียัส�าคัญ ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง ท้ังนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไม่มกีารลงทนุ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

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



77บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 ตลอดจนได้ก�าหนดแนวทางส�าหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
 1. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในกับบุคคลอื่นก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
 2. ห้ามกรรมการ และผูบ้รหิาร ตลอดจนบคุคลภายในทีท่ราบข้อมลูภายในของบริษทั ซือ้ขายหลกัทรพัย์ในช่วง 1 เดอืน ก่อนหน้าท่ี
ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน 
 3. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัตามนยิามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว มหีน้าท่ีใน
การรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์และรายงานการถือครองหรือเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส�านักงานก.ล.ต. ตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนดโดยประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ท�าแผน และผู้บริหารแผน และส่งส�าเนาให้บริษัทรับทราบ

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

จรรยาบรรณพนักงาน

 บรษิทัได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของ “การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทั” โดยเป็นหนึง่ในกลยทุธ์การด�าเนนิงานของบรษิทั เพือ่ให้เกดิ
ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยการด�าเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของหลักจรรยาบรรณที่ดีอยู่แล้ว 
 เพือ่ให้มกีารด�าเนนิการตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างเป็นรูปธรรม จรรยาบรรณถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัและจ�าเป็น บรษิทั
จึงได้ก�าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีและภารกิจที่พนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยง
ธรรม ทัง้การปฏบิตัต่ิอบรษิทั และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ขึน้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้พนกังานทกุระดบัรบัทราบและยดึถอืเป็น แนวทาง
ปฏิบัติต่อไป
 จรรยาบรรณพนกังานทีไ่ด้จดัท�าขึน้นี ้เป็นมาตรฐานเบือ้งต้นส�าหรบัพนกังานในการประพฤตตินอย่างมจีรรยาบรรณ และเป็นการแสดง
ให้เห็นว่า บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความ
ระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่น�าความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียง
ของบริษัท 
 ทั้งนี้ หากพนักงานกระท�าผิด “จรรยาบรรณพนักงาน” ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับและระเบียบของ
บริษัทที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า 

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

หลักปฏิบัติ
 1. ความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม
  พนกังานต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สุจรติ เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องต่อการด�าเนนิธรุกจิ กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และ
ค�าสั่งของบริษัทที่มีอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
 2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  พนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการท�าให้บริษัทบรรลุความส�าเร็จ บริษัทจึงให้การดูแลและปฏิบัติที่
เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ดังนั้น บริษัทจึงไว้วางใจว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการจัดท�าเอกสาร ข้อมูล รายงานให้ถูกต้อง และทันการณ์ พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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3. การรักษาความลับของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 
 การป้องกนัข้อมลูภายในมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อความส�าเรจ็ของบรษัิท รวมทัง้มคีวามส�าคัญต่อความมัน่คงในอาชีพการงานของพนักงาน
ทุกคน บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด พนักงานจะต้องไม่เปิด
เผยข้อมลูของบรษิทัทีย่งัมไิด้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรอืได้รบัการอนมุตัจิากผูบ้รหิารระดบัสายงานขึน้ไป ท้ังนี้ 
บริษัทได้ก�าหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้  

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

4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์  
 บริษัทห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของบริษัทอื่นใดของบริษัท โดยการน�าข้อมูลภายใน อันมีสาระส�าคัญ และมีผลก
ระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ไปใช้  ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาธารณชน 
 ทัง้นี ้กรรมการ และผูบ้รหิาร ตามนยิามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดังกล่าว มหีน้าทีใ่นการรายงาน
การถือครองหรือเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-2 ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการจดัท�ารายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผู้สอบบัญช ีผูท้�าแผน และผูบ้รหิาร
แผน
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 พนกังานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัทีข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืกระท�าการใดอนัก่อให้เกดิความขดัแย้งด้านผลประโยชน์
ต่อบริษัท และ/หรือท�าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตัว และท�าให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัท
 ทั้งนี้ พนักงานจะต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อ�านาจหน้าที่
ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หลกีเลีย่งการรบัของขวญัหรอืของก�านลัใดๆ จากผูท้ีบ่รษัิทท�าธรุกจิด้วย ซึง่อาจน�าไปสูก่ารเอือ้ผลประโยชน์ 
หรือท�าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ 
6. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท 
 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท มิให้ เสียหาย สูญหาย น�าไปใช้ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย และถูก
ท�าลาย และถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามการดูแลบ�ารุงรักษา รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการ
ตื่นตัวต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และรักษาให้ทรัพย์สินของบริษัทไม่เกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือถูกใช้ในทางที่ผิด 
 รวมทัง้ร่วมกนัส่งเสรมิและรกัษาชือ่เสยีงของบรษิทั โดยต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบระมดัระวงั ไม่แสดงความคดิเหน็ต่อบคุคล
ภายนอกในเรื่องที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการด�าเนินการของบริษัท เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชื่อ
เสียงของบริษัท 
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

7. ผู้ร่วมงาน
 พนักงานทุกคนต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานอื่น ไม่น�าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่อ
งอื่นๆ ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัท ไม่กล่าวร้าย หรือ
กระท�าการใดๆ อนัน�าไปสู่ความแตกแยกหรอืความเสยีหายภายในของบรษิทัหรอืของบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั ปฏบิตัต่ิอผูร่้วมงานด้วยความ
สุภาพ มีน�้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งรักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 การแต่งตั้ง พิจารณาค่าตอบแทน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง พิจารณาค่าตอบแทน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาอนมัุตก่ิอนการน�าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ เพือ่พจิารณาอนมุตัใินการประชุมผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ�าปี 
 ส�าหรับในรอบปี 2562 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมัุตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและก�าหนดค่าสอบบญัชสี�าหรบัรอบปีบญัช ี2562 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ประกอบด้วย 
 นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9441   หรือ
 นายโชคชัย  งามวุฒิกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728   หรือ
 นายชาญชัย สกุลเกิดสิน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827   หรือ
 นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 
 ทัง้นี ้ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้บริษทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
รายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมีความเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั โดยก�าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 เป็นเงินจ�านวน 1,700,000 บาท
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจภาย
ใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่อง
นี้มากยิ่งขึ้น 
 บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมข้ึน และได้น�าเสนอขออนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินงาน และการวางแผนงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1. ด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม ซือ่สตัย์สจุรติ ปฏบิตัติามกฎหมาย กฏระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ควบคูกั่บการมส่ีวนร่วมดแูลส่ิงแวดล้อม
และสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการ
 2. เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นธรรม บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญในการท�าให้บริษัทบรรลุความส�าเร็จ บริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยก
ย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ ส่งเสรมิให้พนกังานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืกระท�าการใดอนัก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ด้านผลประโยชน์ต่อบรษิทั และ/หรอื ท�าธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืประเภทเดยีวกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และ
ท�าให้บรษิทัเกดิความเสยีหาย ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม รวมทัง้ ไม่เรยีก รบัทรพัย์สนิ และ/หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติกบัลกูค้า คูค้่า เจ้า
หนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อ�านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของก�านัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทท�าธุรกิจด้วย 
ซึง่อาจน�าไปสูก่ารเอือ้ผลประโยชน์ หรอืท�าให้บคุคลอืน่ๆ เข้าใจว่ามกีารเอือ้ผลประโยชน์ต่อกนัในทางมชิอบ  ส่งเสรมิให้มโีครงการ หรอืกจิกรรม
เพื่อสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2562 

 1. ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบที่เก่ียวข้อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแล 
สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการ
 บริษทัได้มกีารด�าเนนิงานทีเ่ป็นไปอย่างมคุีณธรรม ซือ่สตัย์สจุรติ ปฏบิตัติามกฎหมาย กฏระเบยีบทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ และตลอด
มา และค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย เนือ่งจากบรษิทัตระหนกัดว่ีาการเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนืจะเกดิขึน้มไิด้หากปราศจากความ
ร่วมมือจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประกอบด้วย
 ผูถ้อืหุ้น  การด�าเนนิงานทางธรุกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มผีลการด�าเนนิงานทีด่แีละมกีารเตบิโตอย่าง
มั่นคง โดยตั้งอยู่บนหลักของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งยังมีการเปิด
เผยข้อมลูและสารสนเทศทีส่�าคญัอย่างถกูต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของ
บริษัท (www.pl.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2562 
บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธใินการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th) 
 ลูกค้า  จากประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจลิสซิ่งมากว่า 30 ปี ท�าให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการอย่างครบวงจรของบริษัท โดยการน�าเสนอบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไขต่างๆของการให้บริการของบริษัท ฯ รวมถึงความใส่ใจในการให้ค�าปรึกษาและจัด
แผนการใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ยังรวมถึงการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า เพื่อน�ามาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการที่
เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจได้อย่างสูงสุด
 บรษัิทยงัมรีะบบในการตดิตามผลด้วยช่องทางการรบัแจ้งข้อร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะจากลกูค้าผ่านระบบ Call Center ซึง่ได้รบัการ
รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint Management) จาก SGS ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร UKAS ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่าน Call Center นั้นจะได้รับการตอบรับในเบื้องต้นจากพนักงาน
ทันที พร้อมการประสานงานแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าแก่ลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าจาก
การให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งการให้บริการ Call Center , การให้ความช่วยเหลือ Roadside , การบริการอุบัติเหตุ, การซ่อมบ�ารุง, การนัด
รถเข้าใช้บริการ, การบริการรถทดแทน และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขความบกพร่องในการด�าเนินงานของบริษัท ตลอด
จนท�าให้ทราบถงึความต้องการของลกูค้ามากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์แก่การพฒันาการให้บรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีม่คีวาม
หลากหลายในปัจจุบัน
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 คูค้่า ด้วยรูปแบบการด�าเนนิธรุกจิทีต้่องอาศยัการท�าธรุกรรมกบัคูค้่าหลากหลายราย บรษิทัจงึให้ความส�าคญักบัการปฏิบตัต่ิอคูค้่าอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อสินทรัพย์ที่จะน�ามาปล่อยเช่าแก่ลูกค้าและการจัดจ�าหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่า 
ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ี บริษัทมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วยการเข้าไป
เยีย่มเยยีนคูค้่าเพือ่พดูคยุและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการด�าเนนิธรุกิจร่วมกนัเป็นครัง้คราว ท�าให้มคีวามเข้าใจกนัยิง่ข้ึน คูค้่ามคีวามพงึพอใจ
ด้วยความร่วมมืออันดีของบริษัทและคู่ค้า ท�าให้ทุกฝ่ายสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของ
การต่อต้านการทุจริตที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามตลอดมา
 คู่แข่ง ในฐานะท่ีบริษัทเติบโตต่อเน่ืองในธุรกิจลิสซิ่งนี้มาอย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทด�าเนินธุรกิจตามกรอบของการ
แข่งขันที่สุจริตด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือกระท�าการใดๆที่มิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทเชื่อมั่นว่า
ด้วยจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินธุรกิจจะท�าให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนสืบไป
 เจ้าหนี้ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโดยอาศัยการกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทจึงต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีและเคร่งครัดในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยจะไม่มีการน�าเงินที่กู้ยืมไปใช้ในกิจกรรมที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการ
กู้ยืมเงินของเจ้าหนี้ ตลอดจนควบคุมระบบการจัดการช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและตรงตามก�าหนดเวลา ทั้งการกู้ยืม
ในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทที่มีนัยส�าคัญต่อเงื่อนไขการกู้ยืม จะมีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้ทุกราย  
 2. เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นธรรม บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และ
เป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการท�าให้บรษัิทบรรลคุวามส�าเรจ็ บรษิทั จงึให้การดแูลและปฏบิตัท่ีิเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่ง
ตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงาน เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความส�าเร็จและสามารถเติบโตต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน บริษัทจึงให้ความส�าคัญแก่การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง
จิตส�านึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
 ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ โดยส่งพนักงานฝึกอบรมตามความเหมาะสมของต�าแหน่งหน้าที่ของพนักงาน โดย
ในปี 2562 มีการส่งพนักงานเข้าอบรมรวม 160 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) จ�านวน 8 หลักสูตร และ
หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) จ�านวน 34 หลักสูตร รวมถึงการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการที่เหมาะสม มีการตรวจ
สุขภาพประจ�าปี จัดให้สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดีในการท�างาน และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาโดยมีการจัดตั้งชมรมฟุตบอล,ชมรม
แบดมินตัน,ชมรมจักรยานและชมรมวิ่งให้พนักงานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น 
 
 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระท�าการใดอันก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ท�าธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท และท�าให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สจุรติกบัลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้หรอืใช้อ�านาจหน้าทีข่องตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หลกีเลีย่งการรบัของขวญัหรอืของก�านลัใดๆ 
จากผู้ที่บริษัทท�าธุรกิจด้วย ซึ่งอาจน�าไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือท�าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ  
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยบริษัทได้จัดท�าจรรยา
บรรณพนักงาน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้กับพนักงานในการถือปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณพนักงานดังกล่าว พนักงานทุกคนจะเซ็นต์รับทราบ และถือ
ปฏบิตัติัง้แต่เร่ิมเข้าท�างานกบับริษทั ตลอดจนก�าหนดมาตรการดแูลและป้องกันมใิห้กรรมการและผูบ้รหิารซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายใน 
(Insider trading) และการท�าประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ตามแนวทางของการต่อต้านการทุจริตที่
บริษัทยึดถือในการด�าเนินงาน

 4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเสมอมาโดยตลอด เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม คือ
รากฐานที่ส�าคัญ ดังนั้น การค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ด�าเนิน
การผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ เพื่อน้องๆ ที่ห่างไกล โครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนส�าหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน 
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนท่ีช�ารุด ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้ได้เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น และจะด�าเนินการต่อไปควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจบริษัท 
โดยในปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการ และจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านครูบุญชู
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยนายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ และนางทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมเลี้ยงอาหาร
กลางวันและบริจาคสิ่งของที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต เช่น ผงซักฟอก, น�้ายาปรับผ้านุ่ม, นมพร้อมดื่ม, ข้าวสาร ให้แก่น้องๆ เด็กพิเศษ ณ บ้าน
ครูบุญชู จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส และให้ก�าลังใจคุณครูพี่เลี้ยง

มอบรองเท้านักเรียนและชุดฟุตบอลให้น้องๆโรงเรียนผู้รู้ ญสส.80
 นายพภิพ กนุาศล กรรมการผูจ้ดัการ ตัง้ปณธิานในการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนทีด้่อยโอกาสในทกุๆ ปี ซึง่โรงเรยีนผู้รู ้ญสส.
80 จังหวัดชลบุรี เป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ในครั้งนี้ บริษัทได้มอบรองเท้านักเรียนชาย จ�านวน 100 คู่ และชุดฟุตซอล จ�านวน 20 
ชุด เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ก�าลังใจ แก่เด็กๆ เรียนดี เพราะเยาวชนเป็นเหมือนดังความหวังของสังคม และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต

บรจิาคคอมพวิเตอร์ โรงเรยีนวดัดอนมะปราง , โรงเรยีนศนูย์การเรยีนต�ารวจตะเวนชายแดนบ้านหลงัอ้ายหม ีอ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช
 นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ เห็นถึงความส�าคัญเรื่องการศึกษา และส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร 
ตลอดจนค�านึงถึงการดูแลโรงเรียนให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยครั้งนี้ ทางบริษัทได้เดินทางไปโรงเรียนวัดดอนมะปราง อ�าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทให้การสนับสนุนทางการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2559 
 โดยวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อให้ก�าลังใจน้องๆ และคุณครูโรงเรียนวัดดอนมะปราง พร้อมทั้งได้น�าอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่โรงเรียนขาดแคลนไปมอบให้ ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทได้มอบทีวีขนาด 55 นิ้ว และเครื่องคอมพิวเตอร์ จ�านวน 5 เครื่อง เพื่อใช้
เป็นสือ่ในการเรยีนการสอน พร้อมทัง้ให้เจ้าหน้าทีข่องบรษิทั เข้าไปซ่อมแซมอปุกรณ์อเิลค็ทรอนคิส์ต่างๆ ของทางโรงเรยีนให้ใช้งานได้อย่างเป็น
ปกติ
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 พร้อมกันนี้ บริษัทได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนศูนย์การเรียนต�ารวจตะเวน
ชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบอุปกรณ์การ
เรียนการสอน อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ จ�านวน 5 เครื่อง, กระดาษ A4, เครื่องพิมพ์, 
ปากกา, กระดานไวท์บอร์ด ให้กบัน้องๆ พร้อมทัง้ได้น�าอาหาร และขนม ไปเล้ียงขอบคณุ 
คุณครูจิตอาสาชาวต่างชาติ ท่ีมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ท่ีอยู่บริเวณโรงเรียน
ชายแดน

บริจาครองเท้านักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยนกแล (ห้องเรียนสาขาบ้านน�้าดิบบอนหวาน) จังหวัดตาก
 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล (ห้องเรียนสาขาบ้านน�้าดิบบอนหวาน) จังหวัดตาก ตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร มีจ�านวนนักเรียน
ทั้งหมดประมาณ 105 คน มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทั้งหมดเป็นชาวเขาหลากหลายเชื้อสาย 
 บริษัท เห็นถึงความส�าคัญเรื่องการศึกษา และส่งตอความรู้ให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงได้เดินทางไปมอบสิ่งของ และอุปกรณ์การ
เรียน อาทิเช่น รองเท้านักเรียน, อุปกรณ์พื้นฐานในการด�ารงชีวิต, อาหาร, ขนม ให้กับน้องๆ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมรับประทาน
ร่วมกัน โดยมี ผอ.รุณี หอทอง เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของทั้งหมด
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โครงการดนตรีบ�าบัดเพื่อสาธารณกุศล
 บมจ. ภัทรลิสซิ่ง ให้การสนับสนุนเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรีบ�าบัดเพื่อสาธารณกุศล โดยให้มีการจัดแสดงดนตรี  
ณ คลินิคศูนย์การแพทย์พัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
 โดยในส่วนของคลินิคศูนย์การแพทย์พัฒนาน้ันเป็นโครงการเพื่อรักษาผู้ป่วยในอัตราค่าบริการที่ต�่ากว่าโรงพยาบาลเอกชนท่ัวไป  
ซึ่งด�าเนินโครงการโดยบริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย แพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลแล้ว ยังเป็นการสืบสานเพลงไทยสากลที่มีคุณค่าทั้งด้านคีตศิลป์และวรรณศิลป์มิให้สูญหายไปจาก
สังคมอีกด้วย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมตรววจสอบ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งยวดต่อระบบควบคุมภายใน ซึ่งท่ีผ่านมาคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมตรววจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีม่คีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยไม่มข้ีอบกพร่อง
ในเรื่องการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ท้ังนี้ สามารถสรุประบบ
การควบคุมภายในของบริษัทได้ ดังต่อไปนี้ 

การควบคุมภายใน (Internal Control) 
 คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มรีะบบควบคมุภายในทีค่รอบคลมุในทกุเรือ่ง ทัง้การควบคมุทางการเงนิ การด�าเนนิงาน การก�ากบัดแูลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีส�านักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงาน
อิสระ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนก�าหนดให้มมีาตรการดูแลและป้องกนัมใิห้กรรมการและผูบ้รหิาร 
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing)
 
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามระมดัระวงักบัรายการทีเ่กีย่วโยงกันและรายการทีม่คีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ โดยบรษัิทมกีารก�าหนด
ขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส�าคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยว
โยงกนัซึง่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มคีวามเหน็ว่ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในรอบปีทีผ่่านมา เป็นการท�ารายการเช่นเดยีว
กับรายการที่ท�ากับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ส�าหรับการดูแลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในนัน้ บรษิทัห้ามมใิห้กรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทใช้และ/หรอืเปิดเผยข้อมลูภายในเพือ่ท�าการ
ซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับ
ทราบถึงข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรื่องการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง 
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 ทัง้นี ้ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 สามารถสรปุรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรพัย์ของกรรมการและผู้บริหาร และเลขานกุาร
บริษัท ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้น (PL)

% เพิ่ม/ลด
28 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 62

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

รวม

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

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

0.028%
2.066%
2.094%

-
-
-

2. นายภูมิชาย  ล�่าซ�า
   - นายภูมิชาย ล�่าซ�า
   - นางจุฑาภรณ์ ล�่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%

-
-
-

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

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

5. นายพิภพ กุนาศล - - - -

6. ดร.สุธี โมกขะเวส - - - -

7. นางจันทรา บูรณฤกษ์ - - - -

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช - - - -

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล - - - -

10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม - - - -

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

12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล - - - -

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

รวม

254,661
200,000
454,661

254,661
200,000
454,661

0.043%
0.034%
0.077%

-
-
-

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

รวม

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

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

0.299%
0.327%
0.626%

-
-
-

15. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ - - - -

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

17. นายนฤพล วัฒนคุณ - - - -

18. นายดนุ สุขวัจน์ - - - -

19. นางการะเกด จุลวนิชรัตนา - - - -
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 การบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง บรษิทัได้มกีารจดัหาแหล่งเงนิกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพือ่ให้ก�าหนดเวลาการช�าระคืนหนี้
แต่ละจ�านวนสอดคล้องกับมูลค่าของรายได้ค่าเช่าท่ีจะได้รับในทุกๆ ช่วงเวลา ท้ังนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากระแสเงินสดรับไม่เพียงพอกับ
กระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลา
 ส่วนการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ หรอืความเสีย่งด้านความสามารถในการช�าระค่าเช่า บรษิทัได้มกีารระมดัระวงัการคดัเลอืกลกูค้า
โดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพจิารณาอนมุตัเิพือ่กลัน่กรอง เนือ่งจากผูส้นบัสนนุในแต่ละรายจะมมีมุมองและแนวคิดทีก่ว้างขวางขึน้ ท�าให้
เกิดความรอบคอบมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมาณของลูกหนี้มีปัญหาของบริษัทที่มีอยู่ในระดับต�่า นอกจากนี้ บริษัทได้มีระบบการติดตาม
การช�าระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการ
ติดตามศึกษาถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและภูมิภาค สภาวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยที่อาจส่งผลโดยรวมตรงต่อ
การท�าธุรกิจของบริษัท 
 นอกจากนี้  ส�าหรับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่เปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา สาเหตุ
จากการที่ค่าเช่าซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทถูกก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนและไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ว่าอัตรา
ดอกเบี้ยกู้ยืมจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษัทจึงเป็นหนี้สินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม ทั้งนี้
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น
 ทั้งนี้  บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ด้วยการเลือกฐานลูกค้านิติบุคคลที่มีคุณภาพเครดิตดี พร้อมทั้ง
พยายามให้มีการกระจายตัวของลูกค้าไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซากให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
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รายการระหว่างกัน 

12. รายการระหว่างกัน 

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

ข้อมูลของนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม  

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ % จ�านวนหุ้น ลักษณะความสัมพันธ์

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

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

บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์ 0.00 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.39 และ
มีกรรมการร่วมกัน

ทรัพย์สินให้เช่า-สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562

มูลค่า สัดส่วน 
(%)

มูลค่า สัดส่วน 
(%)

มูลค่า สัดส่วน 
(%)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการ
ร่วมกัน

133.49 1.38 129.40 1.25 122.04 1.26

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการ
ร่วมกัน

52.45 0.54 41.81 0.40 66.21 0.69

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค.2560 ณ 31 ธ.ค.2561 ณ 31 ธ.ค.2562

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 45.07 42.87 40.44

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย
                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค.2560 ณ 31 ธ.ค.2561 ณ 31 ธ.ค.2562

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) 

ผูถ้อืหุน้/มกีรรมการร่วมกนั 4.06 4.52 -
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รายการระหว่างกัน 

ค่าเบี้ยประกันจ่าย  
                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

31 ธ.ค.2560
(12 เดือน)

ม.ค.60-ธ.ค.60

31 ธ.ค.2561
(12 เดือน)

ม.ค.61-ธ.ค.61

31 ธ.ค.2562
(12 เดือน)

ม.ค.62-ธ.ค.62

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 85.70 86.69 81.21

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย
                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์
31 ธ.ค.2560
(12 เดือน)

ม.ค.60-ธ.ค.60

31 ธ.ค.2561
(12 เดือน)

ม.ค.61-ธ.ค.61

31 ธ.ค.2562
(12 เดือน)

ม.ค.62-ธ.ค.62

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 10.17 10.00 9.27
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
 รายงานของผู้สอบบัญชี ส�าหรับ 3 รอบระยะเวลาบัญชี (ปี 2560 – 2562) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท ว่างบการเงินของ
บริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไป

ปีบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�านักงานที่ตรวจสอบบัญชี
ความเห็นในรายงาน

การตรวจสอบ

2562 (ม.ค.62–ธ.ค.62) นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ไม่มีเงื่อนไข

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

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

 สรุปงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะบริษัท)
หน่วย : ล้านบาท

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

2562
 ม.ค.62-ธ.ค.62

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2,661.53 2,604.10 2,695.98

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 142.00 127.67 123.58

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,005.78 1,055.64 1,012.78

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ - - 1.31

รายได้อื่น 47.74 44.97 46.51

รายได้รวม 3,857.05 3,832.38 3,880.17

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 3,406.19 3,431.23 3,523.04

ต้นทุนทางการเงิน 285.08 256.47 271.18

ภาษีเงินได้ (56.11) (79.39) (84.36)

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,635.16 3,608.31 3,709.86

ก�าไรสุทธิ 221.89 224.07 170.31

ก�าไร ต่อหุ้น สุทธิ 0.37 0.38 0.29

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

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,739.67 1,896.71 1,858.22

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,471.76 12,168.96 11,536.63

สินทรัพย์รวม 13,211.44 14,065.67 13,394.85

หนี้สินหมุนเวียน 3,871.13 4,993.29 3,736.55

หนี้สินไม่หมุนเวียน 6,478.21 6,091.56 6,621.34

หนี้สินรวม 10,349.34 11,084.85 10,357.89

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,862.11 2,980.82 3,036.96

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 4.80 5.00 5.09

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.19 0.19 -
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

2562
 ม.ค.62-ธ.ค.62

ความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (1) 20.18% 18.78% 17.87%

อัตราดอกเบี้ยรับ (2) 6.77% 5.86% 6.00%

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (2) 2.93% 2.59% 2.74%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (2) 3.84% 3.27% 3.26%

อัตราก�าไรสุทธิ 5.75% 5.85% 4.39%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 7.90% 7.67% 5.66%

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

2562
 ม.ค.62-ธ.ค.62

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.68% 1.64% 1.24%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 29.17% 28.10% 28.26%

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

2562
 ม.ค.62-ธ.ค.62

นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.62 3.72 3.41

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.20 1.25 1.18

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 51 51 -

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

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

2562
 ม.ค.62-ธ.ค.62

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท) 4.80 5.00 5.09

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 0.37 0.38 0.29

เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท) 0.19 0.19 -

อัตราการเจริญเติบโต

สินทรัพย์รวม -0.14% 6.47% -4.77%

หนี้สินรวม -1.22% 7.11% -6.56%

รายได้จากการขายหรือบริการ -7.60% -0.64% 1.25%

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน (ไม่รวมต้นทุนทางตรง) -35.89% -2.56% 5.86%

ก�าไรสุทธิ 0.78% 0.98% -23.99%

2560
 ม.ค.60-ธ.ค.60

2561
 ม.ค.61-ธ.ค.61

2562
 ม.ค.62-ธ.ค.62

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 12.93 12.52 13.42

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน  (เท่า)  (Cash Basis) 0.33 0.29 0.25



93บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

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

ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

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

 ภาพรวมของการด�าเนินงานปี 2562
 ปี 2562 บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ�ากดั (มหาชน) ยงัคงมุง่เน้นการให้บรกิารเช่าสนิทรพัย์แบบสญัญาเช่าด�าเนนิงานและสญัญาเช่าการเงินเป็น
หลกั โดยนอกเหนอืจากสนิทรพัย์ประเภทเดมิทีใ่ห้เช่าอยูแ่ล้วบรษิทัยงัขยายการให้เช่าไปในสนิทรพัย์ประเภทอืน่ๆ ทีม่สีภาพคล่องและยงัมผีูใ้ห้
เช่าเป็นจ�านวนน้อยเพิม่เตมิ ทัง้นีเ้พ่ือหลกีเลีย่งภาวะการแข่งขันทีร่นุแรงซึง่มผีลต่ออตัราก�าไรของบรษิทั นอกจากนี ้การบรหิารจดัการสนิทรพัย์
ให้เช่าที่หมดสัญญาเช่าก็ยังคงเป็นสิ่งส�าคัญที่บริษัทต้องด�าเนินการต่อเนื่องจากปี 2561  โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีจัดงาน “SA-BUY 
CAR FESTIVAL มหกรรมรถด ีน่าใช้ by ภทัรลสิซิง่” เพือ่จ�าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วตรงไปยงัผูซ้ือ้รายย่อย ซึง่ประสบความส�าเรจ็ด้วยดีเช่นเดยีวกนั
กับในปี 2561 ที่ผ่านมา

 ภาพรวมของการด�าเนินงานปี 2563
 ปี 2563 จากสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) จึงมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจ
แบบระมัดระวัง เน้นการให้เช่ากับลูกค้าที่มีประวัติการช�าระดี ให้ความส�าคัญกับอัตราก�าไรจากการให้เช่า รวมถึงพยายามให้บริการในรูปแบบ
ใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในรูปของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ในส่วนของสินทรัพย์ให้เช่าที่หมดสัญญาแล้ว 
บริษัทก็ยังคงใช้ความพยายามในสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยน�าไปปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้เช่าต่อ หรือจ�าหน่ายเป็นรถมือสอง โดยเน้น
จ�าหน่ายไปยังผู้ใช้โดยตรงเพื่อให้ได้ราคาจ�าหน่ายที่ดีที่สุด

ผลการด�าเนินงานปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561 (ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม)

 โครงสร้างรายได้ในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 (ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2561) ตามตาราง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561
ม.ค.- ธ.ค. 61

(งวด 12 เดือน)

2562
ม.ค.- ธ.ค. 62

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน  2,604 2,696 4

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน  128 124 (3)

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน  1,056 1,013 (4)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 1 N/A

รายได้อื่น 45 46 2

รวมรายได้ 3,832 3,880 1
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 รายได้หลักของบริษัทในปี 2562 ประกอบด้วย ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวน 2,696 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตามจ�านวนสินทรัพย์ให้เช่าเฉลี่ยทั้งปีของปี 2562 ที่มีมากกว่าปี 2561 และราย
ได้จากสัญญาเช่าการเงิน จ�านวน  124 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) สาเหตุหลักของการลดลงมา
จากแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ท�าให้บริษัทต้องเข้มงวดกับการคัดเลือกลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสียในอนาคต จึง
ท�าให้ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการให้เช่าออกไปในสินทรัพย์ประเภทอื่นที่บริษัทมีความรู้
และความช�านาญในสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ เป็นอย่างดีและมีผู้ให้เช่าเป็นจ�านวนน้อยรายทดแทน ซึ่งคาดว่าจะช่วยท�าให้บริษัทมีโอกาสในการ
หาลูกค้าที่มีความสามารถในการผ่อนช�าระที่ดีได้มากขึ้นและมีอัตราก�าไรเพิ่มขึ้น
 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน 1,013 ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
จ�านวน 43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากมีสินทรัพย์ที่หมดสัญญาและน�าออกจ�าหน่ายเป็นจ�านวนน้อยลงในปีนี้ 
 จากสาเหตุทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม จ�านวน 3,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบจากช่วง
เดียวกันของปี 2561

 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561 (ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2561) ตามตาราง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561
ม.ค.- ธ.ค. 61

(งวด 12 เดือน)

2562
ม.ค.- ธ.ค. 62

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,115 2,214 5

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,054 1,031 (2)

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 14 - (100)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 279 274 (2)

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (30) 4 113

ต้นทุนทางการเงิน 256 271 6

รวมค่าใช้จ่าย 3,688 3,794 3

 ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2562 ที่มีค่าเสื่อมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจ�านวน 2,214 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2562 มี
จ�านวนมากกว่าปี 2561 ขณะที่ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานลดลง จ�านวน 23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าตามจ�านวนสินทรัพย์ที่หมดสัญญาและน�าออกจ�าหน่ายที่ลดลง
 นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น จ�านวน 15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจากมีสัดส่วนการกู้ยืมระยาวเพิ่มขึ้นเพื่อ
ปอ้งกันปัญหาสภาพคล่องซึง่อาจเกดิขึน้ในอนาคตจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งอตัราดอกเบี้ยจา่ยของบรษิัทมกีารปรับเพิม่ขึ้นในปีนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561
ม.ค.- ธ.ค. 61

(งวด 12 เดือน)

2562
ม.ค.- ธ.ค. 62

(งวด 12 เดือน)

ก�าไรขั้นต้น 489 482

ก�าไรสุทธิ 224 170

อัตราก�าไรขั้นต้น 19% 18%

อัตราก�าไรสุทธิ 6% 4%
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 ใน ปี 2562 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 170 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 จ�านวน 54 ล้านบาท สาเหตุส�าคัญมาจากการ
ที่บริษัทมีผลต่างสุทธิจากการการตั้งหนี้สงสัยจะสูญในปี 2562 และการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญในปี 2561 จ�านวน 33 ล้านบาท  นอกจาก
นีใ้นปี 2562 บรษัิทยงัมต้ีนทนุทางการเงนิเพิม่ขึน้จ�านวน 15 ล้านบาท รวมทัง้จากแนวทางในการลดระยะเวลาคงค้างของสนิค้าคงเหลอืลงเพือ่
ไม่ให้เกิดความล้าสมัยของบริษัทในปี 2562 ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญา
เช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น สุทธิจ�านวน 5 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561  

ฐานะการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,395 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจ�านวน 671 ล้านบาทหรือลดลงร้อย
ละ 5 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของสนิทรพัย์ให้เช่าตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานและลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงนิ ณ สิน้ปี 2562 เมือ่เปรยีบ
เทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ในขณะที่มูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�านวน 12 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะพยายามจ�าหน่ายรถมือสอง
ไปให้ถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ราคาจ�าหน่ายที่ดีที่สุด ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นอยู่บ้าง 
 ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกินวันครบก�าหนดช�าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จ�านวน 15 ล้าน
บาท และมีลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้จ�านวน 72 ล้านบาท หลังหักมูลค่าของเงินประกันการเช่าแล้ว บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
จ�านวน 1 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ส�าหรับสัญญาเช่าประเภทนี้มีจ�านวน 80 ล้านบาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูก
หนีต้ามสญัญาเช่าประเภทดงักล่าวทีเ่กนิวนัครบก�าหนดช�าระตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป เท่ากับ 34 ล้านบาท และมลีกูหนีผ้ดินดัช�าระจ�านวน 62 ล้าน
บาท ซ่ึงหลงัหกัเงนิประกนัการเช่าและประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ให้เช่าแล้ว บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 
จ�านวน 2 ล้านบาท โดย ณ  31 ธันวาคม 2562 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ส�าหรับสัญญาเช่าประเภทนี้มีจ�านวน 49 ล้านบาท 
  
หนี้สิน
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมหีนีส้นิรวมจ�านวน 10,358 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 727 ล้านบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2561 
ซึ่งบริษัทมีหนี้สินรวม 11,085 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ�านวน 679 ล้าน
บาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าตามเทอมการค้าปกติลดลงจ�านวน 107 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหุ้นกู้และเงินกู้
ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.41 เท่า แต่หากค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.14 เท่า ทั้งน้ี บริษัทได้ก�าหนดเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สิน
(ค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ที่ระดับไม่เกิน 7 เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังคง
ต�า่กว่าเงือ่นไขการกูยื้มทีก่�าหนดไว้ค่อนข้างมาก จงึจดัว่าบรษิทัยงัคงสามารถปฏิบติัตามเงือ่นไขของการกูยื้มดงักล่าวและมศีกัยภาพในการขยาย
สินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 จ�านวน 56 ล้านบาท 

สภาพคล่อง
 สภาพคล่องสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 3,640 ล้านบาท และบริษัท
มีการจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน 2,351 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 180 ล้านบาท  เป็นผลให้
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 1,108 ล้านบาท  ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จ�านวน 4 ล้านบาทซึ่งเป็นผลสุทธิจากการซื้อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ที่มิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน  นอกจากนี้ 
บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 1,070 ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นจากผลสุทธิของการจ่ายต้นทุนการเงิน และช�าระคืน
หนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมแล้วมีมากกว่าการกู้ยืมเงินใหม่
 นอกเหนือจากค่าเช่ารับที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะส้ันที่สามารถเบิกใช้กับสถาบันการเงินได้อีกเป็น
จ�านวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั้งยังสามารถออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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ผลการด�าเนินงานปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 (ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
 โครงสร้างรายได้ในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 (ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2560) ตามตาราง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)

2561
ม.ค.- ธ.ค. 61

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

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

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 142  128 (10)

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,005  1,056 5

รายได้อื่น 48 45 (6)

รวมรายได้ 3,857 3,832 (1)

 รายได้หลกัของบรษิทัในปี 2561 ประกอบด้วย ค่าเช่ารบัจากสญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวน 2,604 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 2 เมือ่เปรยีบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560) และรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน จ�านวน  128 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2560) สาเหตุหลักของการลดลงของรายได้จากสัญญาเช่าทั้งสองประเภทเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเน่ืองจากมี
สญัญาเช่าด�าเนนิงานทีส่ิน้สดุลงเป็นจ�านวนมากตลอดท้ังปี 2561 อย่างไรกต็าม บรษิทักย็งัคงสามารถให้เช่าสินทรพัย์ใหม่เพิม่เตมิขึน้ได้จนท�าให้
มูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานสุทธิ ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560  ในส่วนของสัญญาเช่าการเงินนั้น เนื่องจาก
สนิทรพัย์ให้เช่าส่วนใหญ่มสีภาพคล่องต�า่กว่าสนิทรพัย์ทีใ่ห้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด�าเนนิงาน บรษิทัจงึให้ความส�าคัญกบัการพจิารณาความสามารถ
ในการช�าระค่าเช่าของลกูค้าค่อนข้างมากทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัหนีเ้สยีทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ท�าให้ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาเช่าประเภทนี ้ณ สิน้ปี 2561  
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับณ สิ้นปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการให้เช่าออกไปในสินทรัพย์ประเภทอื่น
ทีบ่รษัิทมคีวามรูแ้ละความช�านาญในสินทรพัย์ประเภทนัน้ๆ เป็นอย่างดแีละมีผูใ้ห้เช่าเป็นจ�านวนน้อยรายทดแทน ซึง่คาดว่าจะส่งผลให้สนิทรพัย์
ให้เช่าและรายได้จากการให้เช่าขยายตัวได้ในอนาคตอันใกล้
 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน 1,056 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
จ�านวน 51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากมีสินทรัพย์ที่หมดสัญญาและน�าออกจ�าหน่ายจ�านวนมากในปีนี้ รวมถึงบริษัทมีนโยบาย
จ�าหน่ายสินทรัพย์ที่หมดสัญญาออกไปให้ถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายเพิ่มมากขึ้นในปี 2561 นี้ด้วย
 จากสาเหตุทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม จ�านวน 3,832 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบจากช่วง
เดียวกันของปี 2560

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

หน่วย : ล้านบาท

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)

2561
ม.ค.- ธ.ค. 61

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,125 2,115 (0.5)

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,012 1,054 4

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 5 14 180

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 251 279 11

หนี้สงสัยจะสูญ 13 (30) (331)

ต้นทุนทางการเงิน 285 256 (10)

รวมค่าใช้จ่าย 3,691 3,688 (0.08)
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 ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2561 ที่มีค่าเสื่อมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจ�านวน 2,115 ล้านบาท  ลดลง 10 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 0.5  เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของค่าเช่ารับและสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน ขณะที่
ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานเพิ่มขึ้น จ�านวน 42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้า ตามจ�านวนสินทรัพย์ที่หมดสัญญาและน�าออกจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้น

 นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง จ�านวน 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากในช่วงระหว่างปีมีการกู้ยืมลดลง รวม
ทั้งอัตราดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทมีการปรับลดลงในปีนี้

หน่วย : ล้านบาท

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)

2561
ม.ค.- ธ.ค. 61

(งวด 12 เดือน)

ก�าไรขั้นต้น 537 489

ก�าไรสุทธิ 222 224

อัตราก�าไรขั้นต้น 20% 19%

อัตราก�าไรสุทธิ 6% 6%

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

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

สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 14,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ�านวน 855 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจ�านวน 593 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูก
หนีก้รมสรรพากร) เพิม่ข้ึนจ�านวน 223 ล้านบาท  ส�าหรบัมลูค่าของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงนิลดลง จ�านวน 36 ล้านบาท ในขณะทีม่ลูค่า
สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 55 ล้านบาทเนื่องจากมีจ�านวนสินทรัพย์ที่หมดสัญญาเป็นจ�านวนมากในช่วงสิ้นปี 2561 และอยู่ระหว่างการรอ
จ�าหน่ายในช่วงต้นปี 2562   
 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกินวันครบก�าหนดช�าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จ�านวน 13 ล้าน
บาท และมีลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้จ�านวน 72 ล้านบาท หลังหักมูลค่าของเงินประกันการเช่าแล้ว บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
จ�านวน 2 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ส�าหรับสัญญาเช่าประเภทนี้มีจ�านวน 79 ล้านบาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูก
หนีต้ามสญัญาเช่าประเภทดงักล่าวทีเ่กนิวนัครบก�าหนดช�าระตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป เท่ากับ 24 ล้านบาท และมลีกูหนีผ้ดินดัช�าระจ�านวน 65 ล้าน
บาท ซึ่งหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลดลง 
จ�านวน 8 ล้านบาท โดย ณ  31 ธันวาคม 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ส�าหรับสัญญาเช่าประเภทนี้มีจ�านวน 47 ล้านบาท 
  
หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน 11,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 736 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 
2560 ซึง่บรษิทัมหีนีส้นิรวม 10,349 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 7 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ�านวน 673 
ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าตามเทอมการค้าปกติเพิ่มขึ้นจ�านวน 7 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหุ้นกู้และ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.72 เท่า แต่หากค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.42 เท่า ทั้งน้ี บริษัทได้ก�าหนดเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สิน
(ค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ที่ระดับไม่เกิน 7 เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังคง
ต�า่กว่าเงือ่นไขการกูยื้มทีก่�าหนดไว้ค่อนข้างมาก จงึจดัว่าบรษิทัยงัคงสามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขของการกูยื้มดังกล่าวและมศีกัยภาพในการขยาย
สินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 119 ล้านบาท 

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

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

หน่วย : ล้านบาท

2559
ม.ค.- ธ.ค. 59

(งวด 12 เดือน)

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

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

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน  108 142 31.48

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

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย  2 - (100.00)

รายได้อื่น 47 48 2.13

รวมรายได้  4,174 3,857 (7.59)

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

หน่วย : ล้านบาท

2559
ม.ค.- ธ.ค. 59

(งวด 12 เดือน)

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)
% เพิ่ม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,236 2,125 (5.01)

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

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 5 N/A

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 263 251 (4.56)

หนี้สงสัยจะสูญ 157 13 (91.72)

ต้นทุนทางการเงิน 321 285 (11.21)

รวมค่าใช้จ่าย 4,066 3,691 (9.22)

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

หน่วย : ล้านบาท

2559
ม.ค.- ธ.ค. 59

(งวด 12 เดือน)

2560
ม.ค.- ธ.ค. 60

(งวด 12 เดือน)

ก�าไรขั้นต้น 632 537

ก�าไรสุทธิ 220 222

อัตราก�าไรขั้นต้น 22.03% 20.18%

อัตราก�าไรสุทธิ 5.27% 5.75%

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

สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,211 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า  สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่า
ด�าเนินงานปรับตัวลดลงจ�านวน 532 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น จ�านวน 200 ล้านบาท ในส่วนของ
สินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวน 92 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนหน้าซึ่งมีจ�านวน 86 ล้านบาทเนื่องจากมีจ�านวน
สินทรัพย์ที่หมดสัญญาเป็นจ�านวนมากในช่วงสิ้นปี   
 ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกินวันครบก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือน จ�านวน 7 ล้านบาท 
และมลีกูหนีผ้ดินดัช�าระหนีจ้�านวน 74 ล้านบาท หลงัหกัมลูค่าของหลักประกนัแล้ว บรษิทัท�าการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเพิม่เติมในปีนีจ้�านวน 
1 ล้านบาท รวมเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ส�าหรับสัญญาเช่าประเภทนี้ จ�านวน 77 ล้านบาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูก
หนี้ตามสัญญาเช่าประเภทดังกล่าวที่เกินวันครบก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือน เท่ากับ 28 ล้านบาท และมีลูกหนี้ผิดนัดช�าระจ�านวน 108 ล้าน
บาท ซึ่งหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว ในปีน้ีบริษัทตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่ม
เติมจ�านวน 2 ล้านบาท รวมเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ส�าหรับสัญญาเช่าประเภทนี้จ�านวน 55 ล้านบาท 
  
หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน 10,349 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 128 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 
2559 ซึ่งบริษัทมีหนี้สินรวม 10,477 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ�านวน 344 
ล้านบาท ในขณะทีเ่จ้าหนีก้ารค้าตามเทอมการค้าปกตเิพิม่ขึน้จ�านวน 115 ล้านบาท หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรปูของหุน้กูแ้ละ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.62 เท่า แต่หากค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 3.34 เท่า ทั้งน้ี บริษัทได้ก�าหนดเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สิน
(ค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ที่ระดับไม่เกิน 7 เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังคง
ต�า่กว่าเงือ่นไขการกูย้มืทีก่�าหนดไว้ค่อนข้างมาก จงึจดัว่าบรษิทัยงัคงสามารถปฏิบติัตามเงือ่นไขของการกูยื้มดงักล่าวและมศีกัยภาพในการขยาย
สินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 

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

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

 คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินส�าหรับปีของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) รวม
ถงึสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสม และถอืปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพนิจิ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้น งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่เป็นจริง สมเหตุผล

 คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการ
บริหารงานภายใน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�า
ปีแล้ว

 คณะกรรมการบรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ�ากดั (มหาชน) มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในโดยรวมของ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ�ากัด (มหาชน) 
มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   

(นายโพธิพงษ์ ล�่าซ�า)
ประธานกรรมการ

(นายพิภพ กุนาศล)
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวย นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล และ นายอาภัสสร บุนนาค เปนกรรมการตรวจสอบ นายดนุ สุขวัจน 
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในรอบระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 (มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562) ท่ีผานมา คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดจัดใหมีการประชุมท้ังส้ิน 4 คร้ัง โดยสามารถสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังตอไปน้ี
 1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2562 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 มีความเห็นวารายงาน
ทางการเงินดังกลาวไดจัดทําข้ึนอยางถูกตอง มีความเหมาะสม เพียงพอ และเช่ือถือไดตามมาตรฐานการบัญชี
 2. ประชุมรวมกับเจาหนาท่ีสํานักตรวจสอบภายในจํานวน 4 คร้ัง โดยไดรับทราบถึงผลการตรวจสอบการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในประจําป 2562 ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ของสํานักตรวจสอบภายใน มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม
 3. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเห็นวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยครบถวน
 4. ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 4 คร้ัง มีความเห็นวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ซ่ึงเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบบัญชีป 2562 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเหมาะสม เปนไปตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน มีความเห็นวารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้น 
เปนการทํารายการเชนเดียวกับรายการที่ทํากับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทฯไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลวและไมมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน
 6. พิจารณาความคืบหนาของลูกหน้ีคางชําระ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดใหความเห็นและขอสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรและ/หรือขอบเขต
การปฏิบัติงานวา บริษัทฯ ถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสําคัญ จึงมีผลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยจากรายงานทาง
การเงินประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมพบขอมูลหรือเหตุการณที่จะมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
อยางมีนัยสําคัญ
  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตและคาตอบแทนผูสอบบัญชี โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
แตงต้ัง นางสาวอรพินท  สินถาวรกุล และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล และ/หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย 
กุลสันติธํารงค ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัทสําหรับรอบบัญชีป 2563

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ภัทรลิสซิง่ จ�ำกัด (มหำชน)

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562

และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถือหุนบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและเรื่องอ่ืน ๆ 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 เกณฑในการแสดงความเห็น  

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตาม

ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ   

งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวา

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ีขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี 
 
ความเพียงพอของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

อางถึงหมายเหตุ 3, 6 และ 7 ของงบการเงิน 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร  

บริษัทมีลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ลูกหน้ีตาม

สัญญาเชาการเงิน และสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชา

ดําเนินงาน ซึ่งมีมูลคารวมกันประมาณรอยละ 87.5 ของ

สินทรัพยรวม เน่ืองจากการใชวิจารณญาณของผูบริหารใน

การประมาณการ และความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ีอาจ

มีสาระสําคัญตองบการเงิน ขาพเจากําหนดเรื่องน้ีเปนเรื่อง

สําคัญในการตรวจสอบ การประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญตองอาศัยการพิจารณาความสามารถในการชําระเงินของ

ลูกหน้ี และมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขาย/ใหเชาตอ

ของสินทรัพยท่ีรับคืน 

 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 

- ทําความเข าใจการประเ มินสมมติฐาน  และความ

เหมาะสมของนโยบายการบัญชีในการพิจารณาต้ังคาเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญของบริษัท 

- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ก า ร พิ จ า ร ณ า

ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีคาเชาตาม

สัญญาเชาดําเนินงานและลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน

ของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระ

หน้ีของลูกหน้ีในอดีต รวมถึงทดสอบรายการรับชําระ

เงินของลูกหน้ีหลังวันสิ้นปกับเอกสารท่ีเก่ียวของ 

- การประเมินความเปนไปไดในการไดรับคืนสินทรัพยให

เชาและประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

ใหเชาโดยอางอิงราคาจากแหลงขอมูลภายนอกของตลาด 

และ/หรือมูลคาจากรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน

ของผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งมูลคาดังกลาวจะถูก

ปรับปรุงตามแผนการจัดการสินทรัพยท่ีไดรับคืนจาก

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีสําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเชา

การเงิน และ  

- การพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของ

บริ ษัท ท่ี เ ก่ีย วของ กับลูก หน้ีค า เช า ต า มสัญญา เช า

ดําเนินงาน และลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินของบริษัท

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 
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มูลคาของสินคาคงเหลือ 

อางถึงหมายเหตุ 3 และ 9 ของงบการเงิน 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร  

บริษัทมีความเสี่ยงเก่ียวกับมูลคาของสินคาคงเหลือ 

เน่ืองจากความผันผวนในราคาตลาดรถยนตมือสอง

กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ

ของสินคาคงเหลือ ขาพเจาใหความสําคัญในเรื่องน้ี

เน่ืองจากการประมาณการมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของ

สินคาคงเหลือขึ้นอยูกับการประมาณการราคาขายใน

อนาคต 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 

- การประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินคาคงเหลือ 

โดยการประเมินความเหมาะสมของการวางแผนการจัดการ

และประมาณการราคาท่ีคาดวาจะขายไดของรถยนตท่ีหมด

สัญญาเชาของบริษัท และเปรียบเทียบกับราคาขายจริง

สําหรับรถยนตท่ีถูกขายภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และ

เปรียบเทียบกับราคาขายจากแหลงขอมูลภายนอกของตลาด

สําหรับรถยนตท่ียังไมถูกจําหนายเพื่อทดสอบวาราคาขายมี

มูลคาสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นป

หรือไม และ 

- การพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของบริษัท

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 
 

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

อางถึงหมายเหตุ 3 และ 23 ของงบการเงิน 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร  

บริษัทรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ี

คํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีท่ี

ยังไมไดใชซึ่งคาดวาจะไดรับคืน 

 

การใชประโยชนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีท่ีรับรูจะพิจารณาจากความสามารถของบริษัทท่ี

จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใช

ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทาง

ภาษี (กอนวันท่ีขาดทุนทางภาษีหมดอายุ) 

 

ข า พ เ จ า กํ า หน ด เรื่ อ ง น้ี เป น เรื่ อ งสํ า คัญ ใ นก า ร

ตรวจสอบเน่ืองจากความไมแนนอนในการประมาณ

การจํานวนเงินและระยะเวลาของกําไรทางภาษี และ

การกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราว 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 

- การสอบถามผูบริหารผูซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําประมาณ

การกําไรทางภาษีในอนาคตของบริษัท  

- การประเมินและทดสอบการใชดุลยพินิจของผูบริหาร ขอ

สมมติท่ีใชในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต โดย

พิจารณาความสมเหตุสมผลของการประมาณการในอดีต 

เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง และแผนการ

ดําเนินงาน ประกอบกับความรูความเขาใจของขาพเจาท่ีมีตอ

บริษัท อุตสาหกรรมของบริษัท และความออนไหวในการ

เปล่ียนแปลงของการประมาณการกําไรในอนาคต เพื่อ

พิจารณาความสมเหตุสมผลของกระบวนการจัดทําประมาณ

การกําไรทางภาษีในอนาคตของผูบริหาร 

- ทดสอบการคํานวณตามประมาณการ และ  

- การพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของบริษัท

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 
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ขอมูลอ่ืน 

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันท่ีใน

รายงานของผูสอบบัญชีน้ี 

 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานขอมูลอ่ืนตามท่ีระบุขางตนเม่ือจัดทําแลว 

และพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา 

หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจา

ตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลและขอใหทําการแกไข 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเรื่อง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง เวนแต

ผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี  
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ

เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี

ของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  

 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ท่ีสําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความ

เปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งขาพเจาเชื่อวามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให

ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
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จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ      
งบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบ

บัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง

สมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 
 

 

 

 

(อรพินท สินถาวรกุล) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9441 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพันธ 2563 
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 140,354,568 106,960,193 

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 6 153,576,843 201,876,789 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 882,735,161 896,530,018 

ลูกหนี้อื่น 4, 8 484,312,643 516,419,682 

สินคาคงเหลือ 9 159,533,867 147,103,718 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 10 25,159,527 5,624,186 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12,544,334 22,195,188 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,858,216,943 1,896,709,774 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7 1,076,025,375 1,263,632,265 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    

อาคารและอุปกรณ 4, 11 9,710,771,352 10,276,355,214 

ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 50,279,267 

สินทรัพยไมมีตัวตน  1,816,033            2,258,927 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 23 454,859,184 370,793,775 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 242,880,647 205,636,891 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 11,536,631,858 12,168,956,339 

รวมสินทรัพย 13,394,848,801 14,065,666,113 

(บาท)

31 ธันวาคม
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7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 

ลูกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 

สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,896,709,774 1,739,669,543 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    

อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 

ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 370,793,775 293,576,618 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,168,956,339 11,471,775,019 

รวมสินทรัพย 14,065,666,113 13,211,444,562 

(บาท)

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2562 2561

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13.1 718,867,809 1,628,183,548 

เจาหนี้การคา 4, 14 123,496,300 230,244,921 

เจาหนี้อื่น 15 232,992,148 216,082,884 

หุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนภายในหนึ่งป 13.2 1,999,550,210 2,199,665,639 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13.3 661,644,000 719,112,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,736,550,467 4,993,288,992 

หนี้สินไมหมุนเวียน

หุนกู 13.2 5,346,564,496 4,697,016,915 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13.3 817,506,000 979,150,000 

เงินรับลวงหนาเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเชา 181,340,037 169,646,969 

คาเชารับลวงหนา 211,547,609 197,111,927 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 16 64,383,583 48,631,541 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,621,341,725 6,091,557,352 

รวมหนี้สิน 10,357,892,192 11,084,846,344 

(บาท)

31 ธันวาคม
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 

ลูกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 

สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,896,709,774 1,739,669,543 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    

อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 

ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 370,793,775 293,576,618 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,168,956,339 11,471,775,019 

รวมสินทรัพย 14,065,666,113 13,211,444,562 

(บาท)

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2562 2561

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน 17

   ทุนจดทะเบียน 646,800,483 646,800,483 

   ทุนที่ออกและชําระแลว 596,509,825 596,509,825 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 17 645,168,552 645,168,552 

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว

       ทุนสํารองตามกฎหมาย 18 64,680,049 64,680,049 

   ยังไมไดจัดสรร 1,730,598,183 1,674,461,343 

รวมสวนของผูถือหุน 3,036,956,609 2,980,819,769 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 13,394,848,801 14,065,666,113 

(บาท)

31 ธันวาคม
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 

ลูกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 

สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,896,709,774 1,739,669,543 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    

อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 

ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 370,793,775 293,576,618 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,168,956,339 11,471,775,019 

รวมสินทรัพย 14,065,666,113 13,211,444,562 

(บาท)

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

10

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561

รายได

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน 4 2,695,979,439    2,604,100,985    

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน 123,584,874       127,668,261       

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 1,012,783,032    1,055,636,880    

กําไรจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 1,313,322           -                      

รายไดอื่น 4, 20 46,507,086         44,970,316         

รวมรายได 3,880,167,753    3,832,376,442    

คาใชจาย 

ตนทุนทางตรงจากการใหเชา 4, 22 2,214,075,434    2,114,921,691    

ตนทุนขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 22 1,030,998,686    1,053,734,284    

ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 22 -                      13,689,744         

คาใชจายในการบริหาร 4, 22 274,387,469       278,637,361       

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 6, 7, 8, 22 3,576,386           (29,755,968)        

ตนทุนทางการเงิน 271,183,237       256,469,556       

รวมคาใชจาย 3,794,221,212    3,687,696,668    

กําไรกอนภาษีเงินได 85,946,541         144,679,774       

รายไดภาษีเงินได 23 (84,364,698)        (79,387,055)        

กําไรสําหรับป 170,311,239       224,066,829       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว 16 (1,046,915)          9,889,409           

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 23 209,383              (1,977,882)          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี (837,532)             7,911,527           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 169,473,707       231,978,356       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 24 0.29                    0.38                    

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบกระแสเงินสด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป 170,311,239        224,066,829        

ปรับรายการที่กระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,782,694,748     1,695,795,870     

ตนทุนทางการเงิน 271,183,237        256,469,556        

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 3,576,386            (29,755,968)        

ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 175,274               4,060,465            

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (152,311)              (94,476)                

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 14,705,127          5,156,424            

รายไดภาษีเงินได (84,364,698)        (79,387,055)        

2,158,129,002     2,076,311,645     

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 47,215,706          (2,253,202)           

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 315,919,188        105,071,913        

ลูกหนี้อื่น 32,107,039          (26,043,194)        

สินคาคงเหลือ 1,030,998,685     1,053,734,284     

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (19,535,341)        (4,882,143)           

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,650,854            360,272               

ทรัพยสินรอการขาย                 - (26,286,814)        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 121,357,064        (35,600,719)        

เจาหนี้การคา (106,748,621)      7,121,611            

เจาหนี้อื่น 24,410,093          26,333,779          

เงินรับลวงหนาเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเชา 11,693,068          (8,631,692)           

คาเชารับลวงหนา 14,435,682          45,602,660          

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 3,639,632,419     3,210,838,400     

เงินสดจายซื้อสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (2,351,354,021)   (3,448,761,674)   

จายภาษีเงินได (180,108,206)      (168,525,805)      

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,108,170,192     (406,449,079)      

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(บาท)
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งบกระแสเงินสด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 

ลูกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 

สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,896,709,774 1,739,669,543 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    

อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 

ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 370,793,775 293,576,618 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,168,956,339 11,471,775,019 

รวมสินทรัพย 14,065,666,113 13,211,444,562 

(บาท)

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (5,415,714)           (2,304,033)           

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (234,000)              (152,850)              

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,322,570            1,104,205            

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (4,327,144)           (1,352,678)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายตนทุนทางการเงิน (277,999,806)      (259,241,453)      

เงินปนผลจายใหผูถือหุนของบริษัท (113,336,867)      (113,333,646)      

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 8,345,000,000     6,007,000,000     

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (9,255,000,000)   (5,207,000,000)   

เงินสดรับจากการออกหุนกู 2,650,000,000     2,000,000,000     

เงินสดจายเพื่อชําระคืนหุนกู (2,200,000,000)   (1,750,000,000)   

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 500,000,000        500,000,000        

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (719,112,000)      (877,522,000)      

เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามสิทธิ -                       67,087                 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,070,448,673)   299,969,988        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 33,394,375          (107,831,769)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 106,960,193        214,791,962        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 140,354,568        106,960,193        

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(บาท)
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอมูลท่ัวไป 

2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6  ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

7  ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 

8  ลูกหน้ีอ่ืน 

9  สินคาคงเหลือ 

10  สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย 

11  อาคารและอุปกรณ 

12  ทรัพยสินรอการขาย 

13  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

14  เจาหน้ีการคา 

15  เจาหน้ีอ่ืน 

16  ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

17  ทุนเรือนหุน 

18  ทุนสํารองตามกฎหมาย  

19  สวนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได 

20  รายไดอ่ืน 

21  คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

22  คาใชจายตามลักษณะ 

23  ภาษีเงินได 

24  กําไรตอหุน 

25  เงินปนผล 

26  เครื่องมือทางการเงิน 

27  ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

28  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

29  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด  )มหาชน (  “บริษัท”  เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2539 โดยมีท่ีอยูจดทะเบียนของบริษัทต้ังอยูเลขท่ี 252/6 อาคาร

สํานักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด  )มหาชน (  (ถือหุนรอยละ 10.00) ซึ่งเปนนิติ

บุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการใหเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง ซึ่งเปนการใหบริการในรูปแบบการใหเชาทรัพยสิน

กับผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลเปนหลัก 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนี้จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน-รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง

ใหมน้ัน มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท ซ่ึงไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ             

งบการเงินของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญา

ท่ีทํากับลูกคา (“TFRS 15”) เปนครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ รายละเอียดของนโยบายการบัญชีไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 3 

(ด) 
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บริษัทประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 15 โดยใชวิธีรับรูผลกระทบสะสม ซึ่งผลกระทบของการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับน้ีเปนครั้งแรกสําหรับสัญญาท่ียังไมเสร็จสมบูรณกอนวันท่ี 1 มกราคม 2562 ไมมี

สาระสําคัญตอกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  ดังน้ัน บริษัทจึงไมไดปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 

2562 และไมปรับปรุงขอมูลท่ีนําเสนอในป 2561 ซึ่งไดเคยรายงานไวตาม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลของ TFRS 15 จะไมถูกนํามาใชกับขอมูล

เปรียบเทียบ  

 

นอกจากน้ี บริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบันมาถือ

ปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินน้ีใชกอนวันท่ีมีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 29 

 

(ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 

งบการเงินน้ีจัดทําเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปด

เศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน  

 

(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ  

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารใชวิจารณญาณ การประมาณการ

และขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกตางจากที่ประมาณไว ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยาง

ตอเน่ือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

 

ขอมูลเก่ียวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ยงอยางมี

นัยสําคัญท่ีจะสงผลใหตองมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคัญในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินในปบัญชี

ถัดไป ไดเปดเผยในหมายเหตุขอตอไปน้ี 

 
 

หมายเหตุขอ 6, 7, 8 การวัดมูลคาคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

หมายเหตุขอ 9 การวัดมูลคาคาเผื่อการปรับมูลคาสินคาคงเหลือ 

หมายเหตุขอ 23 การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะ

นําผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี

เกิดรายการ  

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา

ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคาใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 

 

(ข) การปองกันความเส่ียง   

 

การปองกันความเสี่ยงจากรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีจะมีในอนาคต 

 

กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีถูกใชในการปองกันความเสี่ยงของรายการท่ีเปน

เงินตราตางประเทศท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  จะถูกบันทึกรอไวในบัญชีจนกวารายการท่ีคาดไวเกิดขึ้น  หาก

รายการท่ีไดรับการปองกันความเสี่ยงไดรับการรับรูเปนสินทรัพยหรือหน้ีสิน รายการดังกลาวจะไดรับการแปลงคา

โดยใชอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาตามสัญญา 

 

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีคาเปนเงินตราตางประเทศ และไดรับการปองกันความเสี่ยงดวยสัญญาซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา  บันทึกเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาตามสัญญา 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภท              

เผื่อเรียก  

 

(ง) ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน และลูกหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินแสดงมูลคายอดคงคางสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายไดหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

บริษัทต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนจํานวนเทากับผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได โดย

การวิเคราะหประเภทและการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปจจุบัน  

 

 ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานคํานวณเปนอัตรารอยละของลูกหน้ีท่ีคาง

ชําระโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 0 เดือน ถึง 1 เดือน รอยละ 1 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 1 เดือน ถึง 3 เดือน รอยละ 2 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไป รอยละ 100 

 

บริษัทจะต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับยอดหน้ีคงเหลือสําหรับลูกหน้ีแตละรายตามอัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญขางตน  โดยพิจารณานําเงินประกันการเชามาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ  รวมถึงพิจารณาเพิ่มเติมถึง

ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีแตละรายสําหรับลูกหน้ีท่ีคางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไป 

 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีการพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไปเพิ่มอีกเปนจํานวนเทากับ 

อัตรารอยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงานหลังจากหักเงินประกันการเชาแลว หากบริษัท

ไดพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มมูลคาแลวก็จะไมพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไป

เพิ่มอีก  
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ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน  

 

การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินคํานวณเปนอัตรารอยละของลูกหน้ีท่ีคางชําระโดย

มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 0 เดือน ถึง 1 เดือน รอยละ 1 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 1 เดือน ถึง 3 เดือน รอยละ 2 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไป รอยละ 100 

 

บริษัทจะต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับยอดหน้ีคงเหลือสําหรับลูกหน้ีแตละรายตามอัตราการต้ังคาเผื่อหน้ี    

สงสัยจะสูญขางตนโดยพิจารณาหลังจากการหักเงินประกันการเชาและประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยใหเชามาหักจากยอดหน้ีคงเหลือแตละราย 

 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีการพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไปเพิ่มอีกเปนจํานวนเทากับ 

อัตรารอยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินหลังจากการหักเงินประกันการเชาและประมาณ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยใหเชา หากบริษัทไดพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มมูลคาแลวก็จะไม

พิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไปเพิ่มอีก  

 

(จ) สินคาคงเหลือ 

 

สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานถูกโอนเปนสินคาคงเหลือเม่ือวันท่ีไดหยุดการใหเชาและถือไวเพื่อขาย   

วัดมูลคาดวยราคาตามบัญชี ณ วันท่ีสินทรัพยดังกลาวไดหยุดการใหเชาหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะ

ตํ่ากวา 

 

ตนทุนของสินคาคงเหลือคํานวณโดยใชวิธีราคาเจาะจง 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายท่ีจําเปน

โดยประมาณในการขาย 
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(ฉ) สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

 

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย ประกอบดวยสังหาริมทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายภายใตสัญญาเชาการเงินท่ีบริษัทคาดวาจะขาย

ภายใน 1 ป วัดมูลคาราคาดวยจํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ผล

ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาในภายหลังรับรูใน

กําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมท่ีเคยรับรู 

 

(ช) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา  

 

การจําหนายเงินลงทุน 

 

เ ม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีจะถูกบันทึกใน                  

กําไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีที่บริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 

 

(ซ) อาคารและอุปกรณ 

 

การรับรูและการวัดมูลคา 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
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(ฉ) สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

 

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย ประกอบดวยสังหาริมทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายภายใตสัญญาเชาการเงินท่ีบริษัทคาดวาจะขาย

ภายใน 1 ป วัดมูลคาราคาดวยจํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ผล

ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาในภายหลังรับรูใน

กําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมท่ีเคยรับรู 

 

(ช) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา  

 

การจําหนายเงินลงทุน 

 

เ ม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีจะถูกบันทึกใน                  

กําไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีที่บริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 

 

(ซ) อาคารและอุปกรณ 

 

การรับรูและการวัดมูลคา 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
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ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ

กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย

เพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การ

บูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากน้ีตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปองกัน

ความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้ออาคารและอุปกรณท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแวรน้ันใหถือวา ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ  

 

สวนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ

สวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนาย

กับมูลคาตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ               

ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัด

มูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ  ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี  

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงอาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย

หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังน้ี 
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สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ตามอายุสัญญาเชา 

อาคารชุดสาํนักงานและระบบสาธารณูปโภค  40 ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5, 7 และ 10  ป 
ยานพาหนะ     5 ป 
 

สินทรัพยรอใหเชาจะคิดคาเสื่อมราคาเม่ือเริ่มมีการเชา 
 

บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพยและมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบ

ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) ทรัพยสินรอการขาย 
 

ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีบริษัทคาดวาจะขายเกินกวา 1 ป วัดมูลคาราคาดวย

จํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับราคาประเมินท่ีคาดวาจะจําหนายไดหักตนทุนในการขาย และจัดประเภท

เปนสินทรัพยไมหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจาก

การวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมท่ีเคยรับรู 
 

(ญ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 
 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรท่ีบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ 

ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม   
 

คาตัดจําหนาย   
 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 
 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมี

ตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน   
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ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 

 

วิธีการตัดจําหนาย  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบป

บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฎ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีมี

ขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด 

เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน  

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันมีความเก่ียวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ี

ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมี

การบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

 

  

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร  3 - 10 ป 
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(ฏ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระมีดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการ

บันทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

 (ฐ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฑ) ผลประโยชนของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอน ๆ  ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 

 

การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว  ผลจากการคํานวณอาจทําใหบริษัทมีสินทรัพย

เกิดขึ้น ซึ่งการรับรูเปนสินทรัพยจะใชมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรับคืนใน

อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขาโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิง

เศรษฐกิจไดมีการพิจารณาถึงความตองการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการตาง ๆ ของบริษัท   
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ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที บริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของหน้ีสิน

ผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดย

คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการจาย

ชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไร

หรือขาดทุน 

  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ี

เก่ียวของกับการบริการในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

บริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจาย

ชําระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ี

พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 

 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ และมี

ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว  ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึง

ภาษีเงินได  เพ่ือใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอ

หน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน   

 

(ณ) การวัดมูลคายุติธรรม 

 

บริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน

มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ

รายงานโดยตรงตอผูบริหารท่ีเก่ียวของ  
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กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา 

กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคารวมถึงการ

จัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม  

 

ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

 

การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน  บริษัทใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได มูลคา

ยุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี  
 
• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูล อ่ืนท่ี สัง เกตไดโดยตรงหรือโดยออมสําหรับสินทรัพย น้ันหรือหน้ีสินน้ัน

นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3  ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 

 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

บริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 

 (ด) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา  

 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงานรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาท่ีใหเชา 

 

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน 

 

บริษัทรับรูรายไดจากสัญญาเชาการเงินตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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บริษัทหยุดรับรูรายไดคาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงานและรายไดจากสัญญาเชาการเงินในกําไรหรือขาดทุนเม่ือ

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงานและลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินคางชําระเกินกวาสามเดือน 

 

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดาํเนินงาน 

 

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (สินคาคงเหลือ) รับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินทรัพยดังกลาวท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลวและจะไมรับรูรายได

ถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินทรัพยดังกลาวท่ีขายไปแลวน้ันหรือมีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญใน

การไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินทรัพยดังกลาว ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ี

เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินทรัพย 

 

 รายไดจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย 

 

รายไดจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินทรัพยดังกลาวท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว 

 

รายไดอ่ืน 

 

รายไดอ่ืนจากการดําเนินงานและดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 

(ต) ตนทุนทางการเงิน 

 

ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบ้ียจายของเงินกูยืมท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

(ถ) สัญญาเชาดําเนินงานดานผูเชา 

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ีไดรับ

ตามสัญญาเชา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเชา 

 

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับ

การยืนยันการปรับคาเชา 
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(ท) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได

ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับรู

โดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอน ๆ  

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี   

 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีบริษัท

คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีสิ้นรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการ โดย

ใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน  

 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  บริษัทคํานึงถึงผลกระทบของ

สถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ บริษัทเชื่อวา

ไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย

ปจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต  การประเมินน้ีอยูบนพื้นฐานการประมาณ

การและขอสมมติ และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหม ๆ อาจจะทําให

บริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได

คางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือบริษัทมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษี    

เงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน    

สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวย

ยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการ

กลับรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีเก่ียวของ ดังน้ัน กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผล

แตกตางชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดท้ัง

จํานวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชน

ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 

(ท) กําไรตอหุน  

 

บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุน

ของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายระหวางป  

 

(ธ) บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและ

ทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลหรือ

กิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกันกับบริษัท หรือ บริษัทมีอํานาจ

ควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเงินและ

การบริหารตอบุคคลหรือกิจการน้ัน  
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(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอคณะกรรมการบริษัท จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงาน

ดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวน

ใหญเปนรายการรายไดจากกการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ตนทุนขายสินทรัพยใหเชาตาม

สัญญาเชาดําเนินงาน คาใชจายในการบริหาร ตนทุนทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  

 

ความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับผูบริหารสําคัญและกิจการท่ีเก่ียวของกัน มีดังน้ี  

 

ช่ือกิจการ/บุคคล ประเทศที่จัดต้ัง/ สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ  ไทย บุ ค ค ล ท่ี มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของ

กิจการไมวาทางตรงหรือทางออม 

ท้ังน้ีรวมถึงกรรมการของบริษัท 

กรรมการผูจัดการบริษัท ผูบริหาร

บริ ษัท 4  รายแรก และผูดํ ารง

ตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายท่ี 4 

ทุกราย  ตอจากกรรมการผูจัดการ

บริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับ

บริหารหรือไม) 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

ไทย ถือหุนรอยละ 10.00 ในบริษัท และ              

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 

ไทย ถือหุนรอยละ 8.89 ในบริษัท และ              

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)  ไทย บริษัทถือหุนรอยละ 0.39 และมี

กรรมการรวมกัน 
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 นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการแตละประเภทมีดังตอไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

รายไดสวนลดคาเบ้ียประกัน อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

คาเบ้ียประกันภัยจาย อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

 

รายการท่ีสําคัญกับผูบริหารสําคัญและกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี  

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน    

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน  48,081  44,193 

รายไดสวนลดคาเบ้ียประกัน  9,265  10,003 

คาเบ้ียประกันภัยจาย  81,211  86,691 

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทประกอบดวย

คาตอบแทนผูบริหารท่ีเปนตัวเงินไดแกเงินเดือน ผลประโยชนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพันผลประโยชน

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และคาตอบแทนกรรมการ  

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนระยะสั้น  38,126  46,617 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  9,386  5,045 

รวม 47,512  51,662 
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ยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น - คาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา    

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  40,435  42,874 

    

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    

บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)    

   (สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาจํานวน 4.1 ลานบาท) -  - 

    

อาคารและอุปกรณ - สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน    

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  122,042  129,399 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  66,210  41,809 

    

เจาหน้ีการคา - คาเบ้ียประกันภัยคางจาย    

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  -  4,517 

 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ  134  134 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  126  5,580 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย  140,095  101,246 

รวม  140,355  106,960 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนสกุลเงินบาท 
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6 ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 161,580  208,795 

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 72,412  72,412 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (80,415)  (79,330) 

สุทธ ิ 153,577  201,877 

 

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป 

 

1,085 

  

1,918 
 

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน วิเคราะหแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีปกติ    

     ยังไมครบกําหนดชําระ 110,936  161,665 

     เกินวันครบกําหนดชําระ:    

         นอยกวา 3 เดือน 

            3 - 6 เดือน 

35,678 

2,415 

 34,549 

3,702 

            6 - 12 เดือน 2,844  2,044 

เกินกวา 12 เดือน 9,707  6,835 

รวมลูกหน้ีปกติ 161,580  208,795 

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 72,412  72,412 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงาน 233,992  281,207 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (80,415)  (79,330) 

สุทธ ิ 153,577  201,877 

 

โดยปกติระยะเวลาในการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทคือ 30 วัน 

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนสกุลเงินบาท 
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7 ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน  

 

 ที่ถึงกําหนดชําระ  ที่ถึงกําหนดชําระ   

 ภายในหนึ่งป  เกินหนึง่ปแตไมเกินหาป  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้ปกต ิ  

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 958,228  963,852  1,164,931  1,384,199  2,123,159  2,348,051 

หัก  ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได (91,809)  (89,898)  (85,756)  (116,784)  (177,565)  (206,682) 

รวมลูกหนี้ปกต ิ 866,419  873,954  1,079,175  1,267,415  1,945,594  2,141,369 

ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี ้ 62,325  65,459  -  -  62,325  65,459 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 928,744  939,413  1,079,175  1,267,415  2,007,919  2,206,828 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (46,009)  (42,883)  (3,149)  (3,783)  (49,158)  (46,666) 

สุทธิ 882,735  896,530  1,076,026  1,263,632  1,958,761  2,160,162 

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป (กลับรายการ) 2,492  (8,114) 
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ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน วิเคราะหแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีปกติ    

     ยังไมครบกําหนดชําระ 2,071,820  2,306,382 

     เกินวันครบกําหนดชําระ:    

      นอยกวา 3 เดือน 

            3 - 6 เดือน 

17,529 

6,864 

 17,278 

2,186 

            6 - 12 เดือน 8,317  1,505 

เกินกวา 12 เดือน 18,629  20,700 

รวมลูกหน้ีปกติ 2,123,159  2,348,051 

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 62,325  65,459 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 2,185,484  2,413,510 

หัก  ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (177,565)  (206,682) 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (49,158)  (46,666) 

สุทธ ิ 1,958,761  2,160,162 

 

โดยปกติระยะเวลาในการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทคือ 30 วัน 

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาการเงินท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนสกุลเงินบาท 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาการเงินและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ี

ลูกหน้ีตองจายตามสัญญาเชาการเงิน มีดังน้ี 
 

 2562  2561 

 ผลรวมของ 

เงินลงทุน 

ขั้นตน 

ตามสัญญาเชา

การเงิน 

 มูลคาปจจุบันของ 

จํานวนเงินขั้นตํ่า 

ท่ีลูกหน้ีตองจาย 

ตามสัญญาเชา

การเงิน 

 ผลรวมของ 

เงินลงทุน

ขั้นตน 

ตามสัญญาเชา

การเงิน 

 มูลคาปจจุบันของ 

จํานวนเงินขั้นตํ่า 

ท่ีลูกหน้ีตองจาย 

ตามสัญญาเชา

การเงิน 

 (พันบาท) 

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,020,553  928,744  1,029,311  939,413 

ท่ีถึงกําหนดชําระเกินหน่ึงป        

     แตไมเกินหาป 1,164,931  1,079,175  1,384,199  1,267,415 

รวม 2,185,484  2,007,919  2,413,510  2,206,828 

หัก ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (177,565)    (206,682)   

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน 

   ตามสัญญาเชาการเงินสุทธิ 

 

2,007,919 

    

2,206,828 

  

 

8 ลูกหน้ีอื่น  
 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พันบาท) 

คาเบ้ียประกันจายลวงหนา      

   - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  4 40,435  42,874 

   - กิจการอ่ืน   67,060  70,863 

คาใชจายจายลวงหนา  39,042  40,844 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร   286,458  326,921 

ลูกหน้ีอ่ืน ๆ   127,395  110,995 

รวม   560,390  592,497 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (76,077)  (76,077) 

สุทธ ิ  484,313  516,420 

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป (กลับรายการ)  -  (23,561) 
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9 สินคาคงเหลือ 

 

  2562  2561 

  (พันบาท) 

ยานพาหนะ  169,966  157,361 

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาสินคาลดลงใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ  (10,432)  (10,257) 

สุทธ ิ  159,534  147,104 

 

10 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย  

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ณ วันตนป  โอนเขา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันสิ้นป 

 (พันบาท) 

          

ยานพาหนะ 5,624  63,207  (13,134)  (30,537)  25,160 

 

 สําหรบัปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 ณ วันตนป  โอนเขา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันสิ้นป 

 (พันบาท) 

          

ยานพาหนะ 742  8,419  (621)  (2,916)  5,624 
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12 ทรัพยสินรอการขาย  

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ณ วันตนป  โอนเขา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันสิ้นป 

 (พันบาท) 

ท่ีดินและอาคารชุด 65,774  -  -  -  65,774 

หัก คาเผื่อการดอยคา (15,495)  -  -  -  (15,495) 

สุทธ ิ 50,279  -  -  -  50,279 

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 ณ วันตนป  โอนเขา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันสิ้นป 

 (พันบาท) 

ท่ีดินและอาคารชุด 39,487  26,287  -  -  65,774 

หัก คาเผื่อการดอยคา (15,495)  -  -  -  (15,495) 

สุทธ ิ 23,992  26,287  -  -  50,279 

 

13 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

13.1 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน - ไมมีหลักประกัน    

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 170,000  830,000 

ต๋ัวแลกเงิน 550,000  800,000 

หัก สวนลดของต๋ัวแลกเงินท่ียังไมตัดจําหนาย (1,132)  (1,817) 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 718,868  1,628,183 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี สินเชื่ออ่ืน ๆ (ไมรวมเงินกูยืมระยะสั้นประเภทต๋ัวแลกเงิน) 

กับธนาคารในประเทศหลายแหงในวงเงินรวมประมาณ  2,390  ลานบาท (2561: 2,670 ลานบาท) โดยเสียดอกเบ้ีย 

ในอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงิน (MMR) ณ วันท่ีเกิดรายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได

เบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 2,065 ลานบาท (2561: 1,677 ลานบาท) 
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13.2  หุนกู 

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

หุนกูไมมีหลักประกัน - ตามมูลคาท่ีตราไว 7,350,000  6,900,000 

หัก  คาใชจายในการออกหุนกูท่ียังไมตัดจําหนาย (3,885)  (3,317) 

 7,346,115  6,896,683 

หัก  สวนท่ีถึงกําหนดไถถอนภายในหน่ึงป     

    (สุทธิจากคาใชจายในการออกหุนกูท่ียังไมตัดจําหนาย) (1,999,550)  (2,199,666) 

หุนกู - สวนทีไ่มหมุนเวียน 5,346,565  4,697,017 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดคงเหลือจากการออกหุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู และจําหนายแกนักลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 25 มกราคม 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 25 มกราคม 2563 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.49 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 25 มกราคม และ 25 กรกฎาคม ของทุกป 

  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.63 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 24 กุมภาพันธ และ 24 สิงหาคม ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 200,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 200 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 7 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2566 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.05 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 24 กุมภาพันธ และ 24 สิงหาคม ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 28 กันยายน 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 28 กันยายน 2563 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.60 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 28 มีนาคม และ 28 กันยายน ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.76 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 3 กุมภาพันธ และ 3 สิงหาคม ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี  18 ตุลาคม 2560 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน  2 ป 11 เดือน 18 วัน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.43 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 6 เมษายน และ 6 ตุลาคม ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565  

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.43 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 23 กุมภาพันธ และ 23 สิงหาคม ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565  

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.52 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 24 พฤษภาคม และ 24 พฤศจิกายน ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป 3 เดือน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.70 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 9 กุมภาพันธ และ 9 สิงหาคม ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 2 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.91 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 27 พฤศจิกายน และ 27 พฤษภาคม ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 4 มีนาคม 2562 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 4 มีนาคม 2565 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.95 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 4 มีนาคม และ 4 กันยายน ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 27 มีนาคม 2562 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 27 มีนาคม 2567 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.52 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 27 มีนาคม และ 27 กันยายน ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

จํานวนและมูลคาหุนกู 700,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 700 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป 6 เดือน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.83 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 20 มิถุนายน และ 20 ธันวาคม ของทุกป 

  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 27 กันยายน 2562 

จํานวนและมูลคาหุนกู 600,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 600 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 27 กันยายน 2566 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.72 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 27 กันยายน และ 27 มีนาคม ของทุกป 

  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 

จํานวนและมูลคาหุนกู 350,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 350 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 17 ธันวาคม 2567 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.10 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 17 ธันวาคม และ 17 มิถุนายน ของทุกป 
 

ภายใตขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกู บริษัทในฐานะผูออกหุนกูจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เง่ือนไขตามท่ีระบุไว เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

 

13.3 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ไมมีหลักประกัน 1,479,150  1,698,262 

หัก  สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (661,644)  (719,112) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สวนที่ไมหมุนเวียน 817,506  979,150 
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ในเดือนมกราคม 2560 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 500 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 27 มกราคม 2560 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  

ทยอยครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนมกราคม 2563 

 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 150 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  

ทยอยครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนมีนาคม 2563 

 

ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 350 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 27 เมษายน 2560 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  

ทยอยครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนเมษายน 2563 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 500 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

ทยอยครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนพฤษภาคม 2564 

 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 300 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  

ทยอยครบกําหนดชําระคืนเปนรายงวดหกเดือน ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนตุลาคม 2564 

 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 200 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  

ทยอยครบกําหนดชําระคืนเปนรายงวดหกเดือน ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนตุลาคม 2564 

 

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 500 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  

ทยอยครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนธันวาคม 2566 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดภายในหน่ึงป  3,380,062  4,546,961 

ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 6,164,071  5,676,167 

รวม 9,544,133  10,223,128 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนสกุลเงินบาท 

 

14 เจาหน้ีการคา  

 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 -  4,517 

กิจการอ่ืน  123,496  225,728 

รวม  123,496  230,245 

 

เจาหน้ีการคาท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนสกุลเงินบาท 

 

15 เจาหน้ีอื่น  

 

  2562  2561 

  (พันบาท) 

คาเชารับลวงหนา  128,075  105,450 

ตนทุนทางการเงินคางจาย  53,908  61,409 

คาใชจายคางจาย  38,419  37,474 

ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย  10,440  8,574 

อ่ืน ๆ  2,150  3,176 

รวม  232,992  216,083 
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16 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 64,384  48,632 

รวม 64,384  48,632 

 

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว  

 

บริษัทจัดการโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน

การใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเสี่ยง

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความเสี่ยงของชวงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบ้ีย 

 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน 

 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม  48,632  53,365 
    

รับรูในกําไรหรือขาดทุน    

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย  5,162  5,156 

ตนทุนในอดีต 9,543  - 
    

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย    

- ขอสมมติดานประชากรศาสตร (3,414)  (4,375) 

- ขอสมมติทางการเงิน  6,346  (6,948) 

- การปรับปรุงจากประสบการณ (1,885)  1,434 

 1,047  (9,889) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 64,384  48,632 
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เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดถูกปรับปรุงใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีถูก

เลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทาย 400 วัน บริษัทจึงแกไขโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานในป 2562 เพื่อใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปรับปรุง จากการแกไขโครงการดังกลาวทําใหบริษัทรับรูประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุและตนทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น  

 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

   

    2562  2561 

        

อัตราคิดลด (รอยละ)     1.88  3.12 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (รอยละ)     4.0 - 6.0  4.0 - 6.0 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (รอยละ)     1.1 - 28.0  1.0 - 24.2 

อายุครบเกษียณของพนักงาน (ป)     55 - 60  55 - 60 

 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ  

 

การวิเคราะหความออนไหว   

 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได

อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติอ่ืน ๆ คงท่ี   

 

ผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ขอสมมติเพิ่มขึ้นรอยละ 1  ขอสมมติลดลงรอยละ 1 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

อัตราคิดลด   (5,183)  (4,135)  5,951  4,726 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   5,045  4,069  (4,444)  (3,659) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน   (5,476)  (4,343)  6,204  4,898 
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17 ทุนเรือนหุน 

 

 มูลคาหุน

ตอหุน 

2562  2561 

 จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

- หุนสามัญ 1 646,800  646,800  646,200  646,200 

ลดหุน 1 -  -  -*  -* 

ออกหุนใหม 1 -  -  600  600 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

- หุนสามัญ 1 646,800  646,800  646,800  646,800 
         

หุนที่ออกและชําระแลว         

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

- หุนสามัญ 1 596,510  596,510  596,493  596,493 

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 -  -  17  17 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

- หุนสามัญ 1 596,510  596,510  596,510  596,510 
 

* ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการลดทุนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 6 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน 6 บาท  

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจดทะเบียน

ลดทุนหุนสามัญจํานวน 6 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน 6 บาท และมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนหุน

สามัญจํานวน 600,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน 600,000 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริษัทไดจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี      

7 พฤษภาคม 2561 และ 8 พฤษภาคม 2561 ตามลําดับ 

 

ผูถือหุนสามัญจะไดรับสิทธิในการรับเงินปนผลจากการประกาศจายเงินปนผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง

เสียงตอหน่ึงหุนในท่ีประชุมของบริษัท   
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สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน

น้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

18 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได    

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 64.7 ลานบาท (2561: 64.7 ลานบาท) ซึ่งเทากับ

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน      

 

19 สวนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได 

 

บริษัทมี 2 สวนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของบริษัทท่ีมีการบริการท่ีแตกตางกัน และมีการ

บริหารจัดการแยกตางหากเน่ืองจากใชกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกัน การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ี

รายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี  

 

• สวนงาน 1 ยานพาหนะทางบก 

• สวนงาน 2 อ่ืน ๆ 

 

ผลการดําเนินงานของแตละสวนงานวัดโดยใชกําไรขั้นตนของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและ

สอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรขั้นตนในการวัดผล

การดําเนินงานน้ันเปนขอมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอ่ืนท่ี

ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ท้ังน้ีการกําหนดราคาระหวางสวนงานเปนไปตามการซื้อขายปกติธุรกิจ 
 

  

  



156 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

53 

 ยานพาหนะทางบก  อ่ืน ๆ  รวม 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน            

รายไดจากลูกคาภายนอก 2,341,035  2,330,420  478,529  401,349  2,819,564  2,731,769 

รายไดรวม 2,341,035  2,330,420  478,529  401,349  2,819,564  2,731,769 

ตนทุนทางตรงจากการใหเชา 1,860,991  1,822,570  353,084  292,352  2,214,075  2,114,922 

กําไรขั้นตนตามสวนงาน 480,044  507,850  125,445  108,997  605,489  616,847 

            

รายจายฝายทุน 1,837,245  2,951,238  514,109  497,524  2,351,354  3,448,762 

สินทรัพยสวนงาน 9,737,026  10,527,537  2,172,801  2,164,572  11,909,827  12,692,109 

หนี้สินสวนงาน  252,002  231,357  268,960  240,852  520,962  472,209 

 

การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน สินทรัพยและหน้ีสินตามสวนงานทีร่ายงาน 

 

 รายได  กําไรหรือขาดทุน 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

สวนงานท่ีรายงาน  2,819,564  2,731,769  605,489  616,847 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 1,060,604  1,100,607  (519,542)  (472,167) 

รวม 3,880,168  3,832,376  85,947  144,680 

        

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

สวนงานท่ีรายงาน 11,909,827  12,692,109  520,962  472,209 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 1,485,022  1,373,557  9,836,930  10,612,637 

รวม 13,394,849  14,065,666  10,357,892  11,084,846 
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สวนงานภูมิศาสตร  

 

บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญ 

 

ลูกคารายใหญ  

 

บริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใหญท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงิน เน่ืองจากบริษัทไมมีรายไดจากลูกคาภายนอก

รายใดรายหน่ึงเกินกวารอยละ 10 ของรายไดบริษัท 

 

การจําแนกรายได 

 

บริษัทรับรูคาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงานและรายไดจากสัญญาเชาการเงินตลอดอายุสัญญา และรับรูรายไดจาก

การขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 

20 รายไดอื่น  

 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พันบาท) 

รายไดสวนลดคาเบ้ียประกัน     

- กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 9,265  10,003 

- กิจการอ่ืน  8,925  8,643 

รายไดคาปรับ  17,834  12,693 

อ่ืน ๆ  10,483  13,631 

รวม  46,507  44,970 
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21 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พันบาท) 

ผูบริหาร     

เงินเดือนและโบนัส  30,366  38,007 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท  7,760  8,610 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวและผลประโยชนอ่ืน  9,386  5,045 

 4 47,512  51,662 

     

พนักงานอื่น ๆ     

เงินเดือนและโบนัส  110,502  106,640 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวและผลประโยชนอ่ืน  23,834  19,188 

  134,336  125,828 

รวม  181,848  177,490 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

 

บริษัทไดจัดต้ังเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ

เปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน 

และบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง  

เล้ียงชีพน้ีไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน       

โดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 
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22 คาใชจายตามลักษณะ 

                                  

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ  (12,605)  (59,004) 

สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ี     

   โอนเปนสินคาคงเหลือ  1,043,604  1,112,738 

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน               21 181,848  177,490 

คาเสื่อมราคา  1,760,569  1,686,722 

อ่ืน ๆ  549,622                                                                                                        513,281 

รวม  3,523,038  3,431,227 

 

23 ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    

สําหรับปปจจุบัน -  - 

ภาษีปกอน ๆ ท่ีบันทึกสูงไป (509)  (192) 

 (509)  (192) 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    

การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว  (83,856)  (79,195) 

รวมภาษีเงินได (84,365)  (79,387) 
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ภาษีเงินไดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 2562  2561 

 

 กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได  

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (1,047) 

 

209 

 

(838) 

 

9,889 

 

(1,978) 

 

7,911 

รวม (1,047)  209  (838)  9,889  (1,978)  7,911 
 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง    

 2562  2561 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 

กําไรกอนภาษีเงินได   85,947    144,680 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.0  17,189  20.0  28,936 

คาใชจายตองหามทางภาษี    734    887 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (150)    (118) 

ภาษีปกอน ๆ ท่ีบันทึกสูงไป   (509)    (192) 

รายจายท่ีมีสิทธิหักภาษีไดเพิ่มขึ้น   (173,029)    (191,746) 

ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปน        

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   71,400    82,846 

รวม (98.2)  (84,365)  (54.9)  (79,387) 

   

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

   2562  2561 

     (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     463,107  380,675 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     (8,248)  (9,881) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ     454,859  370,794 
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รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังน้ี 

 

 ณ วันที่  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  ณ วันที ่

 1 มกราคม  

2562 

 กําไรหรือ

ขาดทุน 

 กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 31 ธันวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยใหเชา 128,803  16,689  -  145,492 

ยอดขาดทุนยกไป 150,450  58,214  -  208,664 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 40,415  715  -  41,130 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 2,051  35  -  2,086 

รายไดคางชาํระเกินกวาสามเดือนท่ีหยุดรับรู 29,078  (43)  -  29,035 

เงินรับลวงหนาเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก 16,124  3,671  -  19,795 

คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุน        

   และอสังหาริมทรัพยรอการขาย 4,028  -  -  4,028 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 

 

9,726 

  

2,942 

  

209 

  

12,877 

รวม 380,675  82,223  209  463,107 
        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ผลตางระหวางการรับรูรายไดของสัญญาเชา        

   ดําเนินงานและสัญญาเชาการเงิน (6,639)  2,452  -  (4,187) 

คาเสื่อมราคาของอาคารชุด (3,242)  (819)  -  (4,061) 

รวม (9,881)  1,633  -  (8,248) 
        

สุทธ ิ 370,794  83,856  209  454,859 
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 ณ วันที ่  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  ณ วันที ่

 1 มกราคม  

2561 

 กําไรหรือ

ขาดทุน 

 กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 31 ธันวาคม 

2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยใหเชา 112,399  16,404  -  128,803 

ยอดขาดทุนยกไป 89,790  60,660  -  150,450 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 46,366  (5,951)  -  40,415 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 1,239  812  -  2,051 

รายไดคางชาํระเกินกวาสามเดือนท่ีหยุดรับรู 25,463  3,615  -  29,078 

เงินรับลวงหนาเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก 15,604  520  -  16,124 

คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุน        

   และอสังหาริมทรัพยรอการขาย 4,028  -  -  4,028 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 

 

10,673 

  

1,031 

  

(1,978) 

  

9,726 

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

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ผลตางระหวางการรับรูรายไดของสัญญาเชา        

   ดําเนินงานและสัญญาเชาการเงิน (9,294)  2,655  -  (6,639) 

คาเสื่อมราคาของอาคารชุด (2,691)  (551)  -  (3,242) 

รวม (11,985)  2,104  -  (9,881) 
        

สุทธ ิ 293,577  79,195  (1,978)  370,794 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลประโยชนทางภาษีจากยอดขาดทุนยกไปเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 486.3 ลานบาท 

(2561: 356.7 ลานบาท) เปนผลมาจากเงินไดท่ีจายเพื่อการลงทุนซึ่งเขาเง่ือนไขในการนํามาหักเปนรายจายไดเพิ่มขึ้นใน

การคํานวณภาษีเงินได ผูบริหารทําการประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต และบริษัทไดบันทึกสินทรัพยภาษี

เงินรอการตัดบัญชีจํานวน 208.7 ลานบาท (2561: 150.5 ลานบาท) เน่ืองจากผูบริหารพิจารณาแลววามีความเปนไปไดท่ี

กําไรทางภาษีในอนาคตสวนหน่ึงจะมีเพียงพอท่ีจะนําขาดทุนทางภาษีมาใชประโยชนได ท้ังน้ีบริษัทยังไมไดรับรู

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนสะสมทางภาษีในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวนเงิน 

277.6 ลานบาท (2561: 206.2 ลานบาท)  

  



163บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

60 

24 กําไรตอหุน 
 
 

 2562  2561 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 170,311  224,067 
    

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว    

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 596,510  596,493 

ผลกระทบจากการใชสิทธิเลือกซื้อหุน -  9 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 596,510  596,502 
    

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.29  0.38 

 

25 เงินปนผล  

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2562 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจาย                      

เงินปนผลจากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2561 ใหแกผูถือหุน ในอัตรา 0.19 บาทตอหุน สําหรับจํานวนหุน

ท้ังหมด 596,509,825 หุน รวมเปนเงินจํานวน 113.3 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันท่ี 

23 พฤษภาคม 2562 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจาย 

เงินปนผลจากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2560 ใหแกผูถือหุน ในอัตรา 0.19 บาทตอหุน สําหรับจํานวนหุน

ท้ังหมด 596,492,874 หุน รวมเปนเงินจํานวน 113.3 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันท่ี            

22 พฤษภาคม 2561 

 

26 เครื่องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 
 

บริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกตราสาร

อนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 
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การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของบริษัท  บริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเสี่ยง  ฝาย

บริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยางตอเน่ืองเพื่อใหม่ันใจวามีความสมดุล

ระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

 

การบริหารจัดการทุน   

 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนน้ัน เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของ                 

บริษัทและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมี

สวนไดเสียอ่ืน และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสรางความเชื่อม่ันใหแกผูลงทุนและผูมี                

สวนไดเสีย 

 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามผลการ       

ดําเนินงานของบริษัท 

 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูยืมสวนใหญมี

อัตราคงท่ีซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 13 บริษัทไดลดความเสี่ยงดังกลาวโดยทําใหแนใจวาดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก  

เงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงท่ี 

 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม แสดงรายละเอียดความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งคํานวนจาก

วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมตามสัญญาหรือวันท่ีครบกําหนดแลวแตวันใดจะถึงกอน ดังน้ี 

 
 

  31 ธันวาคม 2562 

     หลังจาก 1 ป   มากกวา  ไมมี   

 หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป  แตภายใน 5 ป  5 ป  ดอกเบี้ย  รวม 

  (รอยละตอป)   (พันบาท) 

สินทรัพยทางการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 0.125 - 0.500 140,095  -  -  260  140,355 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาดําเนินงาน* 6 - -  -  -  233,992  233,992 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน* 7 อัตราที่คํานวณ 

มาจากสัญญา 928,744  1,079,175  -  -  2,007,919 

รวมสินทรัพยทางการเงิน   1,068,839  1,079,175  -  234,252  2,382,266 
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  31 ธันวาคม 2562 

     หลังจาก 1 ป   มากกวา  ไมมี   

 หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป  แตภายใน 5 ป  5 ป  ดอกเบี้ย  รวม 

  (รอยละตอป)   (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน            

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13.1 MMR 718,868  -  -  -  718,868 

เจาหนี้การคา 14 - -  -  -  123,496  123,496 

หุนกู 13.2 2.43 - 3.52 1,999,550  5,346,565  -  -  7,346,115 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13.3 3.05 - 3.50 661,644  817,506  -  -  1,479,150 

รวมหนี้สินทางการเงิน   3,380,062  6,164,071  -  123,496  9,667,629 

สวนตางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน   (2,311,223)  (5,084,896)  -  110,756  (7,285,363) 

   

*  ยอดกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 

   

 

  31 ธันวาคม 2561 

     หลังจาก 1 ป   มากกวา  ไมม ี   

 หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป  แตภายใน 5 ป  5 ป  ดอกเบี้ย  รวม 

  (รอยละตอป)   (พันบาท) 

สินทรัพยทางการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 0.125 - 0.500 101,246  -  -  5,714  106,960 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาดําเนินงาน* 6 - -  -  -  281,207  281,207 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน* 7 อัตราที่คํานวณ 

มาจากสัญญา 939,413  1,267,415  -  -  2,206,828 

รวมสินทรัพยทางการเงิน   1,040,659  1,267,415  -  286,921  2,594,995 
            

หนี้สินทางการเงิน            

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13.1 MMR 1,628,183  -  -  -  1,628,183 

เจาหนี้การคา 14 - -  -  -  230,245  230,245 

หุนกู 13.2 2.24 - 3.05 2,199,666  4,697,017  -  -  6,896,683 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13.3 3.27 - 3.50 719,112  979,150  -  -  1,698,262 

รวมหนี้สินทางการเงิน   4,546,961  5,676,167  -  230,245  10,453,373 

สวนตางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน   (3,506,302)  (4,408,752)  -  56,676  (7,858,378) 
   

*  ยอดกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
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ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกบริษัทตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงไวเม่ือครบกําหนด ท้ังน้ี ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยง

ทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ  โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา ความเสี่ยงสูงสุดทางดาน

สินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

ความเส่ียงจากสภาพคลอง 

 

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดให

เพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ลูกหน้ีตามสัญญาเชา

การเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป เจาหน้ีการคาและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เปนมูลคาท่ีใกลเคียง

กับราคาตามบัญชี เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

 

มูลคายุติธรรมของลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาตาม

บัญชี  

 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เน่ืองจากอัตรา

ดอกเบ้ียลอยตัวของเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวจะเปล่ียนแปลงตามอัตราตลาด 
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สําหรับหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนมีมูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชี ดังตอไปน้ี 
 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

   (ลานบาท) 

31 ธันวาคม 2562          

หุนกู 7,346  -  7,405  -  7,405 

เงินกูระยะยาว 1,479  -  1,403  -  1,403 
          

31 ธันวาคม 2561          

หุนกู 6,897  -  6,896  -  6,896 

เงินกูระยะยาว 1,698  -  1,618  -  1,618 
 

27 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
 

(ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได  
 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ภายใน 1 ป 10,923  8,803 

1 - 5 ป 7,576  5,490 

รวม 18,499  14,293 
 

 (ข) ภาระผูกพันจากสินทรัพยใหเชา  
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมีรายไดคาเชาขั้นตํ่ารายปจากสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีจะไดรับใน

อนาคตมีดังน้ี 
 

 2562  2561 

   (พันบาท) 

ภายใน 1 ป 2,224,274  2,298,160 

1 - 5 ป 3,459,313  3,825,476 

หลังจาก 5 ป 1,131  2 

รวม 5,684,718  6,123,638 
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ภายใตเง่ือนไขของสัญญาเชาดําเนินงานบางราย ผูเชามีสิทธิเผื่อเลือกท่ีจะซื้อสินทรัพยท่ีเชา ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา 

ในการน้ีผูเชาตองจายเงินจํานวนหน่ึงเพื่อการค้ําประกันการใชสิทธิเผื่อเลือกซื้อดังกลาว 

 

(ค)  หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันบริษัทท่ีออกโดยธนาคารในประเทศบางแหงซึ่งสวนใหญ

ไดแกสัญญาเชากับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจํานวนเงินประมาณ 155  ลานบาท (2561: 163 ลานบาท) 

 

28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนใน

วันท่ี 29 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2562 ใหแก

ผูถือหุน ในอัตรา 0.15 บาทตอหุน สําหรับจํานวนหุนท้ังหมด 596,509,825 หุน รวมเปนเงินจํานวน 89.5 ลานบาท 

  

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมซึ่งเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท และคาดวาจะมีผลกระทบท่ีมี

ส า ร ะ สํ า คั ญ ต อ ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท  เ ม่ื อ นํ า ม า ถื อ ป ฏิ บั ติ เ ป น ค รั้ ง แ ร ก  แ ล ะ จ ะ มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช กั บ 

งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปน้ี 
 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 สัญญาเชา  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16* การปองกันความเสี่ ยงของเ งินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19* การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินน้ีใหขอกําหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยทาง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี

ของอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีมีผลบังคับใช จะทําให

มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูใน

ปจจุบันถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือ

ทางการเงิน มีดังน้ี 
 

(1) การจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบันท่ี 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ประเภทไดแก 

ราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

ท้ังน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะยกเลิกการจัดประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด 

หลักทรัพยเผื่อขาย หลักทรัพยเพ่ือคา และเงินลงทุนท่ัวไปตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 105 

โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเปนไปตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินและ

โมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงินน้ัน 
 

(2) การวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายจะรับรูดอกเบ้ียรับและ

ดอกเบ้ียจายดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  
 

(3) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 
 

TFRS 9 แนะนําวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน 

ในขณะท่ีปจจุบันบริษัทประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการ

คาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีในอนาคตของลูกคา TFRS 9 กําหนดใหใชวิจารณญาณในการประเมินวาการ

เปล่ียนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจน้ันมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร โดย

ใชความนาจะเปนถวงนํ้าหนักเปนเกณฑ 

 

รูปแบบใหมของการพิจารณาดอยคาจะถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัด

จําหนาย หรือมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งไมรวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
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(4) การจัดประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 แนะนําวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลคาหน้ีสินทางการเงินใหม โดยจัดประเภทหน้ีสินทางการเงิน

เปน 2 ประเภทหลัก คือ วิธีราคาทุนตัดจําหนาย และวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ท้ังน้ี หน้ีสินทาง

การเงินจะจัดประเภทเปนหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนไดก็ตอเม่ือ

กิจการถือไวเพื่อคา หรือเปนอนุพันธ หรือเลือกวัดมูลคาเม่ือเริ่มแรกดวยวิธีดังกลาว 
 

ตาม TFRS 9 การเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีจัดประเภทเปนหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนตองแสดงรายการดังน้ี  

- จํานวนเงินของมูลคายุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดานเครดิตของ

หน้ีสินจะแสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ 

- จํานวนเงินของมูลคายุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงสวนท่ีเหลือจะแสดงในกําไรหรือขาดทุน 
 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง 
 

บริษัทคาดวาจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีเปนครั้งแรกโดยปรับปรุงผลกระทบกับกําไร

สะสม หรือองคประกอบอ่ืนในสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 สงผลใหบริษัทจะไมนําขอกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีมาถือปฏิบัติกับขอมูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ  
   

บริษัทประเมินผลกระทบเบ้ืองตนของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือ

ทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงิน ซ่ึงคาดวาจะเกิดผลกระทบตอกําไรสะสมลดลงประมาณรอยละ 1.5              

ซึ่งผลกระทบสวนใหญเกิดจากผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดนําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเชา โดยผูเชาตอง

รับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชาระยะสั้นหรือ

สินทรัพยอางอิงน้ันมีมูลคาตํ่า สวนการบัญชีสําหรับผูใหเชาไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชใน

ปจจุบัน เชน ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาเงินทุนหรือสัญญาเชาดําเนินงาน  เม่ือมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป  
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ปจจุบันบริษัทรับรูรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  และ

รับรูหน้ีสินในกรณีท่ีการจายเงินตามสัญญาเชามีชวงเวลาแตกตางจากการรับรูคาเชาจาย ตาม TFRS 16 บริษัทจะ

รับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานของบริษัท ตามท่ีเปดเผยในหมาย

เหตุขอ 27 สงผลใหลักษณะของคาใชจายท่ีเก่ียวของกับสัญญาเชาดังกลาวเปล่ียนแปลงไป โดยบริษัทจะรับรูคาเสื่อม

ราคาของสินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบ้ียจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา  
 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง 
 

บริษัทคาดวาจะถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ดวยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม

ยอนหลัง ดังน้ัน ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 จะปรับปรุงกับยอดยกมาของกําไรสะสม ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2563 โดยไมปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบ  
 

บริษัทคาดวาจะใชขอยกเวนเรื่องการนําคํานิยามของสัญญาเชามาใชพิจารณากับสัญญาเชาท่ีมีอยูกอนวันท่ี

เปล่ียนแปลงมาตรฐาน โดยจะนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับทุกสัญญาท่ีทําขึ้นกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563 และเคย

ระบุเปนสัญญาเชาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  
 

บริษัทประเมินผลกระทบเบ้ืองตนของการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรกตองบการเงิน คาดวามีผลทําให

สินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 0.3 ของสินทรัพยรวม

และหน้ีสินรวมตามลําดับ 
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Data From Financial Statements  
(Unit : million Baht)

Company
2017

Company
2018

Company
2019

Rental income from operating lease contracts 2,661.53 2,604.10 2,695.98

Income from finance lease contracts 142.00 127.67 123.58

Total revenues 3,857.05 3,832.38 3,880.17

Total costs and expenses 3,691.27 3,687.70 3,794.22

Net income 221.89 224.07 170.31

Number of shares (million shares)  596.49 596.51 596.51

Total Assets 13,211.44 14,065.67 13,394.85

Total liabilities 10,349.34 11,084.85 10,357.89

Shareholders’ Equity 2,862.11 2,980.82 3,036.96

Financial Rations

Company
2017

Company
2018

Company
2019

Retum on total income (%) 5.75 5.85 4.39

Retum on Shareholders’ Equity (%) 7.90 7.67 5.66

Debt to Equity (time) 3.62 3.72 3.41

Net profit per share (Baht) 0.37 0.38 0.29

Book value per share (Baht) 4.80 5.00 5.09

Dividend per share (Baht) 0.19 0.19
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Report of the Board of Directors

In 2019, Thailand’s economy was not in good shape.  Many economic indicators were in decline.  Thailand’s economy grew 
by 2.4% compared to 4.2% in the year 2018.  The export value decreased by 3.2% while the private consumption and total 
investment expanded by 4.5% and 2.2%, respectively.  The average inflation rate was 0.7% and the current account surplus 
was 6.8% of the GDP.  In this regard, the Office of the National Economics and Social Development Council expected that due 
to limitations resulting from the spread of COVID-19 and droughts, the GDP growth in 2020 would slow to 1.5-2.5%, compared 
to the year 2019.

With respect to the automotive industry, the decrease in sales volume was indicated according to the Federation of Thai  
Industries’ numeric data, whereby the total domestic sales volume in 2019 decreased by 3.3% compared to the year 2018 
due to stricter criterion for granting credit and decreases in agricultural product prices.  For 2020, it is expected that the car 
sales volume will decrease by 7% as a result of the aforesaid factors.

For Phatra Leasing Public Company Limited, the Company still placed emphasis on providing operating and financial lease 
services.  In the previous year, due to the effects of external factors and the overall condition of the economy, the Company’s 
net profit amounted to Baht 170 million, which decreased by Baht 54 million, compared to the same period of the year 2018. 

With respect to CSR, the Company carried on with the activities to improve quality of life for several schools including  
PhuruYor. Sor.Sor.80 School, Wat Yansangwararam Foundation, Amphur Sattahip, Chonburi Province whereby the students 
could receive scholarships for good grades and high test scores.  Donation of sports equipment for sporting events and  
donation of computers for schools in need are also the activities promoted by the Company whereby in this year, the  
Company donated those supplies to 2 schools, namely, Ban Lung Ai Mee Border Patrol Police School and Ban HuaiNokLae 
School (Ban Nam Dib Bonwan Branch), Amphur Mae Ramat, Tak Province.

The business operation of Phatra Leasing Public Company Limited during 2019 ran smoothly as a result of the contribution of 
every staff who devoted their efforts at work as well as the strong support of our customers, shareholders, investors and all 
business partners.  The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited would like to take this opportunity to 
convey its gratitude to all concerned.
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1. Policy and Business Overview

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

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

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

Core Values

1.2 Significant Changes and Developments

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

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

ICORE

Innovation
To initiate and create new things in a timely manner

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

business’s operations and will be satisfied in all dimensions

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

Result Oriented
To place importance on results which have been determined 

and can be examined

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

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

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

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

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

In 2015, the company increased registered capital stocks from Baht 447,369,569.- to Baht 646,200,489.- by offeringright 
to company’s old shareholder according to their share portion (Rights Offering). This increased capital aimed tosupport 
business expansion and increase efficiency of our competition. We provided the first warrants of common stockpurchase 
for 49,707,319 units to old shareholder who reserved for proportional increased capital common stock andexcess  
reserves without calculation.
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In 2017, the company diversified its produce range by increasing the number of lease of other types of assets in order 
to satisfy market demand extensively and lead to the effective development of leasing business and also the adaptation 
to dynamic competition in the automotive market. As a result, the company is still a leader in the business of operating 
lease in Thailand. In 2017, the company’s Call Center and Customer Complaint Management Systems also passed the 
audit conducted by SGS and achieved ISO 9001:2015 accredited by United Kingdom Accreditation Service: UKAS.

In 2018, the Company was determined to become a company with expertise in procuring leasehold properties that meet 
the needs of the customers and which provides professional, customer centric solutions. It focused on branching out 
to a wider variety of leasehold properties in order to offer properties that more comprehensively meet the demands of 
the market and which will lead to achieving efficiency with respect to the development of the leasehold business. The 
Company also aimed to adapt its business so as to increase its competitiveness in the constantly-changing automobile 
market, so that the Company maintains its positioning as leader of the leasing business in Thailand.

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

Moreover, in this year, the Company has also used additional marketing channels via digital media. It has also created 
a unit that is aimed at providing digital marketing support and coming up with innovations that are both modern and 
satisfies the customers.

In 2019, Phatra Leasing Plc. still placed emphasis on providing operating and financial lease services.  Apart from the 
existing types of leased assets, the Company was in the process of expanding into other types of assets with market 
liquidity, for which there were a small number of service providers, in order to avoid fierce competition which might 
affect the Company’s profit.  In addition, it was important that the Company had to continue managing leased assets, 
contracts of which had expired.  In 2019, the Company held the “SA-BUY CAR FESTIVAL” to sell used cars directly to 
retail buyers.  Such event was successful, the same as in 2018. 

1.3 Shareholding Structure of the Company’s Group
The Company does not have any subsidiary company or affiliated company.
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2. Nature of Business

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

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

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

From 2017-2019, the company’s income has been classified according to the types of leases as follows:

Jan 17-Dec 17 Jan 18-Dec 18 Jan 19-Dec 19

Million
Bath %

Million
Bath %

Million
Bath %

Rental income from operating lease contracts 2,661.53 69.00 2,604.10 67.95 2,695.98 69.48

Income from finance lease contracts 142.00 3.68 127.67 3.33 123.58 3.19

Revenue from sale of assets under operating 
lease contracts 1,005.78 26.08 1,055.64 27.55 1,012.78 26.10

Other income 47.74 1.24 44.97 1.17 47.82 1.23

Total Income 3,857.05 100.00 3,832.38 100.00 3,880.16 100.00

2.1 Nature of Products and Services

Nature of Products and Our Main Services
1. PHATRA FLEET LEASING
Provide leasing for sedan vehicle, aircrafts, watercraft and commercial vehicles. Together with consultation and  
sourcingfor service alternatives which mostly fit the lease’s requirements. No matter one or hundreds of vehicles under 
Economyof Scale policy that utilizes the best for the organization. In forms of Operating Lease and Finance Lease.
• PHATRA AUTO LEASING
Provide leasing for excentive sedan vehicle, vehicle used in organization, or even commercial vehicle withevery model 
and brand to keep the business running smoothly.
• PHATRA AIRCRAFT LEASING
Provide leasing for private aircraft (4-12 seats) as Business Jet, Turbo Prop and Piston under Finance Lease andOperating 
Lease. Which serves the purpose of tourism, business and private vehicle.
• PHATRA WATERCRAFT LEASING
Motor Yacht and watercraft for personal amusement of commercial use of several watercraft, tourism business  
transportation and others in forms of Finance Lease and Operating Lease.
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2. PHATRA COMMERCIAL LEASING
Leasing services for all kinds of assets such as machinery, manufacturing equipment with high investment and  
necessaryfor business in term of finance lease which comforts the investment and be quick in term of approved.

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

Vehicle Selection •  With special experts to give advice for suitable vehicle that best fit the purpose of 
   Eachorganization.
Vehicle Procurement •  Fast vehicle arrangement for every model and color with reasonable leasing costs.
Vehicle Delivery •  Delivery to all locations without limitation.
Vehicle Registration •  Full registration service and delivery.
Vehicle Insurance •  With team to look after the car’s insurer and allow your human resources to work worthly.
Maintenance •  Maintenance and repair by authorized service center for the best safety.
Vehicle Substitution  •  Prompt replacement vehicle service for any incident that prevent you from using main  
   vehicle.
PL Service Center  •  Service Center that never leave our clients alone with all the problems on the road. Oura  
   24-hours service service are open 24 hours a day at 0-2290-7575
Service Centers  •  Service centernetworkwith over 1500 service centers and quick service centers that are  
   ready to provide standardNationwide service and authentic parts from authorized  
   manufacturers.

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

Competitive Strategy

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

Industrial Situation and Competition

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

For the overview of the automotive market in 2019, the total sales volume was approximately 1.01 million units, which 
increased by approximately 3% from 1.04 million units in 2018 and was close to expected sales volume of 1.00 million 
units.  Supporting factors toward the increase in the sales volume at a slower rate resulted from strict criterion used by 
financial institutions for granting loans and Thailand’s economic slowdown due to trade war.

In 2020, according to the data of the Office of the National Economics and Social Development Board as of 17 February 
2020, Thai economy was likely to expand by 1.5 – 2.5%.  The slower growth was due to the spread of COVID-19, drought 
and delay in promulgating the Budget Act, B.E. 2563, and also was in line with the 2020 automotive market forecast of 
Toyota Motor Thailand Co., Ltd., i.e., the domestic car sale volume for the year 2020 would be approximately 0.94  
million, decreasing by 7% compared to the previous year.

With respect to the market situation for the business of operating lease, now there are many companies engaging in this 
type of business but there is a small number of large-sized companies which are market leaders and holding the  
majority of market share. Phatra Leasing Plc.Is considered the leader in this group. Even though the competition in  
operating leasing business remains fierce, the demand of the private sector for vehicle management including repair and 
maintenance services by outside experts enables the operating leasing business in Thailand to grow in the medium run 
to the long run. Due to Phatra Leasing Plc’s policy to provide the customers with a complete range of services 24 hours, 
and its business strategy to continuously expand the customer base and expand into the markets of new types of assets 
for lease, as well as its adaptation to dynamic competition in the automotive market, the company has been able to 
maintain its market-leading position in the operating leasing business in Thailand.
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2.3 Provision of Products or Services

Sources of Funds

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

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

Lease (Asset Lease)

Asset Lease Policy
The Company’s policies in leasing out assets are as follows :
1.  Lessor: The Company will mainly grant leases to juristic person customers by taking into account their qualifications,i.e., 
they should be juristic persons with sound operating results or high possibility projects, good financial records  
and payment capability.With checking process via credit bureau.
2.  Leasing Objective: The asset to be leased must be used in the lessee’s business whereby the lessee must notify 
the Company of its objective.
3.  Leased Asset: The asset to be leased must have the following qualifications:
 - being new or used asset whereby the Company will consider its condition, useful life and proper price;
 - being generally used and able to be sold in secondhand market;
 - not being produced for certain users particularly; and
 - ownership of which can be identified.
4.  Lease Term: The lease term shall vary between 3 – 5 years, depending on its type and usability.
5.  Pre-conditions: Pre-conditions may vary, depending on each company’s risks, which may be any of the following:
 - There shall be a guarantor;
 - For special asset, cash shall be provided as security; and/or
 - There shall be no pre-condition.
6.  Post-conditions: In proposing leasing conditions, it is necessary to take into account several risks of the leasedasset 
such as popularity among users, type, model, brand, price in secondhand market, technology development,obsolescence, 
usability and etc. The Company will consider the asset’s scrap value which should be saleablewithout too much risk 
and use such value in calculating rental rate. In this regard, the post-conditions proposed tothe lessee shall depend on 
expectation of the degree of risk to be taken by the Company. The post-conditions maybe any of the following:
 - Option to Buy: The lessee shall be offered by the Company to sell the asset at the scrap value specified in thelease 
contract whereby the lessee may or may not exercise the option to buy the asset.
 - No Option: After the expiration of the lease contract, the lessee shall return the leased asset to the Company.
 - The tenant guarantees the selling price after the lease.
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Leasing Risk Management

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Delivery of Asset: The Company shall deliver the asset to the lessee, effect registration and provide insurance for 
theasset, which shall be part of the Company’s services, and then fulfill the pre-conditions, upon which the contract 
shallbe deemed effective.

6. Expiration of Lease Contract: Upon expiration of the lease contract, if the lessee has complied with the  
conditionsspecified in the contract throughout the lease term and there is no outstanding debt to be paid to the  
Company, thepost-conditions shall be proposed to the customer as specified in the contract.



183Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2019

Nature of Business

Policies on Follow-up and Supervision of Accounts Receivable

To ensure more effective supervision of accounts receivable, the Company has appointed the “accounts receivable 
supervision sub-committee” to enable effective follow-up and supervision of accounts receivable.  The procedures for 
following up accounts receivable can be summarized as follows:

1. The customer who fails to make payment for 1 - 7 days shall be followed up by telephone.
2. The customer who fails to make payment for 8 - 30 days shall be followed up by telephone.  Additionally, the 
letter of demand for debt payment no. 1 shall be sent to the lessee and his/her guarantor (if any), except for the case 
that the customer has agreed upon and set the payment date, the letter of demand shall not be sent.
3. The customer who fails to make payment for 31 - 60 days shall be followed up by telephone.  Additionally, the 
letter of demand for debt payment no. 2 shall be sent to the lessee and his/her guarantor (if any), except for the case 
that the customer has agreed upon and set the payment date, the letter of demand shall not be sent.
4. The customer who fails to make payment for 61 - 90 days shall be followed up by telephone to both the lessee 
and his/her guarantor.  Additionally, the letter of demand for debt payment no. 2 shall be sent in the case that the 
previous one has not been sent.  Together therewith, the legal office shall prepare for legal steps.
5. For the customer who fails to make payment for 91 days or more, the letter of termination of agreement shall 
be sent to the lessee and his/her guarantor (if any).  Also, legal steps and follow-up steps shall be taken  
simultaneously to seize and get back the asset.  In the case that the seized asset is sold but the proceeds are not  
sufficient for the actual damage, the legal office shall file a lawsuit to claim full damages and compensation for loss of 
benefit as specified in the agreement.  In the case that it is unable to seize and get back the asset, the legal office shall 
file a lawsuit to demand the return of the asset and the damages as specified in the agreement.

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

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

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

2. Capacity to disburse Risk
Since the rental payment is the main income of the company, therefore a capacity to disburse of a lease is a  
significantfactor. That means if the lease is incapable of disbursement, it can affect the company’s profit and income.
Previously, theCompany has selected customers with due care. Moreover, the company has an efficient system to  
follow up customer’s payment, and also has set sufficient allowance for doubtful accounts.

3. Interest rate Risk
The lease payment rate fixed throughout the term of the agreement has contributed to the steady income of the  
Company.Part of Company’s loans is subject to the market rate of interest, having therefore a possible direct impact on 
the costand profitability of the Company. In response to these risks of interest rate, the Company has adopted a risk 
managementscheme of creating a balance between the Duration Gap and the Interest Rate Gap; while the Interest Rate 
Gap is maintained in the level that the Company can still achieve constant profitability.

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

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

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

Net
31 Dec 17

Net
31 Dec 18

Net
31 Dec 19

Receivables under finance lease contracts 2,196.37 2,160.16 1,958.76

Property and equipment

Assets held for lease-net 9,567.37(1) 10,177.34(1) 9,612.79(1)

Assets held for future lease 16.82 - -

Office condominum 85.98 85.98 85.98

Office equipment 12.50 9.58 9.71

Transportation  3.84 3.46 2.29

Total property and equipment 9,686.51 10,276.36 9,710.77

Total  11,882.88 12,436.52 11,669.53

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

4.2 Investment policy in subsidiary and subsidiary

The Committee supervises and determines the framework and mechanism for supervision policy and the operation of 
subsidiaries and other businesses which the Company has invested significantly in proper way according to each  
business. On 31st December 2019, the Company has not invested in any subsidiaries and associates.

5. The legal dispute
-None
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6. Company Summary

6.1 General Information
6.1.1 Company Profile
Listed Company : Phatra Leasing Public Company Limited
Shorten name : PL
Register Date  : August 15th, 1996
Register No.  : 0107537000211 (268)
Capital investment  : 646,800,483 Baht
Capital Ordinary  : 596,509,825 Baht
The Par Value  : 1 Baht per share
Business type : Phatra Leasing operates the business of Operating Lease.  
   It others the lease of assets including vehicles, planes,  
   ships, machines computers and general appliances.
Location : 252/6, 29th Floor, Muang Thai Phatra Complex 1,  
   Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320
Home Page : www.phatra-leasing.com
Telephone : (66) 2290-7575
  : (66) 2693-2288
Facsimiles : (66) 2693-2298-99

6.1.2 Company Investment
Investment in subsidiary as at December 31, 2019

6.1.3 Contact Information for Reference
Register
- Ordinary share : Thailand Securities Depository Co., Ltd.
   93 Rachadaphisek Road, Khwaeng Din Daeng,  
   Khet Dindaeng, Bangkok 10400
   Website : http://www.set.or.th/tsd 
   SET Contact Center : (66) 2009-9999

Debentures(As at 31 December 2019)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.1/2016 : Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2020)  
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2016 SERIES 1 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2021)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2016 SERIES 2 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2023)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.4/2016 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2020)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2017 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2021)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.3/2017 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2020)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.1/2018 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2022)
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- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2018 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2022)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.3/2018 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2021)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.4/2018 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2020)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.1/2019 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2022)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2019 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2024)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.3/2019 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2022)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.4/2019 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2023)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.5/2019 :  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2024)

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

Legal Advisor : LS HORIZON LIMITED
   14th Floor, GPF Witthayu Tower A 
   93/1 Wireless Road, Lumpini, Phatumwan,
   Bangkok 10330
   Tel : (66) 2627-3443
   Fax : (66) 2627-3250

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

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

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

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

7.2 Shareholders
The first 10 major Shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited on 30th  December 2019

Individual/Juristic Person Number of share held Percentage

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

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

SombatLamsam Company Limited 45,600,000 7.644

Muang Thai Holding Company Limited 41,550,800 6.966

Chulindrawongs Company Limited 24,000,000 4.023

Thai NVDR Company Limited 16,752,122 2.808

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

BANK OF SINGAPORE LIMITED 14,262,000 2.391

Mr.Ithichai Leardthumanon 13,338,400 2.236

Yupong Company Limited 12,323,402 2.066

TOTAL 296,736,324 49.745

7.3 Other securities issuance
- None –

Debenture (as at 31 December 2019)
1. Debenture ofPhatra Leasing PCL No.1/2016 DUE B.E. 2020
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 4 Years    Issued on 25 Jan 2016 Mature on 25 Jan 2020
Interest Rate 2.49% per annum   Every 25Jan. and 25Jul. of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.
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2. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2016 SERIES 1 DUE B.E. 2021
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 5 Years     Issued on 24 Feb 2016 Mature on 24 Feb 2021
Interest Rate 2.63% per annum   Every 24 Feb. and 24 Aug. of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.

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

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

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

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

7. Debenture of Phatra Leasing PCL No.1/2018 DUE B.E. 2022
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 4 Years     Issued on 23 Feb 2018 Mature on 23 Feb 2022
Interest Rate 2.43% per annum   Every 23 Feb. and 23 Aug. of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.
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8. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2018 DUE B.E. 2022
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 4 Years    Issued on 24 May 2018 Mature on 24 May 2022
Interest Rate 2.52% per annum   Every 24May. and 24 Nov.of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.

9. Debenture of Phatra Leasing PCL No.3/2018 DUE B.E. 2021
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 3 Years 3 Months   Issued on 9 Aug 2018 Mature on 9 Nov 2021
Interest Rate 2.70% per annum   Every 9 Feb. and 9 Aug. of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.

10. Debenture of Phatra Leasing PCL No.4/2018 DUE B.E. 2020
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 2 Years    Issued on 27Nov 2018 Mature on 27 Nov 2020
Interest Rate 2.91% per annum   Every 27 May.and27 Nov. of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.

11. Debenture of Phatra Leasing PCL No.1/2019 DUE B.E. 2022
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 3 Years    Issued on 4 Mar 2019 Mature on 4 Mar 2022
Interest Rate 2.95% per annum   Every 4 Mar. and 4 Sep. of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.

12. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2019 DUE B.E. 2024
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 5 Years    Issued on 27 Mar 2019 Mature on 27 Mar 2024
Interest Rate 3.52% per annum   Every 27 Mar. and 27 Sep. of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.

13. Debenture of Phatra Leasing PCL No.3/2019 DUE B.E. 2022
Total Amount (Baht)    700,000,000
Offering Amount (Units)    700,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 3 Years 6 Months   Issued on 20 Jun 2019 Mature on 20 Dec 2022
Interest Rate 2.83% per annum   Every 20 Jun. and 20 Dec. of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.
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14. Debenture of Phatra Leasing PCL No.4/2019 DUE B.E. 2023
Total Amount (Baht)    600,000,000
Offering Amount (Units)    600,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 4 Years    Issued on 27 Sep 2019 Mature on 27 Sep 2023
Interest Rate 2.72% per annum   Every 27 Mar. and 27 Sep. of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.

15. Debenture of Phatra Leasing PCL No.5/2019 DUE B.E. 2024
Total Amount (Baht)    350,000,000
Offering Amount (Units)    350,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 5 Years    Issued on 17 Dec 2019 Mature on 17 Dec 2024
Interest Rate 3.10% per annum   Every 17 Jun. and 17 Dec. of each year
Registrar     Bank of Ayudhya PCL.

Long-Term Loans (as at 31 December 2019)
The Company took out long-term loans from 3 financial institutions amounting to Baht 2,500 million.  As at 31  
December 2019, the total of outstanding debt burden was Baht 1,479 million.

Short-Term Bills of Exchange (as at 31 December 2019)
The Company’s outstanding debt burden in the form of short-term bills of exchange amounted to Baht 550 million 
whereby the maturities of the bills of exchange were 3-6 months.

Promissory Notes (as at 31 December 2019)
The Company’s outstanding debt burden in the form of promissory notesamounted to Baht 170 million. 

Credit Rating
As at 7 August 2019, TRIS Rating Company Limited affirmed the company rating of Phatra Leasing Public Company  
Limitedat “A-”(Negative).

7.4 Dividend Payment Policy
A minimum rate of 50 percent of the net profit after tax and statutory reserve and various reserver as determined by 
the company
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Dividend Payment History

Dividend Payment Details

2015
(1 Jan 2015-
31 Dec 2015)

2016
(1 Jan 2016-
31 Dec 2016)

2017
(1 Jan 2017-
31 Dec 2017)

2018
(1 Jan 2018-
31 Dec 2018)

2019
(1 Jan 

2019-31 Dec 
2019)

1.Dividend payment policy minimum rate of 50 percent of the net profit

2.Net profit 170,998,988 220,171,327 221,889,418 224,066,829 170,311,239

3.Number of shares 596,492,753 596,492,753 596,492,874 596,509,825 596,509,825

4.Dividend payout ratio(Baht:share) 0.17 0.19 0.19 0.19 -

5.Total dividend payment(Baht) 101,403,768.01 113,333,623 113,333,646 113,336,867 -

6.Net profit percentage 59.30 51.48 51.08 50.58 -
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8. Management Structure

8.1 The Board of Directors
The Board of Directors is tasked to set the company’s visions, policies, and strategies as well as to guide the company’s 
direction. It also has a duty to supervise the company’s operation department to ensure that it follows the company’s 
policies with efficiency and effectiveness as well as to report its performance to the board of directors in order to  
benefit the company and its shareholders.

The Board of Directors of Phatra Leasing Plc. comprises :

Names Positions

1.Mr.Photipong Lamsam Chairman

2.Mr.Poomchai Lamsam Vice Chairman / Chairman of the Remuneration and Selection Committee

3.Mr.Sara Lamsam Director / Chairman of the Executive Committee / Member of the Risk  
Management Committee

4.Mrs.Nualphan Lamsam Director

5.Mr.Pipop Kunasol Director and President / Member of the Executive Committee / Member of 
the Risk Management Committee / Chairman of the Investment Committee

6.Dr.Sutee Mokkhavesa Director / Member of the Executive Committee / Member of the Risk  
Management Committee / Member of the Investment Committee

7.Mrs.Chantra Purnariksha Independent Director / Member of the Remuneration and selection Committee

8.Mr.Vichate Tantiwanich Independent Director / Member of the Risk Management Committee

9.Mr.Anupon Likitpurkpaisan Independent Director / Chairman of the Risk Management Committee

10.Mr.Suebtrakul Soonthornthum Independent Director / Chairman of the Audit Committee

11.Mr.Arpatsorn Bunnag Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the 
Remuneration and selection Committee

12.Mr.Poonpipat Aungurigul Independent Director / Member of the Audit Committee

Authorized Signatories
“The authorized directors who can sign to bind the Company are Mr.Photipong Lamsam, Mr.Poomchai Lamsam,  
Mr.Sara Lamsam, Mrs.Nualphan Lamsam, Dr.Sutee Mokkhavesa, Mr.Pipop Kunasol with the condition requiring 2 directors 
to jointly sign together with the Company’s seal affixed.”
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Attendance at Each Committee’s Meetings in the Fiscal Year 2019(January – December 2019)
The Company’s Board of Directors’meetings shall be held at least once every 3 months whereby the meeting dates 
shall be specified in advance each year and notice thereof shall be sent to the directors from the beginning of the year. 
Special meetings may be held as may be necessary. 

In the fiscal year 2019(January – December 2019), details of the attendance at each committee’s meetings are as  
follows:

Unit :Number of Meetings

Names

Board of 
Directors 
(Total 12 
Meetings)

Audit 
Committee 

(Total 4 
Meetings)

Remuneration 
and  

Selection 
Committee

(Total 3 
Meetings)

Risk 
Management 
Committee

(Total 4 
Meetings)

Executive 
Committee
(Total 19 
Meetings)

Investment 
Committee

(Total 3 
Meetings)

1.Mr.Photipong Lamsam 12/12

2.Mr.Poomchai Lamsam 9/12 3/3

3.Mr.Sara Lamsam(1) 11/12 2/2 4/4 17/19

4.Mrs.Nualphan Lamsam 9/12

5.Mr.Pipop Kunasol 12/12 4/4 19/19 3/3

6.Dr.Sutee Mokkhavesa 9/12 4/4 16/19 3/3

7.Mrs.Chantra Purnariksha(2) 11/12

8.Mr.Vichate Tantiwanich 7/12 3/4

9.Mr.Anupon Likitpurkpaisan 9/12 4/4

10.Mr.Suebtrakul Soonthornthum 12/12 4/4

11.Mr.Arpatsorn Bunnag 12/12 4/4 3/3

12.Mr.Poonpipat Aungurigul 11/12 3/4

13.Mr.Kachornjak Chalothorn 4/4 18/19

14.Mrs.Thipsuda Kuenkong 12/12 3/3 19/19

15.Mr.Danu Sukhavat 4/4 4/4 19/19 3/3

Notes : (1)   Mr. Sara LamSam resigned from the position of member of Remuneration and Selection Committee on  
   9 December 2019.
  (2)  Mrs. Chantra Purnariksha has been appointed as member of Remuneration and Selection Committee  
   since 18 December 2019 replacing Mr. Sara Lamsam.
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Number of Directors in each team as at 31st December,2019
Board of Directors    12 persons
Audit Committee    3  persons
The Remuneration and Selection Committee 3  persons
The Risk Management Committee   7  persons
The Executive Committee   6  persons
The Investment Committee   3  persons

8.2 Executives

The Company has 8 executives as defined by the Office of the Securities and Exchange Commission, whose names are 
as follows:

Names Position

1.Mr.Pipop Kunasol President

2.Mr.Kachornjak Chalothorn Executive Vice President Head of Price and Cost Management Group

3.Mrs.Thipsuda Kuenkong Executive Vice President Head of Supporting Group

4.Mr.Soottichai Sombatsiri First Senior Vice President Head of Corporate Business Group

5.Mr.Thanan Suebsiri First Senior Vice President Head of Special Asset Business Group

6.Mr.Narupol Watanakun First Senior Vice President Head of Service and Asset Management Group

7.Mr.Danu Sukhavat First Senior Vice President Head of Finance and Control Group

8.Mrs.Karaked Junvanitrattana Vice President Head of Accounting Department
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The Board of the Directors 

1. Mr.Photipong Lamsam   

Position  Chairman 

(Authorized Signature) 

Age 86 Years 

The appointment on  1 June 2008 

Education Background  Master of Business Administration (MBA), Temple University, 

U.S.A. 

Training Record  -No- 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Jan 2017 – Present Honorary Chairman, Sermsuk PLC. 

2011 – Jan 2017 Chairman, Sermsuk PLC. 

Oct 2012 – Present Chairman, Muang Thai Insurance PLC. 

2009 – Present Chairman, Muang Thai Holding Co.,Ltd. 

2009 – Present Chairman, Muang Thai Group Holding Co.,Ltd. 

2009 – Present Chairman, Sup Muang Thai Co.,Ltd. 

2008 – Present Chairman, Phatra Leasing PLC. 

2008 – Present Chairman, Muang Thai Life Assurance PLC. 
 
 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Positions / Company 

2008 – Present Chairman, Muang Thai Insurance PLC. 
 
 

Shares Percentage (%)      As of December 31,2019 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   -  Mr. Photipong Lamsam 169,866 0.028% 

   -  Yupong Company Limited (Juristic person who hold the shares 

over 30%) 

12,323,402 2.066% 

Total 12,493,268 2.094%  
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Family relation with other executive 

- Father of Mr.Sara Lamsam and Mrs.Nualphan Lamsam 

- Brother of Mr.Poomchai Lamsam 
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2. Mr. Poomchai Lamsam 

Position Vice Chairman 

Chairman of the Remuneration and Selection Committee  

(Authorized Signature) 

Age 71  Years 

The appointment on 28 September 1987 

Education Background B.A. Political Science,  University of Colorado, U.S.A. 

Training Record Director Certification Program (DCP) From the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2010 – Present Director and Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance PLC. 

2010 – Present Advisor to the President,  Muang Thai Insurance PLC. 

1993 – 2019 Director, Loxley PLC. 

1988 – Present Vice Chairman/Chairman of the Remuneration and Selection Committee, 

Phatra Leasing PLC. 

1988 – Present Director, Muang Thai Group Holding Co.,Ltd. 

 

Directorship in other listed companies  

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1993 –  2019 Director, Loxley PLC. 
 

 

Shares Percentage (%) 

 

                  As of December 31,2019 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr. Poomchai Lamsam 3,540,000 0.593% 

   - Mrs.Chudtraporn Lamsam   (Spouse) 20,000 0.003% 

Total 3,560,000 0.597%  
 

Family relation with other executive 

- Brother of Mr.Photipong Lamsam 

- Uncle of Mr.Sara Lamsam and Mrs.Nualphan Lamsam 
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3. Mr.Sara Lamsam 

Position  Director 

Chairman of the Executive Committee/ Member of the Risk Management Committee 

(Authorized Signature) 

Age 50 Years 

The appointment on 29 January 2004 

Education Background Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. 

Training Record -   Director Certification Program(DCP 4) From the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Executive Program in Psychological Operations (Class 97), Applied Psychology Institute, 

National Defence Studies Institute 

- Top Executive Program (Class 4), Capital Market Academy, the Stock Exchange  

    of Thailand 

-  Thailand Insurance Leadership Program (Class 1), Advanced Insurance Institute,  

    Office of Insurance Commission (OIC) 

- Top Executive Program in Urban Development (Class 1), Urban Green  

    Development Institute Bangkok 

- Program for Senior Executives on Justice Administration (Class 17), Judicial  

    Training Institute, Office of the Judiciary. 

- Program for Senior Executives on Business, Industry and Investment  

    Development (Class 1), Institute of Business and Industrial Development,  

    Ministry of Industry 

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

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2019 – Present  Director, Bangkok Art and Culture Centre Foundation 

2018 – Present Advisor to Assistant Commissioner General , The Royal Thai Police 

2017 – Present Advisor, Thai Reinsurance PLC. 

2017 – Present Director, Fuchsia Venture Capital Co., Ltd. 

2016 – Present Members' Council Member and Chairman of Risk Committee, MB Ageas Life 

Insurance Company Limited. 

2016 – Present Advisor of  Association, Capital Market Academy Alumni 

2016 – Present 

2016 – 2018 

2018 – Present 

Director, Kasikornbank PLC. 

Member of Risk Management Committee, Kasikornbank PLC. 

Director of Corporate Government Committee, Kasikornbank PLC. 

2015 – Present Vice Chairman, Chairman of Supervisory Board, Chairman of Investment 
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Committee and Member of Risk Management Committee, Sovannaphum Life 

Assurance PCL. 

2015 – Present Advisor, The Society of Actuaries of Thailand. 

2015 – 2017 

2017 – Present 

Chairman, Thai General Insurance Association 

Director, Thai General Insurance Association 

2015 – Present 

2017 – Present 

Director, Thai Financial Planners Association 

President, Thai Financial Planners Association 

2015 – 2016 

2015 – 2016 

2009 – 2015 

Director, Group of Finance and Investment, Board of Trade of Thailand 

Advisor, Board of Trade of Thailand 

Director, Board of Trade of Thailand 

2015 – 2018 Director, Social Research Institute Chiang Mai University 
 

2012 – 2016 

2016 – Present 

President, The Thai Life Assurance Association. (TLAA) 

Vice President (Marketing), The Thai Life Assurance Association. (TLAA) 

2012 – Present Director, Yupong Co.,Ltd. 

2012 – Present Director, Police General Hospital Foundation under the Royal Patronage of Her 

Majesty the Queen 

2011 – Present Member of Funding Committee for “The Children’s Specialty Center in Honor of 

Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversary”, Children's Hospital 

Foundation, Queen Sirikit National Institute of Child Health 

2010 – Present 

2003 – Present 

President and CEO, Muang Thai Life Assurance PLC. 

Director, Muang Thai Life Assurance PLC. 

2009 – 2016 

2016 – Present 

Director, Thai Reinsurance PLC. 

Independent Director, Thai Reinsurance PLC. 

2009 – Present Chief Executive Officer and Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. 

2009 – Present Chief Executive Officer and Director, Muang Thai Holding Co., Ltd. 

2009 – Present Member, Board of Trustees, Bangkok University 

2009 – 2016 Director, Treasure Our Elephants Preservation Fund 

2009 – Present Director, Sup Muang Thai Co., Ltd. 

2009 – Present 

2007 – Present 

2004 – Present 

2007 – 2019 

Member of the Risk Management Committee, Phatra Leasing PLC. 

Chairman of the Executive Committee, Phatra Leasing PLC.  

Director, Phatra Leasing PLC. 

Member of the Remuneration and Selection Committee, Phatra Leasing PLC. 

2008 – Present 

2009 – Present 

Director and Executive Director, Muang Thai Insurance PLC. 

Advisor to the Director, Muang Thai Insurance PLC. 

2008 – Present Director, Muang Thai Group Service Co.,Ltd. 

2007 – Present Director, Muang Thai Real Estate PLC. 

2007 – Present Director, Thailand Insurance Institute  
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2005 – Present Director, Pol. Gen. Pow Sarasin Foundation (Former name; Narcotics Control 

Foundation) 

2005 – 2017 Executive Committee, Young President’s Organization (Thailand) 

1998 – Present Director, Yuppayong Co.Ltd. 

 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2016 – Present 

2016 – 2018 

2018 – Present 

Director, Kasikornbank PLC. 

Member of the Risk Management Committee, Kasikornbank PLC. 

Member of the Corporate Government Committee, Kasikornbank PLC. 

2009 – 2016 

2016 – Present 

Director, Thai Reinsurance PLC. 

Independent Director, Thai Reinsurance PLC. 

2008 – Present 

2009 – Present 

Director and Executive Director, Muang Thai Insurance PLC. 

Advisor to the President, Muang Thai Insurance PLC. 

 

Shares Percentage (%)                                              As of December 31,2019 

 

 

 

 

 

Family relation with other executive 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr.Sara Lamsam 1,800,000 0.302% 

Total 1,800,000 0.302% 

- Son of Mr.Photipong Lamsam 

- Brother of  Mrs.Nualphan Lamsam 

- Grandchild  of  Mr. Poomchai Lamsam 
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4. Mr.Pipop Kunasol 

Position          Director and President 

         Member of the Executive Committee / Member of the Risk Management 

         Committee / Chairman of the Investment Committee  

         (Authorized Signature) 

Age          54 Years 

The appointment on          25 January 2007 

Education Background          Master of Business Administration (MBA), Thammasart University  

Training Record - Audit Committee Program (ACP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Thailand Insurance Leadership Program, Office of Insurance Commission (OIC) 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2019 from the Thai  

Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2011 – Present Chairman of the Investment Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 – Present President, Phatra Leasing PLC. 

2009 – Present Member of the Risk management Committee, Phatra Leasing PLC. 

2007 – Present Member of the Executive Committee, Phatra Leasing PLC. 

2007 – Present Director, Phatra Leasing PLC. 

1992 – Mar 2014 Chief Financial Officer of Finance and Accounting Group, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%)                                    As of December 31,2019 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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5. Mrs. Nualphan Lamsam   

Position  Director  

(Authorized Signature) 

Age 54 Years 

The appointment on 25 February 2011 – Present and 23 January 2007 – 11 February 2009 

Education Background Master of Education Management, Boston University of U.S.A. 

Training Record Director Certification Program(DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2019 – Present Director, Royal Bangkok Symphony Orchestra Foundation under The Royal Patronage 

of Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya 

2019 – 2020 Advisor, Thai Institute of Directors (IOD) 

2018 – 2020 Director, Rama Foundation under The Royal Patronage of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn 

2018 – Present Director, Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education 

Foundation 

2018 – 2020 Director, Raks Thai Foundation 

2018 – Present Director , Suvarnachad Co., Ltd. Under the Royal Patronage 

2018 – Present Director, Foundation for the Crown Prince Hospitals 

2017 – Present Deputy Secretary General , Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of 

Thailand 

2017 – Present Advisor, Consultant at the Crown Property Bureau 

2016 – Present Expert Director, Commission  Assumption University Council 

2015 – Present Honorary Consul, The Republic of Lithuania for Thailand 

27 Feb 2014 – Present 

 

2008 – 26 Feb 2014 

President and Chief Executive Officer & Executive Director, Muang Thai Insurance 

PLC.  

President, Muang Thai Insurance PLC. 

2014 – 2016 Advisor to the President , National Legislative Assembly 

2014 – Present Director of the National Identity , National Identity Committee 

2014 – Present Expert Director, Ministry of Social Development and Human Security 

2007 – Present Director, Phatra Leasing PLC. 
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Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

27 Feb 2014 – Present 

 

2008 – 26 Feb 2014 

President and Chief Executive Officer & Executive Director, Muang Thai Insurance 

PLC. 

President, Muang Thai Insurance PLC. 

 

Shares Percentage (%)                                                  As of December 31,2019 

 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mrs. Nualphan Lamsam   1,800,000 0.302% 

Total 1,800,000 0.302% 

 

Family relation with other executive 

- Daughter of Mr.Photipong Lamsam 

- Sister of Mr.Sara Lamsam  

- Grandchild of Mr.Poomchai Lamsam 
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6. Dr. Sutee Mokkhavesa  

Position  Director 

Member of the Executive Committee/Member of the Risk Management Committee/ 

Member of the Investment Committee  

(Authorized Signature) 

Age 44  Years 

The appointment on 29 April 2009 

Education Background PhD. Applied Mathematical Finance Imperial College, London 

Training Record - Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD)   

- Top Executive Program in Commerce and Trade (Class 11) (TEPCoT) 

- Leadership Communication Certificate Program 

- Capital Market Academy Program (Class 24)  

- Thailand Insurance Leadership Program (Class 2) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2018 – Present Board of Director, Aigen PLC. 

2018 – Present Independent Director and Member of Audit Committee, KCE Electronic PLC. 

2018 – Present Board of Director and Member of the Risk Management Investment Committee, Thaire Life 

Assurance PLC. 

2017 – Present Board of Director and Member of the Investment Committee, Fuchsia Venture Capital 

Co.,Ltd. 

2016 – Present Member of the Supervisory Board and Member of the Risk Management/Investment 

Committee, ST-Muang Thai Insurance Co., Ltd. , Lao People’s Democratic Republic 

2015 – Present 

2009 – Present 

Director, Phatra Leasing PLC. 

Member of the Risk Management Committee / Advisor to the President, Phatra Leasing 

PLC. 

2009 – Present Senior Executive Vice President, Muang Thai Insurance PLC. 

2006 – Present Market and Liquidity Risk Consultant , Government Housing Bank 

2006 – Present Advisor to the President, Muang Thai Insurance PLC. 
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Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2018 – Present Board of Director and Member of the Risk Management Investment Committee, Thaire Life 

Assurance PLC. 

 

 

Shares Percentage (%)                                     As of December 31,2019 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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7. Mrs. Chantra Purnariksha 

Position  Independent Director 

Age 73 Years 

The appointment on 25 November 2011 

Education Background Master of M.A. Diplomacy and Comparative Economics University of 

Kentucky, U.S.A. 

Training Record Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors 

(IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2013 – Nov 2016 Director and President, Saha Pathana Inter Holding PCL. 

2011 – Present 

2019 – Present 

Independent Director, Phatra Leasing PLC. 

Member of the Remuneration and Selection Committee, Phatra Leasing PLC. 

2011 – Present Independent Director / Member of the Audit Committee, Jasmine International PLC. 

2012 – 2013 Independent Director / Member of the Audit Committee, Kasikorn Bank PLC. 

2007 – 2011 Secretary, Office of Insurance Commission 

2006 – 2007 Director General of the Department of Insurance, Department of Insurance, Ministry 

of Commerce 

1975 – Present Director, S.P. Enterprise Co., Ltd. 

 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2011 – Present Independent Director / Member of the Audit Committee, Jasmine International 

PLC. 
 

 

Shares Percentage (%)                              As of December 31,2019 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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8. Mr. Vichate Tantiwanich 

Position  Independent Director 

Member of Risk Management Committee 

Age 58 Years 

The appointment on 13 February 2012 

Education Background Master  MBA, Finance & Marketing 

University of Hartford Connecticut, U.S.A. 

Training Record Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1 JAN 2020 – Present 

4 MAY 2018 – Present 

Member of Audit Committee, Buriram Sugar PLC. 

Independent Director, Buriram Sugar PLC. 

22 FEB 2018 – Present Chairman of Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of 

Remuneration and Selection Committee, Asia Aviation PLC. 

11 MAY 2018 – Present 

 

22 FEB 2018 – Present 

Chairman of Corporate Governance and Sustainability Committee, AirAsia Co., 

Ltd. 

Chairman of Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of 

Remuneration and Selection Committee, Air Asia Co., Ltd. 

2017 – Present Independent Director / Chairman of Audit Committee, JWD Info Logistics PLC. 

2017 – Present Chairman of Independent Director / Chairman of Audit Committee, Thai Enger 

Holding PLC. 

2012 – Present Independent Director, Phatra Leasing PLC. 

28 AUG 2018 – Present Chairman of Executive Board of C asean Center, CAC Co., Ltd. 

22 FEB 2018 – Present Chairman of Executive Board, The Signature Brand Co., Ltd. 

20 DEC 2019 – Present 

 

22 AUG 2017 – Present  

Chairman of Corporate Communication and CSR Committee, Wind Energy 

Holding Co., Ltd. 

Independent Director, Wind Energy Holding Co., Ltd. 

2017 – Present Independent Director , KPN Academy Co., Ltd. 

2017 – Present Advisor, PMG Corporation Co.,Ltd. 
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Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1 JAN 2020 – Present 

4 MAY 2018 – Present 

Member of Audit Committee, Buriram Sugar PLC. 

Independent Director, Buriram Sugar PLC. 

22 FEB 2018 – Present Chairman of Audit Committee / Member of Remuneration and Selection Committee, 

ASIA Aviation PLC. 

2017 – Present Chairman of the Audit Committee / Independent Director, JWD Info Logistics PLC. 

2017 – Present Chairman of Independent Director / Chairman of Audit Committee, Thai Enger 

Holding PLC. 

 

Shares Percentage(%)                              As of December 31,2019 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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9. Mr.Anupon Likitpurkpaisan 

Position Independent Director 

Chairman of the Risk Management Committee 

Age 54 Years 

The appointment on 27 November 2008 

Education Background Master of Business Administration, Executive (MBA) , Ramkhamhaeng University 

Training Record Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

      Work Experience (Over the past 5 years) 

  

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%)                    As of December 31,2019 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 

 

  

Period 

(Year started – Present) 
Position/Company 

2018 –  Present President , MG BKK United Sakaeo Co., Ltd.  

2017 –  Present Executive Director, BKK Commercial Vehicle Co., Ltd. 

2014 –  Present President, BKK Autohouse Karnjanapisak Co., Ltd. 

2010 –  Present Chairman of the Risk Management Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 –  Present Independent Director, Phatra Leasing PLC. 

1988 –  Present President, Benz BKK Vipavadee Co., Ltd. 

1988 –  Present Executive Vice President, BKK Grand Estate Co., Ltd. 

1988 –  Present Member of Executive Committee, Benz BKK Group Co., Ltd. and SIAM NISSAN BKK 

Co., Ltd. 

1988 –  Present Member of Executive Committee, BKK Chrysler Co., Ltd. 
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10. Mr. Suebtrakul Soonthornthum  

Position Independent Director 

Chairman of the Audit Committee 

Age 77 Years 

The appointment on 1 October 2016 

Education Background MBIM, Hon.Dlitt, Curtin University – Australia 

PMD., Harvard University – U.S.A. 

Training Record Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2016 – Present Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Phatra Leasing PLC. 

2013 – Present Director, Bluescope Buildings (Thailand) Limited. 

2004 – Present 

2008 – 2010 

Director, United Overseas Bank PCL.(UOB) 

Chairman of the Audit Committee / Member of the Audit Committee, United Overseas 

Bank PCL. (UOB) 

2000 – Present Chairman, Muang Thai Real Estate PCL. 

1999 – Present Director, BP-Castrol (Thailand) Limited. 

1996 – Present 

2002 – 2005 

Independent Director,  Vanachai Group PCL. 

Chairman of the Audit Committee / Member of the Audit Committee, Vanachai Group 

PCL. 

2020 – Present 

2017 – 2019 

1993 – 2016 

Vice President, Loxley PCL. 

Executive Vice President, Loxley PCL. 

Senior Executive Vice President, Loxley PCL. 

1992 – Present Chairman, Foseco (Thailand) Limited 

1987 – Present Director, NS Bluescope (Thailand) Limited 

Director, NS Bluescope Lysaght (Thailand) Limited 

2001 – Present 

 

1987 – Present 

1980 – 1986 

Chairman of the Audit Committee / Member of the Audit Committee, Muang Thai Life 

Assurance PLC. 

Independent Director, Muang Thai Life Assurance PLC. 

Director, Muang Thai Life Assurance PLC. 

1977 – Present Director, Loxley Group 
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 Directorship in other listed companies  

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2004 – Present 

2008 – 2010 

 

Director , United Overseas Bank PCL.(UOB) 

Chairman of the Audit Committee / Member of Audit Committee, United Overseas Bank 

PCL. (UOB) 

1996 – Present 

2002 – 2005 

Independent Director, Vanachai Group PCL. 

Chairman of Audit Committee / Member of Audit Committee, Vanachai Group PCL. 

2020 – Present 

2017 – 2019 

1993 – 2016 

Vice President, Loxley PCL. 

Executive Vice President, Loxley PCL. 

Senior Executive Vice President, Loxley PCL. 
 

 

Shares Percentage (%) 

 

                               As of December 31,2019 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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11. Mr.Arpatsorn Bunnag 

Position Independent Director 

Member of the Audit Committee/Member of the Remuneration and Selection 

Committee 

Age 67 Years 

     The appointment on 11 March 1994 

Education Background Bachelor of Science Advertising Design University of Maryland at College 

Park 

Training Record Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors (IOD)  

 

      Work Experience (Over the past 5 years) 

 

  Directorship in other listed companies 

  -None- 

 

 

Shares Percentage (%)               As of December 31,2019 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr.Arpatsorn Bunnag 296,000 0.050% 

Total 296,000 0.050% 

 

  Family relation with other executive 

  -None- 

 

 

 

 

 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1993 - Present Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the 

Remuneration and Selection Committee, Phatra Leasing PLC. 
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12. Mr.Poonpipat Aungurigul 

Position  Independent Director 

Director of the Audit Committee 

Age 72 Years 

The appointment on 30 July 1999 

Education Background Certificate of Higher Education in Accounting, King Mongkut’s University of 

Technology 

Training Record Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors 

(IOD)  

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1999 – Present Independent Director/Member of the Audit Committee, Phatra Leasing PLC. 

2000 – May 2016 Independent Director/Member of the Audit Committee, Thai British Security 

Printing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%)                     As of December 31,2019 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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The Management 

1. Mrs. Thipsuda Kuenkong 

Position  Executive Vice President Head of Supporting Group  

Company Secretary 

Member of the Executive Committee and Secretary of Remuneration and 

Selection Committee 

Age 54 Years 

The appointment on 30 December 2003 

Education Background Master of Economics, University of the Thai Chamber of Commerce 

Training Record - Company Secretary Program (CSP) from the Thai Institute of Directors (IOD)  

- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom  from the Thai 

Institute of Directors (IOD) 

- Corporate Governance for Executives (CGE) from the Thai Institute of 

Directors (IOD) 

 - Board Reporting Program (BRP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Effective Minutes Taking (EMT) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Company Reporting Program (CRP) from the Thai Institute of Directors 

(IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Dec 2009 - Present Executive Vice President, Head of Supporting Group, Phatra Leasing PLC. 

Jan 2007 - Present Company Secretary, Phatra Leasing PLC. 

2007 - Present Member of the Executive Committee/ Secretary of the Remuneration and Selection 

Committee, Phatra Leasing PLC. 

Jan 2007 - Dec 2009 First Senior Vice President Head of Supporting Group, Phatra Leasing PLC. 

1988 - 2007 Head of Administration Department, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies  

-None-  
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Shares Percentage (%)                                               As of December 31,2019 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

  - Mrs. Thipsuda Kuenkong 1,782,000 0.299% 

   - Mr. Apichat Kuenkong (Spouse) 1,952,000 0.328% 

Total 3,734,000 0.626% 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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2. Mr.Kachornjak Chalothorn 

Position Executive Vice President Head of Price and Cost  Management Group 

Member of the Executive Committee and Member of the Risk Management 

Committee 

Age 56 Years 

The appointment on   30 December 2003 

Education Background Master of Business Management Oklahoma City University 

Training Record Ethical Leadership Program (ELP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years)  

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2015 – Present Member of The Risk Management Committee, Phatra Leasing PLC. 

Apr 2014 – Present Executive Vice President Head of Price & Cost Management Group, Phatra Leasing 

PLC. 

Sep 2012 – Mar 2014 Executive Vice President of System and Credit Group, Phatra Leasing PLC. 

2007 – Present Member of The Executive, Phatra Leasing PLC. 

Jan 2007 – Sep 2012 First Senior Vice President Head of Business Development Group, Phatra Leasing PLC. 

1989 – 2007 Head of Business Development Department, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies  

-None-  

 

Shares Percentage (%)             As of December 31,2019 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr.Kachornjak Chalothorn 254,661 0.043% 

   - Mrs.Sutarut Chalothorn (Spouse) 200,000 0.034% 

Total 454,661 0.077%  
 

     Family relation with other executive 

     -None- 
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3. Mr.Thanan Suebsiri 

Position First Senior Vice President Head of Special Asset  Business Group 

Age 50 Years 

The appointment on Master Of Business Administration (MBA) University of North Florida  

The appointment on 1 April 2014 

Training Record -No- 

  

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Apr 2014 - Present First Senior Vice President Head of Special Asset Business Group, Phatra Leasing 

PLC. 

Oct 2012 - Mar 2014 First Senior Vice President of Marketing & Sales 4  Department, Phatra Leasing PLC. 

2007 - 2012 Head of Marketing and Sale Department, Phatra Leasing PLC. 

2003 - 2007 Manager of Business Development Department, Phatra Leasing PLC. 

 

     Directorship in other listed companies 

     -None-  

     Shares Percentage (%)                                               As of December 31, 2019 

Name 
Number of Shares 

      (Shares)           (%) 

   - Mr.Thanan Suebsiri        20,000        0.003% 

Total       20,000       0.003% 

 

      Family relation with other executive 

      -None- 
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4.  Mr. Soottichai  Sombatsiri 

Position First Senior Vice President Head of Corporate Business Group 

Age 47 Years 

The appointment on  1 February 2016 

Education Background Master of Business Administration (M.B.A.), Chulalongkorn University 

Training Record Anti-Corruption The Practical Guide from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

     Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2016 - Present First Senior Vice President Head of Corporate Business Group,  Phatra Leasing PLC. 

Mar 2014 – Jan 2016 First Senior Vice President of Marketing & Sales Department, Phatra Leasing PLC. 

2007 – 2014 Vice President of Marketing & Sales Department, Phatra Leasing PLC. 

2006 Assistance Vice President of Operation Department, Phatra Leasing PLC. 

2002 - 2005 Manager of Operation Department, Phatra Leasing PLC. 

1994 - 2001 Assistance Manager of Finance and Accounting Department, Phatra Leasing PLC. 

 

     Directorship in other listed companies 

     -None- 

 

 

     Shares Percentage (%)       As of December 31,2019 

     -No- 

 

 

     Family relation with other executive 

     -None- 
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5. Mr. Naruepol Watanakun 

    Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2016 - Present First Senior Vice President Head of Service and Asset Management Group, Phatra 

Leasing PLC. 

Mar 2015 – Jan 2016 First Senior Vice President Head of Maintenance and Insurance Department, Phatra 

Leasing PLC. 

2002 – Mar 2015 Vice President of Maintenance and Insurance Department, Phatra Leasing PLC. 

2002 - 2009 Vice President of Purchasing Department, Phatra Leasing PLC. 

1999 - 2000 Assistance Manager of Marketing Department, Phatra Leasing PLC. 

1995 - 1999 Marketing Officer, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%)            As of December 31,2019 

-No- 

 

 

Family relation with other executive  

-None- 

 

 

  

Position First Senior Vice President Head of Service and Asset  Management Group 

Age 54 Years 

  The appointment on  1 February 2016 

  Education Background Master of Business Administration (MBA), Lincoln University, U.S.A 

  Training Record Ethical Leadership Program (ELP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 
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6.Mr.Danu Sukhavat 

Position  First Senior Vice President Head of Finance and Control Group 

Member of the Executive Committee / Member of the Risk Management Committee 

/ Member of the Investment Committee 

Secretary of the Audit Committee 

Age 46 Years 

The appointment on 1 April 2014 

Education Background MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA), Cleveland State University 

Training Record - Financial Statements for Directors (FSD) from the Thai Institute of Directors 

(IOD) 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) from the Thai Institute of 

Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2015 - Present Member of the Executive Committee, Phatra Leasing PLC. 

Apr 2014 - Present First Senior Vice President Head of Finance & Control Group, Phatra Leasing 

PLC. 

Oct 2012 – Mar 2014 First Senior Vice President of Finance Department, Phatra Leasing PLC. 

2011 - Present Member and Secretary of the Investment Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 - Present Member and Secretary of the Risk Management Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 – Present Secretary of the Audit Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 - 2012 Head of Finance Department, Phatra Leasing PLC. 

2005 - 2009 Manager of Finance Department, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%)                        As of December 31, 2019 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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7.Mrs.Karaked Junvanitrattana 

Position  Vice President of Accounting Department 

Age 51 Years 

The appointment on  1 October 2012 

Education Background Master of Business Administration (MBA), Ramkhamhaeng University 

Training Record Ethical Leadership Program (ELP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

OCT 2012 - Present Vice President Head of Accounting Department, Phatra Leasing PLC. 

1991 - Sep 2012 Manager Accounting Department, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

 -None- 

 

 

Shares Percentage (%)     As of December 31,2019 

-No- 

 

 

 Family relation with other executive 

 -None- 
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8.3 Scope of Secretary
The company appointed Mrs. ThipsudaKeunkong to be secretary of the company Certification from company Secretary 
Program (CSP) by the Thai Institute of Director (IOD) with the following scope of works.
1. Support the committee in relevant to rules and regulations.
2. Organize meeting of executive committee and shareholders in accordance with law and company’s regulations.
3. Provide initiate suggestion to the executive committee in relevant to rules, regulations, laws and conducts to 
oversee the operations.
4. Be the data center of the organization such as business registration, memorandum of association, regulations, 
shareholders’ registration and any other permits to operate the businesses.
5. Oversee the disclosure of information to ensure that it is correct and timely.
6. Communicate with other shareholders to understand rights and company’s information.

8.4 Compensation of Committee Members and Management
1. Financial Compensation
Compensation of Committee Members Details
The BOD resolved to propose to the shareholders’ meeting to consider and approve the payment of the remuneration 
and bonus of the directors regarding to the appropriateness, responsibility and also company’s financial statement.  
Furthermore, Directors who were assigned to respond in more than one committee shall receive extra remuneration by 
additional responsible.  In this regard, the payment of the remuneration and bonus of the directors had been considered 
by the Remuneration and Selection Committee, proposed to the Board of Directors of the Company, and was finally 
then proposed to the shareholders’ meeting for consideration.

According to 2019 shareholders’ meeting conducted on 29 April 2019, the remuneration was approved and paid by the 
following details;
1. Remuneration of the directors
1.1 The Board of Directors shall receive monthly remuneration at the rate of Baht 20,000/person/month which was 
the same rate as of the year 2018.  The ratio of the remuneration of each director shall be as follows:
 • Chairman   2  times
 • Vice Chairman   1.5  times
 • Directors   1  time
 Whereby they shall not receive meeting allowance.

1.2  The remuneration of the committees: The meeting allowance shall be paid each time according toeach  
committee’s meeting. The committees who are entitled to receive remuneration are as follows:
 • Audit Committee
 • Remuneration and Selection Committee
 • Risk Management Committee
The committees shall receive the meeting allowance at the rate of Baht 20,000/person/time which was the same rate 
as that of the year 2018.  The ration for the meeting allowance shall be in accordance with the ratio of the  
remuneration of the Board of Directors.  In this regard, members of the committees who are the representatives of the 
management and the executive directors shall not receive the meeting allowance.
2. Bonus of the directors
The bonus of the directors shall be paid pursuant to the principle approved for the AGM, which is not more than 5 
percent of the total dividend payout to the shareholders, by authorizing the Chairman of the Board to determine the 
criteria and allocate the Bonus.
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The remuneration of Directors for the accounting year of 2019 consist of monthly remuneration, meeting allowance paid 
by the numbers of attended meeting, and committee remuneration following the resolution of the Annual General 
Meeting of Shareholders of 2019 in the total amount of 8.67 Millionbaht which can be summarized in the following 
details:

Names of directors Positions Remuneration and committee remuneration for the 
account year of 2019

1.Mr. Photipong Lamsam Chairman Remuneration as the Chairman in the amount of 480,000 
baht. Bonus in the amount of 647,142.86 baht.

2.Mr. Poomchai Lamsam Vice Chairman/Chairman of 
the Remuneration and 
Selection Committee

Remuneration as the Vice Chairman in the amount of 
360,000 baht.
Chairman of Consideration of the Remuneration and 
Selection Committee 120,000 baht. 
Bonus in the amount of 485,357.14 baht.

3.Mr. Sara Lamsam Director/Chairman of the 
Executive Committee/
Member of the Risk 
Management Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.
Consideration of the Remuneration and Selection 
Committee 40,000 baht.
Consideration of the Risk Management Committee 80,000 
baht. Bonus in the amount of 485,357.14 baht.

4.Mrs. Nualphan Lamsam Director Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.  Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

5.Mr. Pipop Kunasol Director and President/
Member of the Executive 
Committee/Member of the 
Risk Management 
Committee/Chairman of the 
Investment Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

6.Dr. Sutee Mokkhavesa Director/Member of the 
Risk Management Commit-
tee/Member of the Execu-
tive Committee/Member of 
the Investment Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.
Consideration of the Risk Management Committee 80,000 
baht
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

7.Mrs. Chantra Purnariksha Independent Director/
Member of the 
Remuneration and Selection 
Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

8.Mr.Vichate Tantiwanich Independent Director/
Member of Risk Manage-
ment Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.
Consideration of the Risk Management Committee 60,000 
baht
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.
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Names of directors Positions Remuneration and committee remuneration for the 
account year of 2019

9.Mr.Anupon Likitpurkpaisan Independent Director/
Chai rman of the R isk  
Management Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.
Chairman of Consideration of the Risk Management  
Committee 160,000 baht
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

10.Mr.Suetrakul Soonthorn-
thum

Independent Director/
Chairman of the Audit  
Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.
Chairman of Consideration of the Audit Committee 160,000 
baht
Bonus in the amount of Baht 323,571.43 baht.

11.Mr.Arpatsorn Bunnag Independent Director/
Member of the Audit  
committee/Member of the 
Remuneration and Selection 
Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.
Consideration of the Audit Management Committee 80,000 
baht
Consideration of the Remuneration and Selection  
Committee 60,000 baht
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

12.Mr.Poonpipat Aungurigul Independent Director/Di-
rector of the Audit Commit-
tee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.
Consideration of the Audit Committee 60,000 baht
Bonus in the amount of 323,571.43 baht.

Management Remuneration
Management Remuneration is paid in accordance with policy, principle and rate set by the Board of Directors in relation 
with the performance of the Company as well as the performance of management and employee individually.   
Management includes President and four First Management under the President by excluding the Accounting Vice 
President who is not in the same level of the fourth management.

In the fiscal year of 2019, the Company has paid the remuneration to 7 Management with the total amount of 37.52 MB 
which consisted of salaries and bonuses.

2. Other Remuneration
Other remuneration of directors
-None-
Other remuneration of directors
-Provident fund
The Company has established a provident fund by making contributions at the rates of 5%, 8% and 10% of salaries in 
accordance with the years of service of each employee as follows:
In the fiscal year 2019 (Jan. – Dec. 2019), the Company paid contributions to the provident fund to 7 executives,  
totaling Baht 3.03 million baht.
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8.5 Personnel
Employees are a valuable resource for Board of Directors and constitute the key factor to the Company’s
success. The policy and practice guidelines in respect of personnel are as follows:
The Company shall
1. Treat all employees with respect and human dignity, and ensure that they have all of the basic employment rights;
2. Promote labor equality and prohibit preferential treatment, or other discrimination on the basis of sex, color, race, 
religion, age, disability, or status which is not related to work performance;
3. Encourage the employees to participate in the determination of the work operations and development of the  
Company;
4.  Offer fair returns that are appropriate considering the employees’ knowledge, abilities, duties, responsibilities and 
performance;
5.  Arrange for appropriate welfare and benefits for the employees, such as the provident funds, life insurance, and group 
health insurance, as well as annual health check-ups;
6.  Provide the facilities necessary for the performance of work, as well as arrange the working environment in a manner 
that takes into account the safety and hygiene of the employees, in order to promote and improve the quality of life 
of the employees; and
7.  Encourage the employees of all levels to participate in Corporate Social Responsibility (CSR) activities.

As at 31 December 2019, there are a total of 160 employees in the Company. During the past three years, the  
Company has not been involved in any labor disputes. In 2019, there were no accidents arising out of work performance, 
no strikes, or cases of sicknesses due to work performance for/at the Company. As at 31 December 2019, the Company 
paid a total of THB 110.50 million to the employees as compensation, comprising both salary and bonuses.

The Company also places importance on provision of good working environment and encourages the employees to play 
sports for good health by establishing sport clubs such as football club, running club, bicycle club and badminton club.   

In addition, the employees are encouraged to realize responsibilities for environment and efficient and sustainable use 
of natural resources.  In 2019, the Company promoted, campaigned and organized many activities to increase the  
employees’ awareness of environmental responsibilities as follows:
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“Electricity Savings” Project, with objective of raising  
awareness on efficient use of energy by turning off lights  
and air conditioning during break times and afterhours;

“No Plastic Bag” Project to encourage the public to reduce 
the use of plastic bags in daily life and use cloth bags instead 
by giving cloth bags to all employees and holding “Travel 
with Cloth Bags” Activity to ensure that all employees use 
cloth bags in daily life.

“Paperless Office” Project, with the objective of collating and 
sorting documents in a systematic and digital manner by  
supporting the use of QR code for data collection and  
reducing wasteful use of paper in order to conserve trees

“Waste Sorting” Project, with the objective of educating  
employees on how to properly sort wastes and recycle as 
much as possible in order to conserve the environment; and

“Giving Free Hygienic Masks” Project for the purpose of  
protecting employee health while PM2.5 levels are high and 
cause health effects.

Development of Directors, Executives and Employees in 2019
The Company targets to continuously improve knowledge and capabilities to directors, executives and employees by 
providing training and seminar course in accordance with annual training scheme to develop and increase their  
potentiality in higher ability level. 

In 2019, the Company has sent 160 employees to attend training courses, divided into 8 in-house training courses, as 
follows:  
1. Knowledge of Leasing Business Course to provide the employees with knowledge of leasing business and direction  
 of the Company’s business;
2. Charismatic Talk Course
3. TFRS16 Course
4. High Impact Visual Presentation Course
5. Knowledge of Car Insurance Product Course
6. Knowledge of Insurance Premium Structure Course
7. Knowledge and Steps of Compensation Claim Process Course
8. Preparation for Personal Data Protection Act
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In 2019, the Company also sent the employees to attend 34 public training courses. Based on a survey on training needs 
or an evaluation by their superiors, the right employees were chosen to attend the right courses to improve their  
knowledge, understanding, attitude, skill or expertise as well as experience in a specific field, and also to modify their 
behaviors according to the training courses.

In this regard, for the purpose of increasing potentiality of the Company’s executives in 2019, the Company assigned the 
directors and executives to attend training and seminar courses as follows:

Name Training/Seminar Course

Mr.Pipop Kunasol
Director and President

- Future of finance – Digital Disruption,  by Federation of Accounting Professions 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL),  by The Thai Institute of 
Directors Association (IOD)

Mr.Danu Sukhavat
First Senior Vice President Head 
of Finance and Control Group

- Impacts of Draft TFRS 16 Leases on Financial Statements and Important Financial 
Ratios,  batch 1/62, by Federation of Accounting Professions  
- Strategic CFO in Capital market 2562, by the Stock Exchange of Thailand  
- Engaging your stakeholders through effective communications 2562, by Thai Listed 
Companies Association

Mr. Soottichai Sombatsiri
First Senior Vice President Head 
of Corporate Business Group

- Formulating Marketing Strategies, by Strategic Business Development Center 

Mr.Thanun Suebsiri
First Senior Vice President Head 
of Special Asset Business Group

- Ethical Leadership Program (ELP),  by The Thai Institute of Directors Association (IOD)

Mrs.Karaked Junvanitrattana 
Vice President of Accounting  
Department

- Keeping up with New Thai Financial Reporting Standards (TFRS) to Apply in 2019 
and 2020, by Federation of Accounting Professions 
- Analysis of Financial Statements and Understanding Value of Money in order to 
created added value to businesses, by the Department of Business Development 
- Penetration into Land, Building and Equipment Issues and Related Financial  
Reporting Standards, by the Department of Business Development 

Mr.Ukrit  Chotitaksin
Vice President of Internal Audit 
Office

- Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC),  by The Thai Institute of Directors 
Association (IOD)
- Keeping up with New Thai Financial Reporting Standards (TFRS) to Apply in 2019 
and 2020, by Federation of Accounting Professions 
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9. Corporate Governance Policy

Corporate Governance
The Board of Directors has continuously made determined efforts and adhered to good corporate governance practices  
applicable to the directors of listed companies.  It is responsible for the formulation of policies; establishment of directions 
of the Company’s business; supervision and monitoring of the Management’s operations to ensure compliance with the 
Company’s policies and directions at short term and in the long term; as well as establishment of audit procedures and 
ensuring of transparent operations of the Company in order to create added value and bring sustainability to the organization. 
The Board of Directors has accordingly devised the Company’s corporate governance policy which can be summarized as 
follow:

1. Shareholders’ Rights
The Company realizes the importance of and places emphasis on rights of all groups of shareholders and has the policy of 
equal treatment for all groups of shareholders according to applicable laws, such as the rights to take part and attend the 
shareholders’ meetings; to give opinions, ask questions and provide recommendations; to participate in the consideration of 
various activities of the Company; to appoint proxies and vote by proxy; to appoint and remove individual directors; to  
appoint auditors and fix auditors’ remuneration; to receive dividends, and to receive information sufficiently and timely.  The 
Company also places importance on disclosure of information to the shareholders whereby such information must be  
accurate, sufficient and in a timely and transparent manner to enable them to take part in decision making on the Company’s 
important matters whereby the Company promotes the following rights of the shareholders:

Shareholders’ Meetings 
The Board of Directors shall hold shareholders’ meetings taking into account rights and equality of all shareholders in  
accordance with the Articles of Association.  An annual general meeting of shareholders shall be held within four months 
from the last day of the Company’s fiscal year.  If the Board of Directors considers that there is an urgent matter which  
requires the shareholders’ approval, the Board of Directors shall call an extraordinary general meeting whereby the following 
guidance shall be complied with:

1. Before the date of the shareholders’ meeting:
• The shareholders shall have the rights to propose matters to be included as agenda of the annual general meeting 
of shareholders and nominated persons to be considered and elected as directors.  Relevant rules and details have 
been posted on the Company’s website (www.pl.co.th).
• The shareholders shall be given the opportunity to submit questions relating to the meeting in advance of the  
meeting date. By determining rule for pre-submission of question and publishing the mentioned rule on the  
Company’s web site too.
• An invitation letter to the shareholders’ meeting containing information which is accurate, complete and sufficient 
for the shareholders to make decisions together with related documents in Thai and English versions shall be sent to 
the shareholders, and also posted on the Company’s website at least 28 days prior to the meeting date.

2. On the date of the shareholders’ meeting:
• The shareholders’ meeting shall be held, taking into consideration convenient date, time and venue for the  
shareholders.  In addition, the Company shall promote the use of technology at the shareholders’ meeting.
• The Company shall allow the registration of attendance to the meeting at least 1 hour in advance and use a barcode 
system in the registration.  Meanwhile, the Company’s staff shall welcome and serve the shareholders as may be 
proper.
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• Before the meeting is convened, the number of shareholders attending the meeting shall be informed; the  
Company’s directors and relevant officers shall be introduced; and the voting method shall be explained.  In this 
regard, the Company shall use a barcode system in counting votes and displaying results so that meeting shall proceed 
efficiently.
• At the meeting, a legal advisor shall be invited to witness the vote counting; and the opportunity to witness the vote 
counting shall also be given to the shareholders’ representatives.
• The meeting shall be conducted in accordance with the agenda specified in the invitation letter to the shareholders’ 
meeting.  Matters which have not been notified in advance should not be added to the agenda without necessity.
• The shareholders shall be allowed to ask questions and give opinions for each agenda item.
• The shareholders shall cast their votes for each agenda item by using paper ballots.  Only the ballots from the 
shareholders who disapprove or abstain shall be collected.  For each agenda item, the Company shall count only 
disapproval and abstention votes of the shareholders attending the meeting and of the shareholders appointing the 
proxy whereby the Company shall record such votes in advance during the proxy registering to attend the meeting.  
Such disapproval and abstention votes shall be deducted from the total number of shares held by the shareholders 
who attend and vote at the Meeting and/or have the right to vote (as the case may be) for each agenda item.
• For the appointment of directors, the shareholders shall vote for the directors individually.

3. After the date of shareholders’ meeting:
• Resolutions of the shareholders’ meeting and voting results for each agenda item shall be announced via the  
information dissemination system of the Securities Exchange.
• The Company shall duly prepare and submit minutes of the shareholders’ meeting to relevant agencies within 14 
days from the date of the shareholders’ meeting and also disclose them on the Company’s website.

2. Equitable Treatment of Shareholders

The Company places importance on equitable treatment of shareholders and also on equitable rights of all groups of  
shareholders.  Thus, an internal control system has been set by the Board of Directors to cover all matters including financial 
control, operational control, performance supervision and risk management to ensure compliance with all applicable laws, 
rules and regulations. The internal audit is an independent unit with the duties to audit internal operations of the Company, 
to assess the adequacy and suitability of the internal control system and to report its findings directly to the president and 
the Audit Committee.  In this regard, the Board of Directors has devised principles for practice as follows:

1.  With respect to the usage of internal information, the Company has assigned the Company’s directors, executives 
and employees at all levels to have the duty to keep the Company’s internal information which has not yet been 
disclosed to the public such as information from financial statements which have not yet been submitted to the 
Securities Exchange, the Company’s operating results, capital increase/decrease, joint venture, dividend payment, 
merger, acquisition and entering into significant commercial contracts.
2. The Company’s directors, executives and persons who know the Company’s internal information before such  
information is disclosed to investors (the “insiders”), have been required to comply with the guidelines for practice 
for the supervision of usage of internal information and the sale and purchase of the Company’s securities.  Besides, 
they are prohibited from purchasing, selling, transferring and accepting transfer of securities issued by the Company 
before such information is disclosed to the public whereby the Company shall specify a blackout period during which 
the aforesaid persons are prohibited from purchasing and selling the Company’s securities and shall notify of such 
period to the directors, executives and insiders every year on a regular basis. Besides, the persons who know the 
Company’s internal information (the “insiders”), are required to comply with the confidentiality agreement.
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3. The directors and senior executives are required to have the duty to file with the Company Secretary an initial report 
on their interest on the form for reporting profile data, and their interest and related persons’ interest, and keep filing 
reports every time such data is changed.
4.  There shall be a process for arranging shareholders’ meetings which promote equitable treatment of shareholders.

3. Rights of Interested Parties

The Board of Directors realizes the importance of each and every group of interested parties/stakeholders and takes into 
account their rights by complying with the laws and ascertaining that such rights are protected in an equitable manner as 
well as encouraging cooperation between the Company and the interested parties in creating added value and bring  
sustainability to the organization.

Taking into account the interested parties’ rights, the Company shall not do any acts which violate their rights.  In this  
connection, the Company has formulated policies and encouraged the establishment of guidelines for conducting business 
with transparency, honesty and fairness.  In addition, relevant missions and objectives have been determined so that each 
and every member of the Board, the Management and staff shall acknowledge and understand the scope of responsibilities 
under the laws and the Company’s regulations and take into account rights of every group of interested parties/stakeholders, 
as follows:-

1.  Shareholders
The Company strived at conducting its business in order to attain the best interest for the shareholders continuously 
and sustainably; and adhering to the good corporate governance and accountability to shareholders, thereby building 
the shareholders’ confidence and leading to sustainable growth.

2.  Board of Directors
The Board of Directors shall perform its duties with responsibility, care and honesty in order to attain the best interest 
for the shareholders continuously and sustainably, as well as ensure that the rights of each and every group of  
interested parties/stakeholders are protected in a fair and equitable manner.

3.  Staff
The Company regards the staff as its most valuable asset and is the major contribution to the company success. 
It therefore aims at continuous developing staff’s knowledge and expertise to enable them to achieve higher level 
ability, and paying remuneration in accordance with the policies, rules and rates specified by the Board of Directors 
and based on the Company’s operating results and each employee’s performance.  Besides, the Company also 
places much importance on staff well-being and welfare such as provident fund, life insurance, group health insurance, 
annual health check-up and good working environment.

4.  Customers
The Company strives at creating the highest satisfaction and credibility to customers with the best quality products 
and services in order to meet the customer demand; as well as adhering to loyalty, honesty and fairness.  The  
Company shall not do any acts which violate the customer’s rights.  The customer’s trade secret shall be kept  
confidential and shall not be used for the benefit of the Company or related persons in bad faith.
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5.  Trading Partners
The Company places great importance on its trading partners/associates and treats them in accordance to trading 
terms and conditions and contractual obligations, as well as fair and proper competition in a manner which does not 
bring disgrace to its reputation or is not contrary to any law, taking into due consideration the equality, mutual  
interest and fair selection.   The Company encourages trading partners to conduct their businesses transparently and 
comply with occupational safety and health standards, environmental friendly guidelines and human rights.

6.  Competitors
The Company conducts its operations in accordance with the rules and principles of fair competition, taking into 
consideration business ethics and trade competition law.  The Company has no intention of damaging the  
competitor’s reputation.

7.  Creditors
The Company strives at performing its contractual obligations and conditions in respect of repayment of principal, 
interest and collateral owing to the creditors. In the case that the Company is likely to face financial problems, the 
Board of Directors shall ensure action plans to solve the problems and closely monitor the implementation of the 
plans by requiring the Management to report the status on a regular basis.

8. Community, Society and Environment
As a Thai-owned company, the Company realizes its duties and responsibilities towards the nation, community,  
society and environment as well as local culture and tradition.  Therefore, in order to maintain well-being society and 
sustainable community, the Company strives to carry on its business with responsibility for society and environment.  
The guidance on social responsibility has been instilled into the minds of the employees, thereby increasing their 
awareness of social responsibility.

Channels for Giving Clues or Filing Grievances
The Board of Directors allows any employee and stakeholder to inform of clues or file grievances when he/she finds any 
matter which may be an illegal act, a dishonest act or misconduct by the Company’s employee, including a behavior which 
may cause problems and damage to the Company.  If the rights of employees or stakeholders are violated or they are  
unfairly treated, grievances shall be accepted via the channels and procedures specified by the Company.

The Company shall accept, listen to and resolve all complaints equitably, transparently and fairly whereby systematic and 
fair measures for protecting complainers shall be provided.  The information of the complainers shall be kept in secret.

Measures for Protecting Complainers
1.  A complainer may choose not to reveal himself/herself if he/she considers that such reveal will lead to danger or 
harm.
2.  The Company shall keep relevant information in secret, taking into account the complainer’s safety.  According to 
the measures for protecting the complainers who are employees including those who cooperate in fact-checking, they 
shall be protected from unfair treatment due to grievances filed.

Anti-Corruption Progress
The Board of Directors resolved to sign the Declaration of Intent in the View of Establishing Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC).  In 2018, the Company also received the certificate of CAC membership 
from Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC). Therefore, in conformity with the  
provisions in the Company’s Good Corporate Governance and in accordance with the intention and social responsibility 
practice, the Company has the policy to comply with the laws relating to resistance of all types of corruption, whether direct 
or indirect, whereby a written anti-corruption policy has been prepared for all directors, executives and employees so that 
they shall acknowledge, understand and strictly adhere to such policy in performing their duties, as follows:
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Anti-Corruption Policy
We, Phatra Leasing Public Company Limited, are committed to conducting business honestly, transparently, fairly, responsibly 
and cautiously under applicable laws, rules, regulations and relevant standards.  We, therefore, deem it appropriate to  
establish the “Anti-Corruption Policy” to clarify the actions to be taken to fight corruption.  Our objective is to ensure that 
all of our directors, executives and employees acknowledge, understand and strictly adhere to the principles hereunder.

1. Anti-Corruption Policy
“The Company’s directors, executives, and employees shall not accept any form of corruption, whether directly or  
indirectly, such as acceptance of items, gifts, receptions, contributions, donations and any other benefits given to them from 
any individual/organization who/which are doing business with the Company.”  This prohibition shall also apply to all of our 
employees, business partners, customers and stakeholders inside and outside the country.  The compliance with the  
Anti-Corruption Policy shall be regularly reviewed at least once a year.

2. Definition
2.1 “corruption” means any form of action taken in attempt to procure undue advantages for themselves or others, such 
as giving/receiving of bribes and incentives, gifts, donations, contributions, participation in political activities and/or giving/
receiving of any other benefits which are not proper for government officials, government agencies, private enterprises or 
competent officials, whether directly or indirectly, in order to induce them to do a certain kind of act or omit to perform 
their duty, or in order to acquire or maintain any other undue advantages unless permitted by applicable laws, rules,  
notifications, regulations, local traditions or trade customs.
2.2 “giving of items or any other benefits” means the giving of special privileges in the form of money, properties, things 
or any other benefits as remuneration or reward, or to build good relationships.
2.3 “bribery” means the offering, giving or receiving of items, gifts, rewards or any other benefits for themselves or from 
the person who wishes to convince them to do something dishonestly, illegally or unethically.

3. Duties and Responsibilities
3.1 The Company’s Board of Directors has the duties to consider and approve anti-corruption policy as well as to  
encourage the implementation of efficient anti-corruption systems.
3.2 The Audit Committee has the duties to supervise and oversee internal control systems including any other processes 
relating to anti-corruption activities.
3.3 The Internal Audit Office has the duties to implement the internal audit plan formulated and to report the results to 
the Audit Committee.
3.4 The Company’s executives have the duties to communicate and ensure that their subordinates acknowledge,  
understand and comply with this Anti-Corruption Policy.
3.5 All directors, executives and employees have the duty to comply with this Anti-Corruption Policy.
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4. Procedural Steps

Explanation Procedural Steps

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

The Company’s Board of Directors shall show the 
commitment to the fight against corruption by 
assigning the Chairman of the Board of Directors 
to sign the declaration of intent to fight  
corruption. 

The Company’s Board of Directors shall appoint 
(1) Audit Committee to review 71 clauses of self 
evaluation form; and (2) Risk Committee to assess 
corruption risks.

 The Audit Committee shall review and propose 
71 clauses of self evaluation form to the 
 Company’s Board of Directors for approval and 
then apply for certification by the Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption  
Council (CAC).

The high level executives shall communicate with 
all other executives and employees in the  
organization to ensure that they acknowledge the 
policy, best practices and evaluation methods. 

The management requires that anti-corruption 
measures be reviewed, monitored and evaluated 
every year. 

5. Anti-Corruption Practices
5.1 All directors, executives and employees have the duty to resist any forms of corruption including giving/receiving of 
bribes, incentives, gifts, donations, contributions, participation in political activities and/or giving/receiving of any other  
benefits which are not proper for government officials, government agencies, private enterprises or competent officials, 
whether directly or indirectly, in order to induce them to do a certain kind of act or omit to perform their duty, or in order 
to acquire or maintain any other undue advantages unless permitted by applicable laws, rules, notifications, regulations,  
local traditions or trade customs.

5.2 All directors, executives and employees shall not use their powers and duties to seek benefits for themselves, their 
families, friends, acquaintances and/or any other related persons as well as to do any act which may cause conflicts of  
interest.  They shall put the common interest above self-interest and perform their duties to protect the Company’s interests 
and to prevent conflicts of interest.

Risk Committee
shall review/assess 

corruption risks.

Audit Committee
shall review self evaluation 

form in relation to 
anti-corruption measures.

The Company’s Board of Directors shall pass a resolution to 
join the declaration of intent to fight corruption whereby the 
Chairman of the Board of Directors shall sign the declaration 
of intent.

Review and evaluation shall be conducted every year.

The high level executives shall communicate with all  
working units in the organization and establish best  
practices to show our commitment to the anti-corruption 
policy.

Audit Committee shall review and propose 71 clauses of 
self evaluation form to the Board of Directors for approval 
and then apply for certification by CAC.

Start
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5.3 All directors, executives and employees shall strictly adhere to and comply with the Anti-Corruption Policy.  Violation 
of the Policy shall be deemed severe discipline violation.  Punishment shall be imposed according to the Company’s rules 
and regulations stipulated and/or to be announced in the future.

5.4 We have provided channels for giving information or clues from both our employees and outsiders whereby we shall 
administer justice and protect the rights of the informers and/or the employees who refuse and/or inform of corrupt  
transactions relating to the Company, whether in relation to their work performance, punishment or any other action which 
may have a negative impact on such employees.

5.5 The Company’s employees and executives shall not ignore or neglect any actions found or seen by them which may 
be considered as corrupt transactions relating to the Company whereby they shall inform their superiors or the persons in 
charge and give cooperation in fact finding.  If they have any inquiries or questions, they shall, via channels provided, ask for 
advice from their superiors or the person assigned to monitor the compliance with the Company’s code of conduct.

5.6 In order to establish norms for carrying on business, our policy is to refrain from accepting gifts on New Year  
celebration and any other occasions given to the Company’s executives and employees.

5.7 We require that the Anti-Corruption Policy be continuously communicated via the Company’s communication  
channels such as e-mails, the Company’s website, annual reports and etc.   We also provide anti-corruption training courses 
for our employees.

5.8 We place importance on dissemination of knowledge and understanding with other persons who shall perform the 
duties in connection with the Company and stakeholders of the Company in order to raise consciousness.

For clarification of actions relating to the risk of corruption, the Company’s directors, executives and employees at all levels 
shall perform duties by exercising caution in the following matters:

1. Acceptance of Items or Any Other Benefits
1.1 Acceptance, request for or solicitation of gifts, receptions, services, financial supports or any rewards from business 
partners, business alliances, creditors or stakeholders of the Company, which may influence decision making, are prohibited.  
If it is necessary to accept gifts, presents and/or receptions, they shall report the matter to their superior.
1.2 A request for cash or in-kind support may be made from one organization to another organization whereby such  
request shall be signed by the authorized persons.
1.3 In the case of acceptance of gifts or presents on customary occasions or celebrations which should be given to  
maintain good relationships among individuals or organizations, the price or value of such items or benefits shall not exceed 
Baht 3,000, and only the person assigned by the Company shall be the Company’s representative to accept such items or 
benefits by taking the following steps:

1.3.1 All of the gifts, presents or any other benefits received shall be recorded in the form of “Gift and Present 
Acceptance Report” and such report shall be submitted to the department in charge (Activity Support Team) to keep 
a record of the Company’s gifts.
1.3.2 The gifts, presents or any other benefits received shall be managed as follows:
- For gifts or presents with logo of business partner, alliance, creditor or stakeholder of the Company such as notebooks, 
pens, diaries, calendars, those shall not be delivered to the Activity Support Team but shall be distributed within 
relevant departments.
- For easily spoiled items such as food, dessert, fresh food, those shall be delivered to the Activity Support Team in 
order to distribute such items to all departments in the Company.
- For unrotten items, those shall be delivered to the Activity Support Team in order to donate such items to relevant 
organizations or use in the Company’s activities.
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1.4 To prevent conflicts of interest, we do not allow our employees or persons not appointed by us as our representatives 
to accept items or any other benefits.
1.5 In the case that it is unrefusable and necessary to accept such items, they shall accept such items and report the 
matter to their superior to properly deal with such items.
1.6 In the case that they are assigned to be the Company’s representatives to participate in certain activities, they may 
accept gifts, rewards, lucky draw prizes in accordance with external criterion or standards generally applied.

2. Giving of Items or Any Other Benefits:
2.1 Items may be given on customary occasions or celebrations, on which gifts are generally or traditionally given, without 
causing any conflict of interest or being contrary to law whereby approval must be obtained from the superior before giving 
such items.  The Company shall procure such items at the price or value of not exceeding Baht 3,000.
2.2 To avoid bribery, we require that a survey on and examination of appropriateness be conducted before conduction 
of transactions in order to prevent corruption.  Besides, the Company’s high level executives shall be the representatives of 
the organization in giving gifts or any other benefits.
2.3 An offer of cash or in-kind support may be made from one organization to another organization whereby such offer 
shall be signed by the authorized persons, and relevant expenses should be properly budgeted.

3. Charitable Donations or Contributions:  Donations or contributions shall be given/received transparently and  
lawfully.  We shall ensure that the donations or contributions are not used as a subterfuge for bribery.

4. Politics: We shall carry on our business in an apolitical way without taking part in or concentrating on any political 
party or politician.  We shall not use our budget or resources to directly or indirectly support any political party or politician.

5. Business Relationship and Procurement:
No bribe shall be given or received in doing all types of businesses with any business partners, contractual parties,  
government authorities or any agencies dealing with the Company.  All transactions shall be conducted with transparency and 
in accordance with applicable law.

6. Channels for Giving Information or Clues
Our employees and stakeholders are welcome to express their opinions and inform of clues for illegal acts in order to lead to:
(1) Fact Check;
(2) Management Adjustment/Improvement;
(3) Development/Training.
The following are channels for receiving information, grievances or clues:
1. Company Secretary
2. Internal Audit Office
3. Audit Committee
 E-mail :company_secretary@pl.co.th
 Telephone : 02-290-7575 Ext. 101, 205
 Facsimile : 02-693-2298
 Address :Phatra Leasing Public Company Limited
 252/6  29th Floor, Muang Thai Phatra Complex 1, 
 Rachadaphisek Road, Khwaeng/KhetHuaykwang,
 Bangkok 10320 
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In this regard, there shall be the mechanisms for protecting the informers who take care of the Company’s benefitswhereby 
the employees who say “No” to corrupt practices shall not be demoted, punished or negatively impacted even though their 
action may result in a loss of the Company’s business opportunity.
7. Punishment
The policy and best practices hereunder deemed part of the discipline at work for the Company’s directors, executives and 
employees.  Negligence, omission or willful failure to comply therewith, shall be considered as discipline violation.   
Punishment shall be considered and imposed according to the Company’s regulations.  If their action also violates any law, 
the Company will consider taking legal action under relevant law.

4. Disclosure of Information and Transparency

It is the Company’s policy to accurately, adequately, timely and transparently disclose important financial and non-financial 
information relating to the Company’s business and operating results approved by the Board of Directors to the shareholders, 
investors, securities analysts and relevant agencies including the public to enable shareholders and interested parties to 
receive information fairly. 

The Board of Directors shall ensure that the information shall be disclosedby assigning the President, Head of Finance and 
Control Group or Company Secretary to be responsible for the contents to be disclosed to the public and assigning the  
Investor Relations Team to serve as the Company’s representative in communicating and publicizing useful information to 
the shareholders, investors, securities analysts and the public to enable them to receive important information on the  
Company accurately.  The Company disseminates such information via the SET channels of communication, newspapers, 
digital media and the Company website (www.pl.co.th).  

 Investor Relations Contact
 - For individual investors and shareholders
  Email   : ir@pl.co.th 
  Telephone  : 02-290-7575 ext. 101, 113
  Facsimile  : 02-693-2298
 - For institutional investors and shareholders
  Email   : ir@pl.co.th 
  Telephone  : 02-290-7575 ext.230
  Facsimile  : 02-693-2298
  Address  : Phatra Leasing Public Company Limited 
        252/6 29th floor, Muang Thai Phatra Complex 1, 
      Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320
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5. Responsibilities of the Board of Directors

Structure of the Board of Directors

Composition of the Board of Directors
The Board of Directors consists of qualified persons from various fields who possess knowledge, skill, experience and  
expertise beneficial to the Company, regardless of gender.  They shall have qualifications as prescribed by applicable laws.  
The Board of Directors shall be made up of a minimum of 5 members and not exceeding 12.  The directors shall appoint 
one of their members to preside as Chairman.  If the directors deem proper, one or more vice-chairman may be appointed 
from their members.  Moreover, it is the Board of Directors’ responsibility to determine and review the structure of the Board 
of Directors with respect to size, composition and ratio of independent directors which are proper and necessary for  
achieving the Company’s objectives and goals set.  The directors shall hold office for a term of 3 years.

The ratio of executive directors to non-executive directors in the Board of Directors represents a balance of power.  Most of 
the directors are non-executive directors who will be able to express opinions on the Management’s performance  
independently.  The number and qualifications of independent directors shall conform to the rules and regulations of the 
Office of the SEC and the SET.  The independent directors shall be allowed to express their opinions independently.

The powers, roles, duties and responsibilities of chairman, directors and president have been diversified and defined  
whereby there is clear cut separation of their duties and responsibilities in order to prevent any one person from having 
unlimited powers.  In this regard, the president shall have the powers. In this regard, the Board of Directors shall have the 
powers, duties and responsibilities to control and manage the Company’s businesses in accordance with the policies,  
strategic goals, laws including rules and regulations as assigned by the Board of Directors.

The duties of the Chairman as the leader of the Board of Directors shall cover at least the following subjects:
1. presiding over the shareholders’ meetings;
2. presiding over the Board of Directors’ or committee’s meetings;
3. having a casting vote in the case of equality of votes;
4. calling the Board of Directors’ or committee’s meetings and setting the meeting agendas by discussing with the 
president and providing measures for ensuring that important matters shall be included in the meeting agendas;
5. overseeing, monitoring and ensuring efficient performance of directors;
6. promoting corporate culture, morality and good corporate governance as well as performing duties as prescribed by 
law, and also promoting good relationships among directors and between the directors and the Management.

The Board of Directors has the policy to ensure that an independent director shall hold office for not more than 9 years 
consecutively whereby for a newly appointed independent director, his/her term of office shall be counted from the date 
on which he/she is appointed as independent director for the first time.

For an existing independent director, his/her term of office shall be counted from the date on which the corporate governance 
policy for the disclosure of information in the year 2018 was approved whereby he/she shall continue to hold office for not 
more than 9 years.

As at 31 December 2019, the total number of directors was 12, consisting of 1 executive director, 5 non-executive directors, 
6 independent directors (equivalent to 50% of all directors) whereby there were 2 female directors and 10 male directors.

Directorship in Other Companies
The Board of Directors has established guidelines for practice relating to the directorship in other companies held by the 
Company’s directors, president and senior executives whereby each of them may hold the position of director in not  
exceeding 5 listed companies so that every director shall be responsible and allocate his/her time for the performance of 
director’s duties adequately.
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In this regard, for the presidentand Chief Executive, if he wishes to hold the position of director in other listed company, he 
must obtain approval of the Board of Directors.

The Board of the Directors
The Board of Directors of Phatra Leasing Plc. comprises :

Names Position Type

Mr.Photipong Lamsam Chairman Non-Executive Directors

Mr. Poomchai Lamsam Vice Chairman Non-Executive Directors

Mr.Sara Lamsam Director Non-Executive Directors

Mrs. Nualphan Lamsam Director Non-Executive Directors

Mr.Pipop Kunasol Director and President Executive Directors

Dr. Sutee Mokkhavesa Director Non-Executive Directors

Mrs. Chantra Purnariksha Independent Director Independent Director

Mr. Vichate Tantiwanich Independent Director Independent Director

Mr.Anupon Likitpurkpaisan Independent Director Independent Director

Mr. Suebtrakul Soonthornthum Independent Director Independent Director

Mr.Arpatsorn Bunnag Independent Director Independent Director

Mr.Poonpipat Aungurigul Independent Director Independent Director

Powers, Duties and Responsibilities of the Board of Directors
1. The Board of Directors shall oversee and ensure that the Company honestly and carefully conducts its business in 
accordance with applicable laws, objectives and Articles of Association, as well as shareholders’ resolutions for the maximum 
benefit of the Company and its shareholders.
2. The Board of Directors shall consider business strategies and directions, for short term and long term, as proposed by 
the Management.  It also has the power to approve business plans, budgets, missions, visions, objectives and goals of the 
Company, as well as important issues relating to the Company’s business directions and policies as proposed by the  
Management.
3. The Board of Directors shall monitor and ensure that the Management shall implement action plans in accordance 
with the business strategies and directions.
4. Overseeing and ensuring that that the systems for financial report preparation and information disclosure work  
properly, adequately, timely and in accordance with the financial reporting standards as well as relevant rules and  
regulations, and also monitoring and ensuring the sufficiency of financial liquidity and debt paying ability of the Company.
5. Consider and approve important mutual list according to the law, announcement and regulations.
6. Promoting and supporting the use of innovation and information technology for increasing business opportunities and 
improving business operations so as to achieve the Company’s objectives and goal.
7. Ensuring proper risk management and internal control systems.
8. Ensuring proper remuneration structure and evaluation.
9. Promoting cooperation between the Company and its stakeholders in improving the Company’s performance by 
encouraging cooperation and taking care of stakeholders according to their rights granted by applicable laws.
10. In the case that the Company has subsidiary companies or associated companies, the Board of Directors shall have 
the duty to ensure that there shall be framework and mechanism for supervision of policies and operations of subsidiary 
companies and other enterprises significantly invested by the Company at a proper level for each enterprise.
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Selection of Directors
The Board of Directors shall appoint the Remuneration and Selection Committee to consider policies and criterion for  
recruiting and selecting directors in order to ensure qualified directors.  Then the matter shall be forwarded to the Board of 
Directors for consideration and proposed to the shareholders’ meeting for consideration and election of directors.  In this 
regard, the directors shall be selected from qualified persons from various fields who possess knowledge, experience,  
expertise and leadership qualities, and also have clear vision for the future including the following qualifications:
1. The person should be qualifies persons according to the Public Companies Act and the Funds and stock Exchange Market 
Act.
2. The person should possess knowledge, skill and experience beneficial to business operation Determination and ethical 
business conduct.
3. The person should possess an ability to use discretion in a straight forward manner, independent of Management and 
other interest groups.
4. The person should possess an ability devote sufficient time and is responsible for his own conduct. 

Thus, at the shareholders’ meetings, the directors are appointed according to following criteria and method
1. Each shareholder has one vote for each share.
2. Each shareholder shall use all of his votes according to (1) to appoint one or several directors. However, he cannot allot 
any number of his votes to any such person.
3. Persons having the most votes shall be elected in respective order up to number of directors being elected at that time. 
In case of two or more candidates having an equality of votes, exceeding the number of directors being elected at that time, 
the Chairman shall have the casting vote.

In this regard, the person who has been appointed as a new director shall be provided with an orientation and useful  
information for the performance of duties, important policies, including business directions, objectives, targets, visions,  
missions and values of the organization.

Independent Committee Recruitment
Searching for an independent committee, the Remuneration and Selection Directors will be responsible in determining and 
considering candidates that have the proper qualifications; the names of the candidates will be submitted to the  
Management for final consideration. These names will then be taken to discussion with the shareholders. The shareholders 
will then select individuals of the list and an independent committee will be formed.The independent committee will be 
individuals that can work independently in accordance with the announcements of the Committee of Market Investments 
and the Office of Stock Market Supervision. Furthermore, the individuals of the committee must always put forth the interest 
of each and every single shareholder of the company and assure that there will be no conflict of interest and are independent 
from the Management. These individuals must be able to attend meetings and will submit their suggestions to the  
Management openly. The qualifications of the individuals of the independent committee are as follows:

1. Is a current shareholder, and have shares that can represent all the licensed agents. Shares that are of the corporation, 
conglomerates, group companies, majority shareholder, or any group or individuals that may influence on registered licensed 
agents will be considered as one voice equivalent to the independent committee.
2.  Is not currently, or never had been a member of the Board of Management, an employee, staff, consultant, or in any 
positions that have received financial compensation from the company or in a position to have influence on the licensed 
agents. If an individual falls in one of the categories, eligibility for the candidacy will be open once that individual has  
relinquish all ties with the member for at least two years as of the date from resignation till application. This article does not 
apply to the independent committee member that was previously a government official, a consultant of a government 
agency that is a majority shareholder, or individuals that may influence on registered licensed agents.
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3.  Is not a family relative or have any relationship (e.g. any civil documentation explaining family or relationship) with 
the company’s Management, majority shareholder, individuals that are recommended as management, individuals that may 
influence on licensed agents, or minor companies.
4.  Does not have or used to have business relationships with a licensed agent, the corporation, companies that are minor 
or part of the group of companies, majority shareholder, or individuals that can influence licensed agents, or any association 
that could influence that outcome of the independent decision. Is not or used to be a shareholder that is associated with 
individuals that are associated with individuals that influence licensed agents, the corporation, minor companies, group  
companies, majority shareholder, individuals that influence licensed agents. If an individual falls in one of the categories, 
eligibility for the candidacy will be open once that individual has relinquish all ties with the stated conditions for at least two 
years as of the date from resignation till application. 

Business relationships as mentioned in previously also includes documentation of trade transactions that are part of daily 
business conduct, renting or leasing real estate, reports on property and services, giving or receiving any form of financial 
support in forms of receiving or lending, assuring on behalf, assuring with property in debts, or any forms of activity that fall 
in the same category, which may result in the registered licensed agent or members of any party of a contract bind to a debt. 
3% of the property value used by the requested licensed agent or may worth more than twenty million Baht, or which item 
is deemed more valuable. The total sum of debts will be calculated based on the value of terms in accordance with the 
announcement of Office of Market Investments Supervision. All terms will be reviewed according to the surmounted sum of 
debts, calculated according to the debts that have occurred over the previous year before the current business relationship 
with the mentioned individuals.
5.  Is not or used to be an account auditor of a licensed agent, corporation, minor company, group company, majority 
shareholder, individual that can influence licensed agents, and a shareholder that may have business interests with account 
audit offices; that currently has an existing audit of the licensed agent, corporation, minor company, group company,  
majority shareholder, individual that can influence licensed agents, unless that individual has relinquish all ties with the 
stated conditions for at least two years as of the date from resignation till application, will they be eligible for application.
6.  Is not or used to be an individual that have given expertise services, which includes consultation on legal or financial 
matters, and receive a compensation of the service fees exceed more than two million Bath per annum from the licensed 
agent, corporation, minor company, group company, majority shareholder, individual that can influence licensed agents, and 
a shareholder that have business interest, individual that can influence or partners of the individual that is providing the 
expertise services. Unless that individual has relinquished all ties with the stated conditions for at least two years as of the 
date from resignation till application, will they be eligible for application.
7.  In not a committee member that is acting on behalf of the licensed agent, majority shareholder, or a shareholder that 
is associated with the majority shareholder.
8.  Is not an individual that is currently conducting business that is similar with the company, which may cause conflicts 
of interests with the licensed agent or minor companies, or have shares with other conglomerates, or is a committee  
member that has managing influence, an employee, a staff, consultant that currently receives monthly compensation, or 
hold more than 1% shares in other companies that practice similar business as the company, which may cause conflicts of 
interests with the licensed agent or minor companies.
9.  Does not have any matters that inhibit his/her ability to express opinions independently about the Management of 
he licensed agent. 

After appointment as a member of the independent committee that have the complete qualifications stated in Articles 1 to 
9, the independent committee will have a task instructed by the Management to review the current business practices of 
the licensed agent, corporation, minor company, group companies that have shares equivalent to majority shareholder,  
individual that can influence licensed agents; the decision will be concluded by a collective decision. 
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In conditions where the individual was nominated by the licensed agent to be appointed as a member of the independent 
committee, and that individual is or used to have business relationships or provided expertise services that exceed the sum 
stated in Article 4 or 6, the licensed agent will have an extension on the conditions that state the existing business  
relationship and expertise services that exceed the stated sum. This extension will be in effect upon the license agent  
demonstrates to the Management of the company that the consideration process is in accordance with Charter 89/7, which 
states that appointing the concerned individual does not have any effect on the responsibilities or process of giving  
independent suggestions. 

The following clause is a transparent explanation found in the documents of the shareholder meeting on the subject of  
appointing the independent committee.
a. The characteristics of the business relationship or expertise services provided to the respected individual does not fall in 
the category stated.
b. Reasons and pending necessity in appointing the respected individuals as members of theindependent committee.
c. The comments of the Management of the licensed agent concerning the appointment of therespected individuals as 
members of the independent committee in the interests as stated inArticle 5 and 6 concerning the term “partner”, is defined 
as individuals that are certified by the Officeof Licensed Auditors or individuals that provide expertise services and ratified on 
the account auditreports, or the expertise service reports (depending on the case), on behalf of the company only.

Selection of Executives
The Board of Directors shall ensure that the Company’s president and senior executives shall be selected and developed so 
that they shall have knowledge, abilities, experience and qualifications which are necessary for driving the organization’s 
goals.

In selecting the president and senior executives, the Board of Directors has assigned the Remuneration and Selection  
Committee to consider criterion and procedures for selecting and appointing the president, and also to consider and approve 
the person nominated by the president for the position of senior executive to make sure the business runs smoothly.    
Besides, the Board of Directors shall ensure succession plans for the president and senior executives, and report results of 
implementation of the succession plans to the Board of Directors on a regular basis, as well as encourage the president and 
senior executives to receive training so as to improve their skills, knowledge and experience beneficial to the performance 
of duties.

The Board of Directors shall ensure proper remuneration structure and evaluation whereby the Remuneration and Selection 
Committee shall be appointed to consider policies and criterion for determining remuneration structure which shall motivate 
the president, senior executives and personnel at all levels to perform duties in accordance with the Company’s objectives 
and goals.

Leadership and Visions of the Board of Directors
The Board of Directors realizes the importance of its roles and responsibilities as the organization’s leader in directing and 
maintaining the shareholders and stakeholders’ benefits.  Therefore, it has formulated strategies and directions for doing 
business at present and in the long term, stipulated audit procedures and ensured transparent operations of the Company 
in order to create added value and bring sustainability to the organization.

Besides, the important roles of the Board of Directors in creating and driving organizational culture include to adhere to good 
corporate governance practices, to be able to adjust itself under changing factors, to model good behavior as the leader in 
good corporate governance practices in order to sustainably create value for the Company, to encourage the Company to 
achieve effective corporate governance, and also to develop and encourage the personnel’s knowledge, morality, ethical 
standards as well as responsibilities for society and environment.
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Board of Directors’ Meetings
The Board of Directors shall hold a Board of Directors’ meeting at least once every three months which shall be scheduled 
in advance for each year.  Notice of meeting schedule of each Board/committee shall be sent to the directors/committee 
members at the beginning of each year.  Additional meetings may be held as necessary whereby the Company Secretary 
shall send the notice of meeting and supporting documents to the Board of Directors at least 7 days prior to the meeting so 
that the directors shall have sufficient time for consideration.  The notice of the meeting shall clearly specify meeting  
agendasand shall be enclosed with supporting documents completely and accurately.  Each meeting shall take about 1-3 
hours, depending on the agenda proposed.  A written record of the proceedings at each meeting (minutes of meeting) shall 
be prepared.  The minutes of meeting adopted by the Board of Directors shall be kept and available for inspection by  
relevant directors and shareholders.

At each meeting, there shall be not less than one half of the total number of directors present to constitute a quorum.  For the 
agenda item requiring resolution, there shall be not less than two-thirds of the total number of directors.  In this regard, each 
director should attend meetings not less than 75% of the total number of the Board of Directors’ meetings held each year.

The Board of Directors requires the independent directors’ meeting to be held for the purpose of scrutinizing information, 
giving independent opinions and proposing guidelines for considering important matters before forwarding such matters to 
the Board of Directors.  The Board of Directors also gives non-executive directors the opportunity to hold a meeting among 
them as may be necessary to discuss businesses without the Management.

Evaluation of Performance of the Board of Directors
The Board of Directors shall ensure a regular annual evaluation of performance of the Board of Directors whereby the  
evaluation shall be conducted at least once a year by means of self-evaluation so that the Board of Director shall jointly 
consider their performance and problems in order to improve their performance and solve such problemswhereby the 
evaluation results shall be used for developing performance of the Board of Directors/the committees and for ensuring that 
each director/committee member has knowledge and understanding in relation to roles, duties, nature of business and laws 
relating to business operation.  In addition, all directors/committee members shall be encouraged to increase skills and 
knowledge for the purpose of performing their duties on a regular basis.

Remuneration of Directors
The Board of Directors has appointed the Remuneration and Selection Committee to consider policies and criterion for  
determining structure.Which must be transparent and approved by the shareholders, taking into account the appropriateness 
to and consistency with their responsibilities at work as well as the Company’s financial position, and also motivate the Board 
of Directors to lead the organization to success in the short term and long term.  In this connection, any director who has 
been assigned to act as a member of any committee shall receive additional remuneration based on the quantity of work 
increasing.

Sub - Committees
The Sub-Committees of Directors have a duty to complete tasks assigned by the Board of Directors. The company have the 
Board of Directors and the Sub-Committees consisting of:
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1. The Audit CommitteeThe names of the Audit Committee has 2 year tenure, consisting of:
  

Name Position

Mr.Suebtrakul Soonthornthum Chairman of the Audit Committee

Mr.Arpatsorn Bunnag Member of the Audit Committee

Mr.Poonpipat Aungurigul Member of the Audit Committee

Mr.Danu Sukhavat Secretary of the Audit Committee

Mr. Suebtrakul Soonthornthum, Chairman of the Audit Committee has knowledge and experiences to examine the reliability 
of the financial statements.

Scope of authority and duties of the Audit Committee
The Audit Committee has the following duties and responsibilities to report to the Board of Directors:
1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate;
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, 
to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the 
chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit;
3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the laws 
relating to the Company’s business;
4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such person’s 
remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year;
5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are 
in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the Company;
6. The Audit Committee shall work with the Internal Audit Office to implement and review the Anti-Corruption Policy.
7. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the 
audit committee’s chairman and consist of at least the following information:

(a) An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
(b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(c) An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws 
relating to the Company’s business,
(d) An opinion on the suitability of an auditor,
(e) An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member,
(g) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties inaccordance 
with the charter,
(h) Other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to theshareholders and 
general investors,

8. To perform any other act as assigned by the Company’s board of directors, with the approval of the audit committee.
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2. The Remuneration and Selection Committee
The Remuneration and Selection Committee shall hold office for terms of 3 years each, and comprise at least 3 directors 
whereby at least one of them shall be an independent director, as follows:

Name Position

Mr.Poomchai Lamsam Chairman of the Remuneration and Selection Committee

Mrs.Chantra Purnariksha Member of the Remuneration and Selection Committee (holding the position of  
independent director)

Mr.Arpatsorn Bunnag Member of the Remuneration and Selection Committee (holding the position of  
independent director)

Mrs.Thipsuda Kuenkong Secretary of the Remuneration and Selection Committee

Notes  :   (1) Mr. Sara LamSam resigned from the position of member of Remuneration and Selection Committee on  
  9 December 2019.
     (2)  Mrs. ChantraPurnariksha has been appointed as member of Remuneration and Selection Committee since  
  18 December 2019 replacing Mr. Sara Lamsam.

Scope of authority and duties of the Remuneration and Selection Committee
1. To consider remuneration for the Board of Directors and the Sub-Committees.
2. To consider remuneration for the President and/or the person holding the highest position of the Company, including 
salaries, annual bonuses and other types of payments; and to propose their considerations to theBoard meetings for  
approval.
3. To review and set remuneration for internal officers as proposed ay the Management Department, including the annual 
salary increment, the restructure of salaries and the annual bonuses; to propose their considerations to the Board of  
Directors; and to advise on their considerations to the Management Department.
4. To select capable, qualified individuals without any characteristics deemed unfit by the law and other supervising units to 
assume the position of President and the highest-ranking executives of the Company when such positions are available; and 
to propose their selection to the Board of Directors for approval.
5. To carry other tasks as assigned by the Board of Directors.

3.The Risk Management Committee
The name of The Risk Management Committee has 3 years tenure, consisting of :

Name Position

Mr.Anupon Likitpurkpaisan Chairman of the Risk Management Committee

Mr.Sara Lamsam Member of the Risk Management Committee

Mr.Pipop Kunasol Member of the Risk Management Committee

Dr.Sutee Mokkhavesa Member of the Risk Management Committee

Mr.Vichate Tantiwanich Member of the Risk Management Committee

Mr.Kachornjak Chalothorn Member of the Risk Management Committee

Mr.Danu Sukhavat Member and Secretary of the Risk Management Committee
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Scope of authority and duties of the Risk Management Committee
1. Setting up to meeting cooperates with executive committee to operational plan to assign standard ofthe risk management 
and standard of control the risk management, addition the risk managementsystem to aim into a conversation for strategies, 
goal and to direction of management to business plan topresent to Executive committee.
2. To regulated and recommend to the Board of Directors about the policy of risk management, standardof operations process, 
strategies and performance to risk condition for confidence that the company hasproper and adequate internal control system.
3. To followed and reviewed the company’s policy and the risk management system are sufficient and tocompliance with 
the company’s plan.
4. To reported to the Board of Directors has been held through it’s sustain. That mean to development and adjust to be 
consistent which company’s policy and standard the risk management.
5. To carry other tasks as assigned by the Board of Directors

4.  The Executive Committee
Consisted of representative from the Board of Directors and the Management Department to investigate the administration 
and management aspect.

Name Position

Mr.Sara Lamsam Chairman of the Executive Committee

Mr.Pipop Kunasol Member of the Executive Committee

Dr.Sutee Mokkhavesa Member of the Executive Committee

Mr.Kachornjak Chalothorn Member of the Executive Committee

Mr.Danu Sukhavat Member of the Executive Committee

Mrs.Thipsuda Kuenkong Member and Secretary of the Executive Committee

      
Scope of authority and duties of the Executive Committee
1. Cooperate cooperates with the company’s daily administration department and in processing the business plan and budget.
2. Review and approve on general agenda and complete assigned task from the Board of Directors and report to the board.
3. Review other matter which is not a usual agenda and/or not in the business plan and budget that can affect the company’s 
financial status, income, or reputation; including reviewing a newly launched activity or product, and report to the Board of 
Directors for further consideration.
4. Verify the risk management procedure, including legal procedure, rules and related policies.

5. The Investment Committee
Consisted of representative from the Board of Directors and the Management Department, to choose even more effective 
funding resources and financial structure which comprised of:

Name Position

Mr. Pipop Kunasol Chairman of the Investment Committee

Dr. Sutee Mokkhavesa Member of the Investment Committee

Mr. Danu Sukhavat Member and Secretary of the Investment Committee
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Scope of authority and duties of the Investment Committee
1. Review company’s capital structure
2. Consider company’s balance sheet management such as capital raising, credit lines with financial
institutions (including asset-liability management policy)
3. Consider company’s asset management
4. Consider liquidity and company’s funding policy to be consistent with company’s medium term business plan
5. Plan and develop company’s financial strategy
6. Consider topics which will affect company’s credit rating
7. Carry other tasks as assigned by the board of director

Supervision of Operations of Subsidiary Companies and Associated Companies
The Board of Directors shall, at a proper level for each enterprise, supervise and establish framework and mechanism for the 
supervision of policies and operations of subsidiary companies and other enterprises significantly invested by the Company.  
As at 31 December 2019, there was no investment in any of subsidiary companies or associated companies.

Supervision of Usage of Internal Information
With respect to the supervision of usage of internal information, the Company has established guidelines for practice for the 
supervision of usage of internal information and the sale and purchase of the Company’s securities for its directors and  
executives as defined by the Notification of the SEC, and also assigned the directors, executives and employees at all levels 
to have the duties to keep confidential the following information and documents:
 - internal information which has not yet been disclosed to the public;
 - information which has been kept for the Company’s use only, not for personal use;
 - information which has been kept undisclosed temporarily such as information from financial statements which have 
not yet been submitted to the Securities Exchange, the Company’s operating results, capital increase/decrease, joint venture, 
dividend payment, merger, acquisition and entering into significant commercial contracts; and
 - documents which cannot be disclosed to outsiders as the disclosure thereof may lead to benefit seeking for  
themselves or families or associates wrongfully such as information affecting securities price, trade secret and invention  
formula belonging to the Company. 

In addition, the Company has established guidelines for the supervision of usage of internal information and for securities 
trading as follows:
1. The Company’s directors and executives are prohibited from using and/or disclosing internal information to others 
before such information is disclosed to the public;
2. The Company’s directors and executives including insiders who know the Company’s internal information are  
prohibited from trading securities during a period of one month before such information is disclosed to the public and a 
period of 4 days after the disclosure of such information to the public.
3. The Company’s directors and executives as defined in the Notification of the SEC have the duties to report their  
trading /possession of securities of the Company in forms 59-1 (within 30 days) and 59-2 (within 3 days) to the Office of the 
SEC, and submit a copy of such report to the Company.
 
In this regard, the Company has prepared a written code of ethics for employees so that the employees at all levels will be 
informed of and adhere to this code of ethics as guidelines for practice and basic standards for the employees to conduct 
themselves ethically.  This code of ethics shows that the Company is determined to comply with the law, rules, regulations 
and Articles of Association of the Company.  By this code of ethics, the employees will be made aware of what they should 
be careful and will prevent them from doing any acts which constitute a breach of law, rules, regulations and Articles of  
Association and tarnish the reputation of the Company.
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Employee Code of Conduct
The Company recognizes the importance of “good corporate governance” as part of the Company’s business strategy which 
leads to transparent, equitable and verifiable operations.  For the past performance, the Company’s business has been  
carried on within the scope of the Code of Conduct.

To ensure that good corporate governance policies shall be concretely implemented, the Code of Conduct is considered an 
important and necessary tool.  Therefore, the Company has set out written guidelines on how to faithfully, honestly and 
equitably perform duties and responsibilities assigned to the Employees at all levels, and how to behave towards the  
Company and all groups of stakeholders so that the Employees at all levels shall acknowledge and adhere to the said  
guidelines.

This Employee Code of Conduct has been established as a fundamental standard for the Employees to behave ethically.  In 
addition, it reflects the Company’s commitment to complying with laws, rules, regulations and articles of association.  It also 
serves to remind the Employees to take caution and prevents them from doing any act in violation of laws, rules, regulations 
and articles of association, which may bring the Company into disrepute.

If an Employee breaches the “Employee Code of Conduct”, it shall be deemed a serious disciplinary violation, and the  
Employee shall be liable to the punishment as specified in the Company’s articles of association and regulations which have 
been stipulated and/or will be announced in the future. 

Scope
The “Employee Code of Conduct” applies to the Employees of Phatra Leasing Public Company Limited, its subsidiary  
companies, associated companies and other enterprises, over which the Company has control, including enterprises in foreign 
countries.

The “Employee(s)” means permanent employee(s), contract employee(s), probationary employee(s), temporary employee(s), 
special contract employee(s), contractual party/parties and employee(s) of the companies which have been hired by the 
Company.

Practices
1. Faithfulness, Honesty and Morality
The Employees must perform duties faithfully and honestly in strict compliance with the laws relating to business operations, 
rules, regulations and orders of the Company, and adhere to morality, and must not seek personal benefits. 
2. Responsibility for Assignments
The Employees are considered a valuable resource and an essential factor in the Company’s success so the Company has 
taken care of and treated them fairly in relation to advancement opportunity, remuneration, appointment, transfer as well 
as potential development.  Therefore, the Company believes that all Employees shall perform their assignments responsibly, 
give cooperation in preparation of accurate and up-to-date documents, data and reports, as well as study to gain knowledge 
and experiences for improving themselves as qualified persons in order to become more efficient and effective at work.
3. Confidentiality and Use of Insider Information
Insider information protection is essential for the Company’s success and also for job security of all Employees.  The  
Company deems that it is the responsibility of all Employees to keep the Company’s confidential information strictly  
confidential.  The Employees shall not disclose the Company’s information not yet revealed to the public, except in  
compliance with applicable laws or with the approval of line manager or higher level executives.  The Code of Conduct in 
relation to confidentiality and use of insider information has been laid down as follows:



249Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2019

Corporate Governance Policy

3.1 The Company’s Employees at all levels have the duty to keep confidential insider information and  
documents which cannot be revealed to outsiders, for example,  price sensitive information, trade secret, formula or 
invention deemed to belong to the Company, whereby the leakage thereof will lead to wrongful benefit-seeking for 
themselves or their families or associates.
3.2 The Company’s Employees at all levels shall not use confidential information for their own benefit or 
another’s benefit.
3.3 The Company’s Employees at all levels who receive personal information shall keep or use such  
information with due care.
3.4 The Company requires the information relating to contractual parties and the agreements made with the 
contractual parties to be treated as confidential information which cannot be revealed to third party, except in  
compliance with applicable laws or with the approval of line manager or higher level executives.
3.5 Each division should provide measures and systems to strictly control the Company’s information which 
shall be applied within such division or department in order to prevent the Company’s insider information from being 
disclosed before official release.  These measures and systems shall be deemed part of risk control measures of the 
Company.
3.6 The Company assigns the superiors at all levels to have the duty and responsibility to ensure that the 
important data and information of the Company will not be leaked to the public by their inferiors before official release 
by the Company.
3.7 Insider information internally shared by the Employees shall be used within the scope of duties and  
responsibilities as assigned to the Employees.
3.8 The Company deems it important to keep confidential the aforesaid information including the information 
of its customers, products, services, work plans, strategies, work procedures and work systems.  The Employees shall 
not use the information received or prepared due to their assignments in the Company in the manner which may bring 
personal benefits.
3.9 The Company’s Employees at all levels have the obligation to protect confidential information of the 
Company’s customers and business partners as well as the Company’s information at all times even though the 
Employees resign or are no longer the Company’s Employees.  The Company considers that any information or 
documents including programs and work systems developed and invented during their employment with the  
Company shall be the property of and be copyrighted by the Company.  The Employees shall not disclose any  
information or document including programs and work systems developed and invented during their employment 
with the Company even though they are no longer the Company’s Employees.

4. Insider Trading
The Company prohibits the purchase or sale of securities of the Company or any of its subsidiary companies by using insider 
information which is substantial and has a significant effect on the price of the securities whereby such information has not 
yet been disclosed in the securities exchange and to the public.

In this regard, the top four executives ranked next to the managing director as defined by the Securities Exchange shall have 
the duty to disclose the securities holding in accordance with Form 59-2 to the Office of the Securities and Exchange  
Commission.
5. Conflict of Interest 
Any Employee shall not seek personal benefits which are contrary to the interest of the Company, or do any acts which may 
cause conflicts of interest with the Company, and/or carry on any business in connection with the Company’s business or in 
the same type of the Company’s business in order to seek personal benefits and cause damage to the Company, whether 
directly or indirectly.  The business carried by the Employee shall not have any impact on his/her duty performance for the 
Company.
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In this regard, any Employee shall not demand or receive any property and/or benefit in bad faith from the customers,  
business partners, creditors or debtors, or use his/her power to seek personal benefits.  The Employee shall avoid receiving 
any gifts or presents from business partners which may lead to a conspiracy or make other persons understand that there is 
a conspiracy.
6. Responsibilities towards the Company’s Property and Reputation
All Employees have the duty to take care of the Company’s property to prevent damage, loss, misuse, theft and destruction.   
The following shall be the responsibilities of the Employees: to comply with maintenance instructions and security procedures, 
to be ready and stay alert for any situation and incident which may arise, as well as to protect and prevent the Company’s 
properties from damage, theft or misuse.

In addition, they shall jointly promote and maintain the Company’s reputation by carefully performing duties without giving 
opinion towards third party in the matter which may have negative impact on the Company’s reputation and operation in 
order to prevent damage which may arise to the stakeholders and the Company’s reputation.
7. Colleagues 
All Employees must respect personal rights of other Employees whereby no information or stories of other Employees, 
whether they are private matters or not, shall not be disclosed or criticized in the manner that may damage the Employees 
or the Company’s image, must not condemn him/her or do any act which may lead to disunity or cause internal damage to 
the Company or related persons of the Company, must treat other colleagues politely and generously with good human 
relationship, and must help bring about and maintain team unity.

Auditor’s remuneration
Appointment, judgement for remuneration and termination of the auditor
The Audit Committee has considered to appoint, consider for remuneration and terminate the authorized auditor by  
submitting to the Committee to appoint the Company’s Auditor in each year to request for the approval from the  
shareholder meeting.
In this regard, in the year 2019, the shareholders’ meeting considered approving appointment of the Company’s auditors and 
fixing their remuneration for the fiscal year 2019 as follows: 
The auditors from KPMG Phoomchai Audit Limited consisting of:
-  Miss Aorapin Sinthawornkul, Certified Public Accountant No. 9441, or
-  Mr.Chokechai Ngamwutikul, Certified Public Accountant No. 9728, or
-  Mr.Chanchai Sakulkoedsin, Certified Public Accountant No. 6827, or 
-  Miss Pantip Gulsantithamrong, Certified Public Accountant No. 4208
should be appointed as the Company’s auditors.  If the aforementioned auditors were unable to perform the duties, KPMG 
Phoomchai Audit Limited should provide other certified public accountant to perform the duties instead.  In this regard, the 
aforementioned 3 persons had no relationship or conflict of interest with the Company / affiliated companies / executives / 
major shareholders or their related persons.  Thus, they were independent in auditing and commenting on the Company’s 
financial statements.  The audit fee for the fiscal year 2019 was fixed as follows:
-  audit fee in the amount of Baht 1,700,000.

Corporate Governance Policy
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Phatra Leasing Public Company Limited recognizes the importance of the good corporate governance of the Company along 
with the business operation under the corporate social and environmental responsibility. The awareness of social  
responsibility is raised in the employees in order to raise the awareness on this issue even more.

The Company has set up the policy of social responsibility and proposed the approval of a policy of social responsibilityto 
the Board of Directors to be used as the framework for the operation and planning for social and environmental  
responsibility as follows:

1. Operate the business with fairness, honesty, law-abiding to related regulations coupled with social and environmental 
involvement including the stakeholders of the Company following the Company’s corporate governance policy.

2. Respect for human rights and treatment of people in the organization fairly. The Company treats all employees as valuable 
resources and they are important factors in enabling the Company to the achievement. The Company, therefore, takes care 
and gives the fair practices in terms of the opportunity, returns, nomination, as well as the potential development and the 
improvement of working environment for employees to have a better quality of life.

3. The anti-corruption is to encourage employees not to perform the exploitation or any act which causes the conflicts of 
interest to the Company and / or operate the business related to the Company’s business or in the same type of Company’s 
business. The employees must not cause damage to the Company whether directly or indirectly including not calling for the 
property and / or any other benefits dishonestly with the customers, partners, creditors, debtors or use the authority for 
exploitation. The employees must avoid accepting any gift or souvenir from those who do business with the company. This 
may lead to the interests or make other persons understand that the interests are dishonestly.

Guidelines for the practice under the policy of social responsibility of the Company in 2019
1. Operate the business with fairness, honesty, law-abiding to related regulations coupled with social and environmental 
involvement including the stakeholders of the Company following the Company’s corporate governance policy

The Company has the operations with virtue, honesty, and law-abiding to related rules and regulations consistently and 
constantly by taking into account of the rights of all stakeholders. The Company recognizes that the sustainable growth of 
the Company will not occur without the participation of these persons. The group of stakeholders consisted of:

Shareholders The Company operates business with transparency and accountability with the good operational performance 
and steady growth based on the principles of good corporate governance to create value for the shareholders in the long 
term. There is also the disclosure of data and information accurately and completely via the channels and media of the Stock 
Exchange of Thailand and the company’s website (www.pl.co.th) so that the shareholders can access and receive the  
information equally. Also in the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, the Company provides opportunities  
forshareholders to exercise the right to propose the agenda in the General Meeting of Shareholders and propose the names 
ofpersons to be elected as directors. The criteria are revealed in the Company’s website (www.pl.co.th).

Customers From the experience in operating the leasing business for more than 29 years, the Company has an effective 
management system by focusing on the customers to receive the satisfaction of a full service of the company. By providing 
quality services and meet the needs of the customers as possible including the provision of accurate information to complete 
the conditions of service, the Company pays attention to the counseling and plans for the use of appropriate vehicles to the 
customers. This also includes the listening to the complaints of customers to develop and enhance the appropriate  
servicesto meet their highest satisfaction.

Corporate Social Responsibilities : CSR
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The Company also has the system to monitor the channels for complaints or feedback from customers via the Call Center 
and Customer Complaint Management from SGS following the quality standard ISO 9001: 2008 certified by the Institute of 
the United Kingdom, UKAS. The customers contact through Call Center will receive the preliminary service from the  
employees immediately with the coordination to solve the problems and report the progress to the customers. Moreover, 
the Company also conducted a survey on the customer’s satisfaction on the services in various fields; the Service of Call 
Center, Roadside assistance, service in accidents, maintenance, calling for car maintenance service, service of car replacement, 
and other services to be used as the information to improve and correct the shortcomings in the operation of the Company. 
The Company will know the needs of the customers even more whichwill be useful for developing the Company’s services 
to respond the demands of customers which are various at present.

Partners With the business operation that relies on various transactions with suppliers, the Company focuses on the right 
treatment to the partners as appropriate from the process of asset purchasing that will be leased to customers and the 
distribution of assets at the end of the lease contracts. To ensure the integrity, transparency and accountability, the  
Company has fostered good relations between the partners by visiting to discuss and exchange the ideas in business  
together occasionally. With the cooperation of the company and its partners, all parties can be managed effectively with 
mutual respect on the basis of the anti-fraud which the Company adheres to and always conforms to.

Competitors As the company has continually grown in leasing business for a long time, it is partly from the Company’s  
operation within the framework of fair competition with professional integrity without seeking for the trade secrets of  
competitors or committing any unlawful act. We believe that with good ethics in business operations, the Company’s  
business will be enabled to grow sustainably in the future.

Creditors As the Company has the investment mainly by borrowing, the Company must have good financial management 
and strictly conform to the terms of the loan agreement with the financial institutes. The Company will not spend the loan 
in the activities contrary to the purpose of the loan of the creditor as well as controlling the management system of loan 
repayment and interest to be fully and on time both for short-term and long-term loan. In addition, when the information 
of the Company has changed significantly affecting the terms of the loan, the accurate and complete information must be 
notified to all creditors.

2. Respect for human rights and treatment of people in the organization fairly. The Company treats all employees 
as valuable resources and they are important factors in enabling the Company to the achievement. The Company, 
therefore, takes care and gives the fair practices in terms of the opportunity, returns, nomination, as well as the potential 
development and the improvement of working environment for employees to have a better quality of life

The Company believes that the employees play the significant role in driving business to advance the goals of success and 
sustainable growth. The Company gives priority to treat all employees equally and fairly, according to human rights coupled 
with raising the great awareness to the executives and all levels of employees to recognize the importance of engagement 
in practices that benefit the society.

The Company also encourages the employees to develop their potential by training the employees according to the positions 
of employees.The Company also encouraged the employees to develop potentiality to suit their positions and duties 
whereby in 2019 the employees were sent to attend training and seminar courses, divided into 34 external courses and 8 
internal courses. The number of employees who attended the training and seminars courses was 160 persons. Moreover, the 
employees have been provided with appropriate welfare such as annual check-up and good working environment as well as 
encouraging them to participate in sport by setting up football club, badminton club , bicycle club and running club to boost 
their health and wellness. Friendship football tournaments have been held for the employees consecutively every year. 
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3. The anti-corruption is to encourage employees not to perform the exploitation or any act which causes the conflicts 
of interest to the Company and / or operate the business related to the Company’s business or in the same type of 
Company’s business. The employees must not cause damage to the Company whether directly or indirectly including 
not calling for the property and / or any other benefits dishonestly with the customers, partners, creditors, debtors or 
use the authority for exploitation. The employees must avoid accepting any gift or souvenir from those who do business 
with the company. This may lead to the interests or make other personsunderstand that the interests are dishonestly.

The Company is determined to carry on business operation with honesty, transparency, fairness, responsibility and care under 
relevant laws, rules, regulations and standards. Therefore, the Company has established the “Anti-Corruption Policy” to 
clarify anti-corruption activities so that all of the directors, executives and employees shall acknowledge, understand and 
strictly adhere to these working principles. 
Besides, as the Company does not encourage the employees to seek personal benefits, the “Employee Code of Conduct” 
has been established as a fundamental standard for the Employees to behave. Every employee shall sign to acknowledge 
and adhere to theAnti-Corruption Policy and the Employee Code of Conduct once they start to work with the Company.

4. Promote the projects or social activities and support
The Company always operates the business with morality and ethics as the Company believes that moral society is  
fundamentally important. To take into account the social responsibility is one of the Company’s missions, which is  
particularly important. Through several projects, the Company has donated computers for students in remote areas,  
donated school supplies for schools in need, repair damaged school buildings whereby these activities have become more 
concrete and will continue together with the operation of the Company’s business.  In 2019, the Company has arranged 
social and environmental activities through the following projects:
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Lunch for Teacher Boonchoo Home Project
On 31 July 2019, Mr. Pipop Kunasol, President and Miss Thipsuda Khuenkhong, Executive Vice-President leaded the  
Company’s staff to sponsor a lunch and donate necessary items such as detergent, fabric softener, ready-to-drink milk 
and rice for children with special needs at Teacher Boonchoo Home, Chonburi Province to support those children and 
encourage their teachers.
Donation of School Shoes and Futsal Sportwear for Children at PhuruYor.Sor.Sor. 80 School

Mr. Pipop Kunasol, President, is determined to provide educational opportunities for disadvantaged children every year.   
As there are students from low-income families at PhuruYor.Sor.Sor. 80 School, 100 pairs of boys’ school shoes and 20 
sets of futsal sportwear have been given to support and encourage those children.  Young people are the hope of the 
nation and will be a driving force for national development in the future.

Donation of Computers to Wat Don Maprang School and Ban Lung Ai Mee Border Patrol Police School, Amphur 
Cha-uat, Nakhon Si Thammarat Province
Mr. Pipop Kunasol, President, realizes the importance of education and transmitting knowledge to students in remote 
areas, as well as keeping schools in a community.  In this year, the Company’s staff visited Wat Don Maprang School, 
Amphur Cha-uat, Nakhon Si Thammarat Province, for which the Company has provided educational support since 2016.

Environment Conservation

Project of music therapy for philanthropy
Phatra Leasing Public Company Limited contributed money to support the costs of music therapy program for philanthropy 
by arranging the concert at the Medical Center Clinic. The Company has provided the ongoing support from 2013 till present.

For the Medical Center Clinic, it is the project to treat patients in lower rates than private hospitals. The project has been 
operated by Ban Buengvejjakit Co. Ltd which is the personal company of His Majesty the King. This activity helped relaxing 
the patients, doctors, nurses and staffs of the hospital. This is also the transfer of Thai music which is valuable both  
composers and literary arts no to be lost from the society.
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On 6 September 2019, the Company’s staff visited students and teachers 
at Wat Don Maprang School and delivered school supplies to the school, 
consisting of a 55-inch TV and 5 computers for use as instructional media.  
In addition, the Company’s technicians were sent to repair electronic 
equipment of the school to ensure that they would be in good working 
condition.

Meanwhile, the Company’s directors and officers visited Ban Lung Ai Mee 
Border Patrol Police School, Amphur Cha-uat, Nakhon Si Thammarat  
Province to deliver school supplies such as 5 computers, A4 paper,  
printers, pens and whiteboards to the students, and also brought food 
and snacks for lunch for foreign volunteer teachers who have taught  
English to the border school’s students.

Donation of School Shoes to Ban HuaiNokLae School (Ban Nam Dib Bonwan Branch), Tak Province
Ban HuaiNokLae School (Ban Nam Dib Bonwan Branch), Tak Province, is located in a remote area.  There are  
approximately 105 students from kindergarten to grade 6.  All of the students are hill tribe children from various ethnic 
groups.

As the Company realizes the importance of education and transmitting knowledge to students in remote areas, our 
directors and staff visited and delivered school supplies and equipment such as school shoes, fundamental living  
equipment, food and snacks to the students and also sponsored a lunch.  The school represented by School Director 
RuneeHorthong accepted all supplies.
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Project of music therapy for philanthropy
Phatra Leasing Public Company Limited contributed money to support the costs of music therapy program for philanthropy 
by arranging the concert at the Medical Center Clinic. The Company has provided the ongoing support from 2013 till 
present.

For the Medical Center Clinic, it is the project to treat patients in lower rates than private hospitals. The project has been 
operated by Ban Buengvejjakit Co. Ltd which is the personal company of His Majesty the King. This activity helped relaxing 
the patients, doctors, nurses and staffs of the hospital. This is also the transfer of Thai music which is valuable both 
composers and literary arts no to be lost from the society.

Corporate Social Responsibilities : CSR
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11. Internal Control and Risk Management

The Board of Directors and the Audit Committee give great importance to the internal control systems. After consideration, 
the Board of Directors and the Audit Committee are of the view that the Company’s internal control systems are sufficient 
and appropriate without deficiency which may have significant impact on the opinion of the auditors in financial statements. 
The internal control systems of the Company can be summarized as follows:

Internal Control
The Board of Directors has provided the internal control systems which cover all aspects including financial control,  
operational control, operation supervision and risk management to ensure compliance with relevant laws, rules and  
regulations whereby the Internal Audit Office is an independent unit which performs the duties to examine internal operations 
of the Company, to assess the sufficiency and appropriateness of the internal control systems, and to report the examination 
results directly to the President and the Audit Committee, as well as to impose measures to preventthe directors and  
executives from selling and purchasing securities by using inside information (insider trading) and from seeking benefits for 
themselves or others wrongfully (abusive self-dealing)

Prevention of Conflict of Interest
The Board of Directors is careful with connected transactions and the conflict of interest whereby the Company had specified 
the consideration steps carefully, honestly, reasonably and independently within ethical frame, and disclosed information 
fully in order to prevent the Company from conflict of interest. The Audit Committee had considered connected transactions 
which may lead to conflict of interest. The Audit Committee then was of the view that the related party transactions in the 
past year were the transactions in the same manner to the transactions made with other business in general. The Company 
disclosed such transactions in the notes to financial statements and there was no conflict of interest. 

In this regard, in relation to the supervision of internal information usage, the Company prohibited the Board of Directors and 
the executives of the Company from usage and/or disclosure of internal information for the purposes of purchasing, selling, 
transferring and accepting transfer of securities issued by the Company before such information would be disclosed to the 
public. In this regard, the Board of Directors and all executives acknowledged the regulations of theSEC and the SET re report 
on sale and purchase of securities and properly complied with the said provisions thereof.
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As of December 30th 2019, the Company ensures the appropriate disclosure of report on changes to the portfolio of its  
directors, executives and company Secretary as follows :

Shareholder
Number of Shares (PL)

% Increase/
decrease28 Dec18 30 Dec19

1.Mr.Photipong Lamsam
- Mr.Photipong Lamsam
-Yupong Company Limited (Juristic person who hold 
the shares over 30%)

Total

169,866
12,323,402

12,493,268

169,866
12,323,402

12,493,268

0.028%
2.066%

2.094%

-
-

-

2. Mr. Poomchai Lamsam
- Mr. Poomchai Lamsam
- Mrs.Chudtraporn Lamsam  (Spouse)

Total

3,540,000
20,000

3,560,000

3,540,000
20,000

3,560,000

0.593%
0.003%
0.597%

-
-
-

3. Mr.Sara Lamsam
Total 1,800,000 1,800,000 0.302% -

4. Mrs. Nualphan Lamsam
Total 1,800,000 1,800,000 0.302% -

5. Mr.Pipop Kunasol - - - -

6. Dr. Sutee Mokkhavesa - - - -

7. Mrs. Chantra Purnariksha - - - -

8. Mr. Vichate Tantiwanich - - - -

9. Mr.Anupon Likitpurkpaisan - - - -

10. Mr. Suebtrakul Soonthornthum - - - -

11. Mr.Arpatsorn Bunnag
Total 296,000 296,000 0.05% -

12. Mr.Poonpipat Aungurigul - - - -

13. Mr.Kachornjak Chalothorn
- Mr.Kachornjak Chalothorn
- Mrs.Sutarut Chalothorn (Spouse)

Total

254,661
200,000
454,661

254,661
200,000
454,661

0.043%
0.034%
0.077%

-
-
-

14. Mrs. Thipsuda Kuenkong
- Mrs. Thipsuda Kuenkong (1)
- Mr. Apichat Kuenkong (Spouse)

Total

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

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

0.299%
0.327%
0.626%

-
-
-

15. Mr. Soottichai Sombatsiri - - - -

16. Mr.Thanan Suebsiri
Total 20,000 20,000 0.003% -

17. Mr. Naruepol Watanakun - - - -

18. Mr.Danu Sukhavat - - - -

19. Mrs.Karaked Junvanitrattana - - - -



259Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2019

Internal Control and Risk Management

Risk Management
For the risk management of liquidity, the Company has found the sources of loans, both short and long terms, to give the 
time to repay the amount of debts corresponding to the value of the rental income to be received in each period in order 
to prevent cash flow problems insufficient for the cash flow in each period.

For the management of credit risk or the risk of rental payment ability, the Company is careful in selecting the customers by 
using Sponsoring for approving as each sponsor will have the view and the broader idea to be more discreet. This will reflect 
the quantity of the debtors who have problem with the Company in the low level. Moreover, the Company also has the 
system to track customer payment carefully including the provision for doubtful accounts adequately. Besides, the  
Company pays attention to the study of the fluctuations in the entire economy of the world and regional environmental 
trends as well as factors that may directly affect the Company’s business.

Furthermore, for the management of interest rate risk arising from the changes in the interest rates on loans in each period, 
this is caused by the rental which is the main income of the Company is set to be fixed and cannot be changed during the 
lease term even though the loan interest rate has changed. The majority of the Company’s debts are long-term debts with 
the fixed interest rate throughout the term of the loan for reducing the risk of the above interest rate.

The Company has the risk management in the marketing and competition by selecting the base of juristic person  
customerswith good credit quality. There is also the attempt to distribute the customers in each group of industry. Moreover, 
the Company also focuses on the risk management of scrap value for maximum effectiveness.
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12. Related Parties Transaction

Account details and operations of the company that are associated with other companies, which are average activities of the 
company. The report is based on the average market price, or according to the prior agreement in which the market price 
wasn’t stated. The company specified the standard value, process of authorization, and the individuals that are authorized 
the transaction of the stated price. The company always considers the matters of appropriateness and fairness in forecasting 
price. According to the reports submitted by the account auditors, there was a disclosure of information that was associated 
with one another. The reports are in the report’s footnotes of the budget report and part of the business conduct of the 
company. The company will give a detailed explanation of the information as follows:

Cross over entries with vested interest

  Companies Name Type of Business Share Percentage Relationship

Muang Thai Life Assurance PLC. Life-Insurance 10.00 Shareholders and some common directors

Muang Thai Insurance PLC. Non-Life Insurance 8.89 Shareholders and some common directors

Muang Thai Real Estate PLC. Property 0.00 Holding share 0.39% and some common 
directors.

  
 
Net in value of asset held for lease 

Unit : Million Baht

Name Relationship

As at 31 Dec 2017 As at 31 Dec 2018 As at 31 Dec 2019

Value Proportion
(%)

Value Proportion
(%)

Value Proportion
(%)

Muang Thai Life Assurance PLC. Shareholders and 
some common
directors

133.49 1.38 129.40 1.25 122.04 1.26

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and 
some common
directors

52.45 0.54 41.81 0.40 66.21 0.69

Prepaid Insurance Premium
Unit : Million Baht

Name Relationship As at 31 Dec 2017 As at 31 Dec 2018 As at 31 Dec 2019

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and 
some  Common 
directors

45.07 42.87 40.44
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Accrued Insurance Premium
Unit : Million Baht

Name Relationship As at 31 Dec 2017 As at 31 Dec 2018 As at 31 Dec 2019

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and some  
Common directors

4.06 4.52 -

Insurance Premium
Unit : Million Baht

Name Relationship
31 Dec 2017
(12 Months)

Jan 17-Dec 17

31 Dec 2018
(12 Months)

Jan 18-Dec 18

31 Dec 2019
(12 Months)

Jan 19-Dec 19

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and some  
Common directors

85.70 86.69 81.21

Rebate Insurance
   Unit : Million Baht

Name Relationship
31 Dec 2017
(12 Months)

Jan 17-Dec 17

31 Dec 2018
(12 Months)

Jan 18-Dec 18

31 Dec 2019
(12 Months)

Jan 19-Dec 19

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and some
Common directors

10.17 10.00 9.27
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13. Financial Overview

Independent Auditor’s Report
Independent auditor’s report for financial statements for the year ended between 2017 and 2019 is to express an opinion 
on these financial statement present fairly, in all material respects, the financial position of the company and its financial 
performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Year Auditor Audit Company Type of Report

2019 (Jan 19 – Dec 19) Miss Aorapin Sinthawornkul KPMG Poomchai Audit Co., Ltd. Unqualified opinion

2018 (Jan 18 – Dec 18) Miss Aorapin Sinthawornkul KPMG Poomchai Audit Co., Ltd. Unqualified opinion

2017 (Jan 17 – Dec 17) Mr.Bunyarit Thanormcharoen KPMG Poomchai Audit Co., Ltd. Unqualified opinion

Financial Overview (Separate financial statement) 
Unit : Million Baht

2017
Jan 17-Dec 17

2018
 Jan 18-Dec 18

2019
Jan 19-Dec 19

Rental income from operating lease contracts 2,661.53 2,604.10 2,695.98

Income from finance lease contracts 142.00 127.67 123.58

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,005.78 1,055.64 1,012.78

Gain on disposal of equipment - - 1.31

Other income 47.74 44.97 46.51

Total income 3,857.05 3,832.38 3,880.17

Costs and operating expenses 3,406.19 3,431.23 3,523.04

Financial costs 285.08 256.47 271.18

Income tax expense (56.11) (79.39) (84.36)

Total costs and expenses 3,635.16 3,608.31 3,709.86

Net Profit (loss) 221.89 224.07 170.31

Earnings (loss) per share net 0.37 0.38 0.29

Number of shares (shares) 596,492,874 596,509,825 596,509,825

Current assets 1,739.67 1,896.71 1,858.22

Non-current assets 11,471.76 12,168.96 11,536.63

Total assets 13,211.44 14,065.67 13,394.85

Current liabilities 3,871.13 4,993.29 3,736.55

Non-current liabilities 6,478.21 6,091.56 6,621.34

Total liabilities  10,349.34 11,084.85 10,357.89

Equity 2,862.11 2,980.82 3,036.96

Book value per share (Baht / share) 4.80 5.00 5.09

Dividends (Baht per share) 0.19 0.19 -
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Financial Highlight

2017
Jan 17-Dec 17

2018
Jan 18-Dec 18

2019
Jan 19-Dec 19

Profitability Ratio

Gross profit margin (1)  20.18% 18.78% 17.87%

Interest Income (2) 6.77% 5.86% 6.00%

Interest expenses (2) 2.93% 2.59% 2.74%

Net Interest Income (2) 3.84% 3.27% 3.26%

Net profit margin 5.75% 5.85% 4.39%

Return on equity  7.90% 7.67% 5.66%

2017
Jan 17-Dec 17

2018
Jan 18-Dec 18

2019
Jan 19-Dec 19

Efficiency Ratio

Return on asset 1.68% 1.64% 1.24%

Asset turnover 29.17% 28.10% 28.26%

2017
Jan 17-Dec 17

2018
Jan 18-Dec 18

2019
Jan 19-Dec 19

Financial Ratio

Debt to equity (times) 3.62 3.72 3.41

Total receivable to loan (times) 1.20 1.25 1.18

Dividend payout (%) 51 51 -

Note :  (1) operating lease
  (2) financial lease
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Share Information and Growth Ratio

2017
Jan 17-Dec 17

2018
Jan 18-Dec 18

2019
Jan 19-Dec 19

Share Information

Book value per share (baht) 4.80 5.00 5.09

Earnings per share (baht)  0.37 0.38 0.29

Dividend per share (baht) 0.19 0.19 -

Growth Ratio

Total assets -0.14% 6.47% -4.77%

Total liabilities -1.22% 7.11% -6.56%

Total revenue -7.60% -0.64% 1.25%

Administrative expenses -35.89% -2.56% 5.86%

Net profit 0.78% 0.98% -23.99%

2017
Jan 17-Dec 17

2018
Jan 18-Dec 18

2019
Jan 19-Dec 19

Financial Policy Analysis

Interest coverage (times)  12.93 12.52 13.42

Leverage (times) 0.33 0.29 0.25
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14. Management Discussion and Analysis (MD&A)

Operating Results and Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited

Business Operation Overview for 2018
In 2018, Phatra Leasing Public Company Limited still had the policy to place emphasis on using leased assets to obtain 
maximum benefit, whether for long-term or short-term leases, after the lease contracts had expired, as well as selling leased 
assets which were still in good condition directly to consumers in order to obtain the best selling prices. Quite fierce  
competition in the business was a factor that made the Company’s business run harder than in the past.  However, the 
Company had confidence that the Company had sufficient capability to continue growing its business in the future.

Business Operation Overview for 2019
In 2019, Phatra Leasing Plc. still placed emphasis on providing operating and financial lease services.  Apart from the existing 
types of leased assets, the Company was in the process of expanding into other types of assets with market liquidity, for 
which there were a small number of service providers, in order to avoid fierce competition which might affect the Company’s 
profit.  In addition, it was important that the Company had to continue managing leased assets, contracts of which had  
expired.  In 2019, the Company held the “SA-BUY CAR FESTIVAL” to sell used cars directly to retail buyers.  Such event was 
successful, the same as in 2018. 

Business Operation Overview for 2020
As Thai economy is likely to continue to grow slowly in 2020, Phatra Leasing Plc. has a policy to carry on the business  
carefully by placing emphasis on granting leases to the customers with good payment history, giving importance to profit 
margin from leases, as well as attempting to providing new services to satisfy the demand of customers, whether they are 
juristic persons or natural persons.  With regard to leased assets, contracts of which have expired, the Company has still  
attempted to generate additional income by maintaining them in good condition for leasing out for further periods of time 
or for sale as used cars by focusing on selling them directly to end users in order to obtain the best selling prices.

Operating Results for the Year 2019 Compared to the Year 2018 (for the 12-month periods ended 31 December)
Revenue structure in the year 2019 compared to the year 2018 (for the 12-month periods ended 31 December 2019 and 31 
December 2018) has been shown in the following table: 

Unit: Million Baht

2018
Jan-Dec 2018
(12-month 

period)

2019 
Jan-Dec 2019
(12-month 

period)

% increase 
(decrease)

Rental received from operating lease contracts  2,604 2,696 4

Income from financial lease contracts  128 124 (3)

Income from sale of leased assets under operating lease 
contracts

 1,056 1,013 (4)

Profit from sale of equipment and properties held for sale - 1 N/A

Other income 45 46 2

Total income 3,832 3,880 1
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The Company’s main income in the year 2019 comprised rental received from operating lease contracts in the amount of 
Baht 2,696 million (increasing by 4% compared to the same period of the year 2018) as a result of an increase in the average 
amount of leased assets of the year 2019 which was higher than that of the year 2018, and income from financial lease 
contracts in the amount of Baht 124 million (decreasing by 3% compared to the same period of the year 2018).   This was 
mainly because the economy was likely to slow down, so the Company had to select new customers more strictly in order 
to prevent bad debt problems in the future.  As a result, the number of account receivables under financial lease contracts 
decreased.  However, it was also the Company’s policy to expand into other types of assets, for which the Company had 
knowledge and expertise and there were a small number of service providers.  Such policy was expected to give the 
 Company the opportunity to get more customers with debt service capacity and to increase profit margin.

The Company’s income from sale of leased assets under operating lease contracts was Baht 1,013 million, decreasing by 
Baht 43 million or 4% from the same period of the previous year due to a decrease in the sale volume of leased assets, 
contracts of which had expired.

Based on the aforementioned causes, the Company’s total income in 2019 was Baht 3,880 million, increasing by 1% compared 
to the same period of the year 2018.

Cost structure in the year 2019 compared to the year 2018 (for the 12-month periods ended 31 December 2019 and 31 
December 2018) has been shown in the following table:

Unit: Million Baht

2018
Jan-Dec 2018
(12-month 

period)

2019 
Jan-Dec 2019
(12-month 

period)

% increase 
(decrease)

Direct cost from leasing out 2,115 2,214 5

Cost for sale of leased assets under operating lease 
contracts

1,054 1,031 (2)

Loss from sale of equipment and properties held for sale 14 - (100)

Management expenses 279 274 (2)

Doubtful debts (reversing entry) (30) 4 113

Financial expenses 256 271 6

Total expenses 3,688 3,794 3

Direct cost from leasing out assets which were primarily subject to depreciation in 2019, amounted to Baht 2,214 million.  
This was an increase of Baht 99 million or 5% compared to the same period of the previous year, as the average amount of 
leased assets under operating leases throughout the year 2019 was higher than that of the year 2018.  Meanwhile, the cost 
for sale of leased assets under operating lease contracts decreased by Baht 23 million or 2% compared to the same period 
of the previous year in line with a decrease in the sale volume of leased assets, contracts of which had expired.

In addition, the Company’s financial expenses increased by Baht 15 million or 6% due to an increase in the proportion of 
long-term loans applied for to prevent liquidity problems which might arise in the future as a result of the economic  
slowdown.  The Company’s interest expenses also increased in this year.
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Unit: Million Baht

2018
Jan-Dec 2018

(12-month period)

2019 
Jan-Dec 2019

(12-month period)

Gross profit 489 482

Net profit 224 170

Gross profit margin 19% 18%

Net profit margin 6% 4%

In 2019, the Company’s net profit was Baht 170 million, decreasing from the same period of the year 2018 by Baht 54 million.  
This was mainly because the difference between the allowance for doubtful debts in the year 2019 and the reversal of the 
allowance for doubtful debts in the year 2018 was Baht 33 million.  Moreover, in 2019 as a result of the increase in the 
Company’s financial expenses by Baht 15 million, together with the Company’s method for reducing inventory period to 
prevent obsolescence in 2019, the Company suffered higher net loss from the sale of leased assets under operating lease 
contracts and financial lease contracts, amounting to Baht 5 million, compared to the year 2018.

Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited as of 31 December 2019 Compared to 31 December 2018

Assets
As of 31 December 2019, the value of total assets of the Company was Baht 13,395 million, which decreased by Baht 671 
million or decreased by 5% from the previous year.  This was mainly because of a decrease in the value of leased assets 
under operating lease contracts and account receivables under financial lease contracts at the end of the year 2019 compared 
to at the end of the year 2018.  Meanwhile, the value of inventory increased by Baht 12 million due to the Company’s 
policy to attempt to sell used cars to as many end-users as possible in order to obtain the best selling prices, thereby  
resulting in a longer selling period.

As of 31 December 2019, the Company had rental receivables under operating lease contracts which had been overdue for 
more than 3 months in the amount of Baht 15 million, and debt default in the amount of Baht 72 million.  After deduction 
of security deposit, the Company set up additional allowance for doubtful debts in the amount of Baht 1 million.   Thus, the 
allowance for doubtful debts set up for this type of lease contracts amounted to Baht 80 million.   With regard to financial 
lease contracts, the Company’s account receivables under this type of lease contracts which had been overdue for more 
than 3 months amounted to Baht 34 million, and debt default in the amount of Baht 62 million.  After deduction of  
security deposit and recoverable amount of the leased assets, the Company set up additional allowance for doubtful debts 
in the amount of Baht 2 million.  Therefore, the allowance for doubtful debts set up for this type of lease contracts  
amounted to Baht 49 million.   

Liabilities
As of 31 December 2019, the total liabilities of the Company amounted to Baht 10,358 million, which decreased by Baht 727 
million or 7%, compared to the total liabilities in the amount of Baht 11,085 million as of the end of 2018.  This was mainly 
because the liabilities with interest burden decreased by Baht 679 million while the accounts payable in the ordinary course 
of business decreased by Baht 107 million.  Most of the liabilities with interest burden were in the forms of debentures and 
long-term loans from financial institutions which offered fixed interest rates in order to prevent fluctuations in interest rates 
which might occur in the future.
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As of 31 December 2019, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.41 times but taking into account only the  
liabilities with interest burden, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.14 times.  In this connection, according to 
a loan covenant provided by the Company, the ratio of liabilities (calculated only the liabilities with interest burden) to 
shareholders’ equity for the Company’s debentures should not exceed 7 times.  It could be seen that such ratio was  
considerably lower than that provided by the loan covenant.  Therefore, it could be deemed that the Company was still 
able to comply with the conditions of such loans and had potential to increase assets held for lease in the future.

Shareholders’ Equity
As of 31 December 2019, the shareholders’ equity was equal to 3,037 million, which increased by Baht 56 million from that 
at the end of the year 2018.

Liquidity
With respect to the liquidity for the year ending 31 December 2019, the Company obtained cash flow from operating  
activities in the amount of Baht 3,640 million.  The Company made payment for purchase of assets held for lease under 
operating lease contracts in the amount of Baht 2,351 million plus income tax in the amount of Baht 180 million.  Therefore, 
the Company had net cash obtained from operating activities in the amount of Baht 1,108 million.  Meanwhile, the  
Company’s net cash flow used in investment activities amounted to Baht 4 million, as a result of the sale and purchase of 
equipment and assets other than leased assets under operating lease contracts.  In addition, the Company’s net cash flow 
used in fund raising activities amounted to Baht 1,070 million, as a result of the payment of financial expenses and the  
repayment of short-term and long-term debts whereby the total amount thereof was higher than the amount of loans 
newly applied for.

Apart from the rental received by the Company in each month, the Company still has short-term loans which can be drawn 
from financial institutions in large amounts and also has been approved long-term loans from several financial institutions, 
and moreover, the Company is able to issue debentures and bills of exchange to raise funds consecutively.  Therefore, it can 
be deemed that the Company’s liquidity is sufficient for the operation of business whether in short term or long term.

Operating Results for the Year 2018 Compared to the Year 2017 (for 12-month periods, ending as at 31 December)

Revenue structure in the year 2018 compared to the year 2017 (for 12-month periods, ending as at 31 December 2018 and 
31 December 2017) has been shown in the following table: 

Unit: Million Baht

2017
Jan – Dec 2017

(12-month period)

2018
Jan-Dec 2018

(12-month period)

% increase 
(decrease)

Rental received from operating lease contracts 2,662 2,604 (2)

Income from financial lease contracts  142 128 (10)

Income from sale of leased assets under operating lease 
contracts

 1,005 1,056 5

Other income 48 45 (6)

Total income 3,857 3,832 (1)
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The Company’s main income in 2018 comprised rental from operating lease contracts in the amount of Baht 2,604 million, 
which decreased by 2% compared to the same period in 2017, and income from financial lease contracts in the amount of 
Baht 128 Million, which decreased by 10% compared to the same period in 2017.  The main reason for the decrease in income 
from both types of lease contracts compared to the same period in the previous year was because a considerable number 
of operating lease contracts had expired throughout the year 2018.  However, the Company was still able to additionally 
lease out new assets.  Therefore, the net value of leased assets under operating lease contracts at the end of 2018 increased 
from that at the end of 2017.  For financial lease contracts, as the market liquidity of most of such leased assets was lower 
than the leased assets under operating lease contracts, the Company took into account the customer’s ability to pay rental 
in order to prevent bad debts which might arise in the future.  As a result, accounts receivable under this type of lease  
contracts at the end of 2018 slightly decreased, compared to that at the end of the previous year.  However, it is the  
Company’s policy to expand into other types of assets, on which the Company has knowledge and expertise and for which 
there are a small number of service providers.  Thus, the Company expected that its leased assets and rental income would 
increase in the near future.

The Company earned income from the sale of leased assets under operating lease contracts in the amount of Baht 1,056 
million, which increased by Baht 51 million or 5% from the same period in the previous year.  This was because of large 
amounts of leased assets under expired contracts which had been sold, and the Company’s policy to increase sales of assets 
under expired contracts to final consumers in 2018.

Based on the aforementioned reasons, the Company’s total income in 2018 amounted to Baht 3,832 million, decreasing by 
1% compared to the same period in 2017.

Cost structure in the year 2018 compared to the year 2017 (for 12-month periods, ending as at 31 December 2018 and 31 
December 2017) has been shown in the following table:

Unit: Million Baht

2017
Jan – Dec 2017

(12-month period)

2018
Jan-Dec 2018

(12-month period)

% increase 
(decrease)

Direct cost from leasing out 2,125 2,115 (0.5)

Cost for sale of leased assets under operating lease contracts 1,012 1,054 4

Loss from sale of equipment and assets held for sale 5 14 180

Management expenses 251 279 11

Doubtful accounts 13 (30) (331)

Financial expenses 285 256 (10)

Total expenses 3,691 3,688 (0.08)

Direct cost from leasing out assets which were primarily subject to depreciation in 2018, amounted to Baht 2,115 million, 
which decreased by Baht 10 million or 0.5%, compared to the same period in the previous year, in line with the reductions 
in the amount of rental income and the volume of leased assets under operating lease contracts.  However, the cost for sale 
of leased assets under operating lease contracts increased by Baht 42 million or 4%, compared to the same period in the 
previous year, in line with the increase in the volume of assets under expired contracts which had been sold.
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Besides, the Company’s financial expenses decreased by Baht 29 million or 10% because of the decrease in borrowings  
during the year together with the reduction in interest expense rate of the Company in this year.

Unit: Million Baht

2017
Jan – Dec 2017

(12-month period)

2018
Jan-Dec 2018

(12-month period)

Gross profit 537 489

Net profit 222 224

Gross profit margin 20% 19%

Net profit margin 6% 6%

In 2018, the Company’s net profit amounted to Baht 224 million, which slightly increased from the same period in 2017.

Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited as at 31 December 2018 Compared to 31 December 2017

Assets
As at 31 December 2018, the Company’s total assets amounted to Baht 14,066 million, which increased from the previous 
year by Baht 855 million or 6%.  This was mainly because the leased assets under operating lease contracts increased by 
Baht 593 million and other accounts receivable (most of which were Revenue Department receivable) increased by Baht 223 
million.  The value of accounts receivable under financial lease contracts decreased by Baht 36 million while the value of 
inventory increased by Baht 55 million because there were large amounts of assets, contract of which had expired at the end 
of the year 2018 and which were held for sale during the beginning of the year 2019.

As of 31 December 2018, the Company had rental receivables under operating lease which had been overdue for more than 
3 months in the amount of Baht 13 million, and the defaulted debts amounted to Baht 72 million.  After deduction of  
security deposit, the Company had set additional allowance for doubtful debts at Baht 2 million.  Thus, the total allowance 
for doubtful debts for this type of lease was Baht 79 million.   With respect to financial lease, the Company had accounts 
receivable under this type of lease which had been overdue for than 3 months in the amount of Baht 24 million, and the 
defaulted debts amounted to Baht 65 million.  After deduction of security deposit and estimation of recoverable amount of 
leased assets, the Company had reduced allowance for doubtful debts by Baht 8 million.  As at 31 December 2018, the 
total allowance for doubtful debts for this type of lease was Baht 47 million.

Liabilities
As at 31 December 2018, the Company’s total liabilities amounted to Baht 11,085 million, which increased by Baht 736  
million, compared to the total liabilities of Baht 10,349 million at the end of 2017, or increased by 7%.  The main cause was 
the reduction in the liabilities with interest burden in the amount of Baht 673 million while the accounts payable in the  
ordinary course of business increased by Baht 7 million.  Most of such liabilities were in the forms of debentures and  
long-term loans from financial institutions with fixed interest rates in order to avoid fluctuations in interest rates which might 
occur in the future.
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As at 31 December 2018, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.72 times but taking into account only the  
liabilities with interest burden, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.42 times.  In this connection, according to 
the loan covenants provided by the Company, the ratio of liabilities (calculated only the liabilities with interest burden) to 
shareholders’ equity for the Company’s debentures should not exceed 7 times.  It can be seen that the said ratio is still 
much lower than that specified by the loan covenant.  Therefore, the Company will be able to continue to comply with the 
said loan covenant and is capable of expanding its leased assets in the future.

Shareholders’ Equity
As at 31 December 2018, the shareholders’ equity was equal to Baht 2,981 million, which increased from the end of the year 
2017 by Baht 119 million.

Liquidity
With respect to the liquidity for the year ended 31 December 2018, the Company obtained cash flow from the operating 
activities in the amount of Baht 3,211 million.  The Company made payment for purchase of assets held for lease under 
operating lease contracts in the amount of Baht 3,449 million plus income tax in the amount of Baht 169 million.  As a result, 
the Company had net cash flow from operating activities in the amount of Baht 406 million.  Meanwhile, the Company had 
net cash flow from investment activities in the amount of Baht 1.4 million, resulting from the purchase and sale of equipment 
and assets other than the assets held for lease under operating lease contracts.  Besides, the Company obtained net cash 
flow from fund raising activities in the amount of Baht 300 million, resulting from the total amount of financial expenses as 
well as short-term and long-term loans repaid which was lower than the amount of loans newly applied for.

Apart from the rental received by the Company in each month, the Company still had short-term loans which could be drawn 
from financial institutions in large amounts and also had been approved long-term loans from several financial institutions, 
and moreover, the Company was able to issue debentures and bills of exchange to raise funds consecutively.  Therefore, it 
could be deemed that the Company’s liquidity was sufficient for the operation of business whether in short term or long term.

Operating Results for the Year 2017 Compared to Year 2016 (for 12-month periods, ending as of 31 December 2017 
and 31 December 2016)

Revenue structure in the year 2017 compared to the year 2016 (for 12-month periods, ending as of 31 December 2017 and 
31 December 2016) has been shown in the following table:

Unit: Million Baht

2016
Jan – Dec 2016

(12-month period)

2017
Jan-Dec 2017

(12-month period)

% increase 
(decrease)

Rental received from operating lease contracts 2,868 2,662 (7.18)

Income from financial lease contracts  108 142 31.48

Income from sale of leased assets under operating lease 
contracts

 1,150 1,006 (12.52)

Profit from sale of equipment and assets held for sale  2 - (100.00)

Other income 47 48 2.13

Total income  4,174 3,857 (7.59)



272272 Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2019

Management Discussion and Analysis (MD&A)

The Company’s main income in 2017 comprised rental from operating lease contracts in the amount of Baht 2,662 million, 
which decreased by 7% compared to the same period in 2016, and income from financial lease contracts in the amount of 
Baht 142 Million, which increased by 31% compared to the same period in 2016.  The main reason was because one of 
major lessees of the Company had applied for change of lease contract type from operating lease contract to financial lease 
contract.  Besides, the Company had policy to operate cautiously as aforesaid.  As a result, the leased assets under operating 
lease contracts decreased while the accounts receivable under financial lease contracts increased.

The Company earned income from the sale of leased assets under operating lease contracts in the amount of Baht 1,006 
million, which decreased by Baht 144 million or 13% from the same period in the previous year.  This was because of a 
decrease in the volume of leased assets under expired contracts, and the Company’s policy to generate income from the 
leased assets under expired contracts by granting short term leases.  As a result, the volume of leased assets sold in 2017 
was lower than that in 2016.

Based on the aforementioned reasons, the Company’s total income in 2017 amounted to Baht 3,857 million, decreasing by 
8% compared to the same period in 2016.

Cost structure in the year 2017 compared to the year 2016 (for 12-month periods, ending as of 31 December 2017 and 31 
December 2016) has been shown in the following table:

Unit: Million Baht

2016
Jan – Dec 2016

(12-month 
period)

2017
Jan-Dec 2017
(12-month 

period)

% increase 
(decrease)

Direct cost from leasing out 2,236 2,125 (5.01)

Cost for sale of leased assets under operating lease con-
tracts

1,089 1,012 (7.07)

Loss from sale of equipment and assets held for sale - 5 N/A

Management expenses 263 251 (4.56)

Doubtful accounts 157 13 (91.72)

Financial expenses 321 285 (11.21)

Total expenses 4,066 3,691 (9.22)

Direct cost from leasing out assets which were primarily subject to depreciation in 2017, amounted to Baht 2,124 million, 
which decreased by Baht 112 million or 5% in line with the reductions in the amount of rental income and the volume of 
leased assets under operating lease contracts.  However, the cost for sale of leased assets under operating lease contracts 
decreased by Baht 76 million or 7% because the volume of leased assets under expired contracts which had been sold in 
2017 was lower than that in 2016.

In 2017, as the Company operated cautiously, it was able to manage the quality of accounts receivable more efficiently 
compared to the previous year.  Therefore, the doubtful account expenses in 2017 only amounted to Baht 13 million 
(mostly from the allowance for expenses in following up existing debtors), which decreased from Baht 157 million in 2016

Besides, the Company’s financial expenses decreased by Baht 36 million or 11% because of the reduction in interest burden 
together with decreasing rate of accrued interest payable of the Company in this year.
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Unit: Million Baht

2016
Jan – Dec 2016

(12-month period)

2017
Jan-Dec 2017

(12-month period)

Gross profit 632 537

Net profit 220 222

Gross profit margin 22.03% 20.18%

Net profit margin 5.27% 5.75%

In 2017, the Company’s net profit amounted to Baht 222 million, comparable to the year 2016.

Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited as of 31 December 2017 Compared to 31 December 2016

Assets
As of 31 December 2017, the Company’s total assets amounted to Baht 13,221 million, near to the previous year.  The leased 
assets under operating lease contracts decreased by Baht 532 million while the value of accounts receivable under financial 
lease contracts increased by Baht 200 million.  The value of inventory as of 31 December 2017 was Baht 92 million, which 
slightly increased from Baht 86 million at the end of the previous year because there were many of leased assets, contracts 
of which had expired at the end of the year.

 As of 31 December 2017, the Company had rental receivables under operating lease which had been overdue for more than 
3 months in the amount of Baht 7 million, and the defaulted debts amounted to Baht 74 million.  After deduction of  
security deposit, the Company had set additional allowance for doubtful debts for this year at Baht 1 million.  Thus, the 
total allowance for doubtful debts for this type of lease was Baht 77 million.   With respect to financial lease, the Company 
had accounts receivable under this type of lease which had been overdue for than 3 months in the amount of Baht 28 
 million, and the defaulted debts amounted to Baht 108 million.  After deduction of security deposit and estimation of  
recoverable amount of leased assets, the Company had set additional allowance for doubtful debts at Baht 2 million.  The 
total allowance for doubtful debts for this type of lease was Baht 55 million.

Liabilities
As of 31 December 2017, the Company’s total liabilities amounted to Baht 10,349 million, which decreased by Baht 128  
million compared with the total liabilities of Baht 10,477 million at the end of 2016, or decreased by 1%.  The main cause 
was the reduction in the liabilities with interest burden in the amount of Baht 344 million.  However, the accounts payable 
in the ordinary course of business increased by Baht 115 million.  Most of such liabilities were in the forms of debentures 
and long-term loans from financial institutions with fixed interest rates in order to avoid fluctuations in interest rates which 
might occur in the future.

As of 31 December 2017, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.62 times but taking into account only the  
liabilities with interest burden, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.34 times.  In this connection, according to 
the loan covenants provided by the Company, the ratio of liabilities (calculated only the liabilities with interest burden) to 
shareholders’ equity for the Company’s debentures should not exceed 7 times.  It can be seen that the said ratio is still 
much lower than the figures specified by the loan covenant.  Therefore, the Company will be able to continue to comply 
with the said loan covenant and is capable of expanding the leased assets in the future.



274274 Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2019

Shareholders’ Equity
As of 31 December 2017, the shareholders’ equity was equal to Baht 2,862 million, which increased from that at the end of 
the year 2016 by Baht 110 million or 4% due to an increase in retained profit while the returns on the shareholders’ equity 
in 2017 and 2016 were similar, i.e., approximately 8% per annum.

Liquidity
With respect to the liquidity for the year ending 31 December 2017, the Company obtained cash flow from the operating 
activities in the amount of Baht 3,686 million.  The Company made payment for purchase of assets held for lease under 
operating lease contracts in the amount of Baht 2,627 million plus income tax in the amount of Baht 174 million.  As a result, 
the Company had net cash from operating activities in the amount of Baht 886 million.  Meanwhile, the Company obtained 
net cash flow used in investment activities in the amount of Baht 0.6 million, derived from the purchase and sale of  
equipment and assets other than the assets held for lease under operating lease contracts.  Also, the Company obtained net 
cash flow used in fund raising activities in the amount of Baht 748 million, resulting from the total amount of financial  
expenses and dividends paid as well as short-term and long-term loans repaid which was higher than the amount of  
short-term and long-term loans newly applied for to purchase additional assets for lease.

Apart from the rental received by the Company in each month, the Company still had short-term loans which could be drawn 
from financial institutions in large amounts and also had been approved long-term loans from several financial institutions, 
and moreover, the Company was able to issue debentures and bills of exchange to raise funds consecutively.  Therefore, it 
could be deemed that the Company’s liquidity was sufficient for the operation of business whether in short term or long 
term.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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Report on Responsibilities of the Board
of Directors for Financial Statements

(Mr. Photipong Lamsam)  
Chairman 

(Mr. Pipop Kunasol)
President

The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited is responsible for annual financial statements of Phatra 
Leasing Public Company Limited including financial information shown in the Annual Report.  In preparing such financial 
statements, the Company has selected appropriate accounting policies and applied them consistently and also made prudent 
judgments and reasonable estimates.  Such financial statements have been reviewed and an unqualified opinion has been 
expressed by the independent auditor.  Therefore, the financial statements fairly present the Company’s financial position 
and performance.

The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited has appointed the Audit Committee consisting of the  
independent directors to be responsible for the quality of financial statements, review of the Company’s internal control 
system and internal audit.   The opinions of the Audit Committee on such issues have already been shown in the Report of 
the Audit Committee in the Annual Report.

In the opinion of the Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited, the overall internal control system of 
Phatra Leasing Public Company Limited was adequate, appropriate and able to reasonably assure that the financial  
statements of Phatra Leasing Public Company Limited for the year ended 31 December 2019 were reliable whereby the 
Company precisely complied with generally accepted accounting standards as well as relevant laws and regulations.
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Report of The Audit Committee

The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited has resolved to establish an audit committee consisting of 
Mr. SuebtrakulSoonthornthum as chairman, Mr. PoonpipatAungurigul and Mr. ArpatsornBunnag as members and Mr. Danu 
Sukhavat as secretary.

During the past 12-month period ended as at 31 December 2019 (January 2019 – December 2019), the Audit Committee held 
4 meetings, at which all members were present whereby they made consideration and comments on several matters as 
follows:

1. Review of the Company’s quarterly financial statements and financial statements for the year 2019 ended as at 31 
December 2019:  The Audit Committee was of the opinion that the said financial statements were prepared correctly,  
appropriately, sufficiently and were reliable in accordance with the certified accounting standards.

2. The Audit Committee held 4 meetings with the officers of the Internal Audit Office, at which the Audit Committee  
acknowledged the results of the audit and review of the internal control system for the year 2019 ended as at 31 December 
2019 operated by the Internal Audit Office.  The Audit Committee was of the opinion that the Company had an adequate 
and appropriate internal control system.

3. Acknowledgement of the report on the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Stock 
Exchange’s regulations or the laws relating to the Company’s business:  The Audit Committee was of the opinion that the 
Company had fully complied with the law on securities and exchange, the Stock Exchange’s regulations and the laws  
relating to the Company’s business.

4. The Audit Committee held 4 meetings with the Company’s certified auditor.  The Audit Committee was of the opinion 
that KPMG Phoomchai Audit Limited (KPMG), the auditor of the Company for the accounting period of the year 2019 ended 
as at 31 December 2019 had properly performed the duties in accordance with auditing standards.

5. The Audit Committee considered related parties transactions which might give rise to a conflict of interest, and was 
of the opinion that the related parties transactions occurred were entered into in the same manner as transactions made in 
the ordinary course of business whereby the Company already disclosed the said transactions in the notes to the financial  
statements, and there was no conflict of interest.

6. The Audit Committee considered the update of overdue receivables.

Furthermore, the Audit Committee provided its opinion and comment on the overall performance of duties according to the 
charter and/or scope of operation as follows: The Company adhered to the good governance policy which resulted in good 
internal control system.  The financial statements were correctly and accurately prepared.  There was sufficient disclosure 
of information which was reliable in accordance with the certified accounting standards.  According to the financial report for 
the year 2019 ended as at 31 December 2019, there was no information or circumstance which would materially affect the 
Company’s financial status.

The Audit Committee nominated certified auditors and proposed remuneration of auditors to the Company’s Board of  
Directors to the effect that Miss AorapinSinthawornkul and/or Mr. ChokchaiNgamwuttikul and/or Mr.ChanchaiSakulkoedsin 
and /or Miss PantipGulsantithamrong, certified auditors of KPMG Phoomchai Audit Limited should be appointed as the  
Company’s auditor (s) for the accounting period of the year 2020. 

(Mr. Suebtrakul Soonthornthum)
Chairman of the Audit Committee
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Phatra Leasing Public Company Limited

Financial statements for the year ended
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Independent Auditor’s Report
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independent Auditor’s Report 
 
 
To the Shareholders of Phatra Leasing Public Company Limited 
 
Opinion 
 
I have audited the financial statements of Phatra Leasing Public Company Limited (the “Company”), which 
comprise the statement of financial position as at 31 December 2019, the statements of comprehensive 
income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of 
significant accounting policies and other explanatory information. 
 
In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of the Company as at 31 December 2019, and its financial performance and cash flows for the year 
then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs).  
 
Basis for Opinion 
 
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under 
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report. I am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics 
for Professional Accountants issued by the Federation of Accounting Professions that is relevant to my audit 
of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these 
requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for my opinion. 
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Key Audit Matters 
 
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit 
of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of 
the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate 
opinion on these matters. 
 
Adequacy of allowance for doubtful accounts 
Refer to Notes 3, 6 and 7 to the financial statements. 
The key audit matter How the matter was addressed in the audit  
The Company has receivables under operating 
lease contracts, receivables under finance lease 
contracts and assets held for lease under operating 
lease contracts which, together, comprise 
approximately 87.5% of total assets. Due to the 
management judgment involved in the estimation 
and the risk that default on payment of receivables 
may have a material impact on the financial 
statements, I have determined this to be a Key 
Audit Matter. The estimation of allowance for 
doubtful accounts involves an assessment of the 
debtors’ ability to pay and the realisable value from 
the sale/lease of any returned assets. 
 

My audit procedures consisted of: 
   understanding the assessment of the Company’s 

assumptions and the appropriateness of the 
Company’s accounting policy for allowance for 
doubtful accounts;  

   considering the ability of repayments from 
receivables under operating lease contracts and 
receivables under finance lease contracts by 
assessing the ability of previous repayment and 
information after the year-end including sample 
testing the subsequent receipts of receivables 
after the year-end with related documents; 

   considering the possibility of repossession and 
assessing the estimated recovery amount of 
leased assets by using the external prices 
derived from market and/or the valuation report 
from independent valuers which are adjusted by 
the Company’s plan to manage the assets which 
are returned from the default contracts for 
receivables under finance lease contracts; and 

   considering the adequacy of the Company’s 
disclosures in relation to receivables under 
operating lease contracts and receivables under 
finance lease contracts in accordance with Thai 
Financial Reporting Standards.  

 
 
Valuation of inventory 
Refer to Notes 3 and 9 to the financial statements. 
The key audit matter How the matter was addressed in the audit  
The Company has a risk of valuation of inventory 
due to a fluctuation in the used car market, thereby 
having a direct impact on the net realisable value of 
inventory. I have determined this to be important 
due to the fact that inventory provisions are 
dependent on estimated future selling prices. 

My audit procedures consisted of: 
   assessing the net realisable value of inventory  

by evaluating the appropriateness of the 
Company’s plan to arrange and the estimation 
of selling price of the car sales for which 
contract are expired and comparing to selling 
price subsequent to year-end for sold cars and 
external prices derived from market for unsold 
cars to test whether selling price exceeded the 
book value of inventory at year end; and 

   considering the adequacy of the Company’s 
disclosures in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards.  
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Recognition of deferred tax assets 
Refer to Notes 3 and 23 to the financial statements. 
The key audit matter How the matter was addressed in the audit  
The Company has recognised deferred tax assets 
for deductible temporary differences and unused 
tax losses that it believes are recoverable. 
 
The recoverability of recognised deferred tax assets 
is in part dependent on the Company’s ability to 
generate future taxable profits sufficient to utilise 
deductible temporary differences and tax losses 
(before the latter expire). 
 
I have determined this to be a key audit matter, due 
to the inherent uncertainty in forecasting the 
amount and timing of future taxable profits and the 
reversal of temporary differences. 

My audit procedures consisted of: 
   inquiring the management who is responsible 

for preparing the Company’s forecast future 
taxable profits;         

   assessing and testing the management’s 
judgements, assumptions used in the projection 
of future taxable profits by evaluating the 
reasonableness of historical forecasting and 
comparing with the actual operating results and 
the operation’s plan. This included using my 
understanding of the Company, the Company’s 
industry and the sensitivity of  the changes in 
the forecast of the Company’s future taxable 
profits to evaluate the reasonability of the 
management’s process for forecasting the 
future taxable profits; 

   performing the recalculation of the forecast; 
and 

   considering the adequacy of the Company’s 
disclosures in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards.  

 
Other Information 
 
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information 
included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. 
The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report. 
 
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form 
of assurance conclusion thereon. 
 
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information 
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise 
appears to be materially misstated. 
 
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance and request that the correction be made. 
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 
Separate Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 
with TFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going 
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
 
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 
accordance with TSAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise 
from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 
 
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit. I also: 
 
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.  

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Company’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management.  

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern.  
If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to 
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my 
opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. 
However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.  

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation.  

 
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control 
that I identify during my audit.  
 
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that 
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.  
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From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of 
most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit 
matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure 
about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be 
communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to 
outweigh the public interest benefits of such communication. 
 
 
 
 
 
 
(Aorapin Sinthawornkul) 
Certified Public Accountant 
Registration No. 9441 
 
 
KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
Bangkok 
24 February 2020 
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  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of financial position

Assets Note 2016 2015

Current assets

Cash and cash equivalents 5 77,622,641 80,134,163 

Receivables under operating lease contracts 6 205,722,102 256,348,215 

Current portion of receivables under  finance lease contracts 7 800,400,037 745,338,059 

Other receivables 4, 8 310,763,705 198,475,532 

Inventory 9 86,199,315 183,557,158 

Assets held for sale 10 24,892,664 14,710,631 

Other current assets 28,983,084 8,597,084 

Total current assets 1,534,583,548 1,487,160,842 

Non-current assets

Receivables under finance lease contracts 7 1,195,790,678 958,326,615 

Other long-term investments 4 - -

Property and equipment 4, 11 10,225,574,524 10,290,473,714 

Property foreclosed 12 23,992,453 23,992,453 

Intangible assets 13 3,290,715 5,059,026 

Deferred tax assets 14 238,065,316 137,379,526 

Other non-current assets 8,392,180 9,795,020 

Total non-current assets 11,695,105,866 11,425,026,354 

Total assets 13,229,689,414 12,912,187,196 

Phatra Leasing Public Company Limited 

(in Baht)

31 December

Financial Statement

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of financial position

Assets Note 2019 2018

Current assets

Cash and cash equivalents 5 140,354,568 106,960,193 

Receivables under operating lease contracts 6 153,576,843 201,876,789 

Current portion of receivables under finance lease contracts 7 882,735,161 896,530,018 

Other receivables 4, 8 484,312,643 516,419,682 

Inventory 9 159,533,867 147,103,718 

Assets held for sale 10 25,159,527 5,624,186 

Other current assets 12,544,334 22,195,188 

Total current assets 1,858,216,943 1,896,709,774 

Non-current assets

Receivables under finance lease contracts 7 1,076,025,375 1,263,632,265 

Other long-term investment 4 -                       -                       

Property and equipment 4, 11 9,710,771,352 10,276,355,214 

Property foreclosed 12 50,279,267 50,279,267 

Intangible assets 1,816,033 2,258,927 

Deferred tax assets 23 454,859,184 370,793,775 

Other non-current assets 242,880,647 205,636,891 

Total non-current assets 11,536,631,858 12,168,956,339 

Total assets 13,394,848,801 14,065,666,113 

Phatra Leasing Public Company Limited 

(in Baht)

31 December
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Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2017 2016

Revenue

Rental income from operating lease contracts 4 2,661,526,372 2,868,188,092 

Income from finance lease contracts 142,001,910 107,846,903 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,005,780,254 1,150,297,793 

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

    and property foreclosed - 1,545,603 

Other income 4, 23 47,742,336 46,547,667 

Total revenue 3,857,050,872 4,174,426,058 

Expenses

Direct rental costs 4, 26 2,124,465,633 2,236,390,154 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 26 1,012,250,578 1,088,555,894 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 4,680,902 -

Administrative expenses 4, 24, 26 251,375,020 263,002,809 

Doubtful accounts expense 6, 7, 8, 26 13,420,600 157,320,087 

Finance costs 285,078,797 320,791,868 

Total expenses 3,691,271,530 4,066,060,812 

Profit before income tax 165,779,342 108,365,246 

Tax income 27 (56,110,076) (111,806,081)

Profit for the year 221,889,418 220,171,327 

Other comprehensive income 

Items that will never be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 18 1,672,625 (7,633,602)

Income tax relating to items that will not be reclassified (334,525) 1,526,721 

Other comprehensive income for the year, 

   net of tax 1,338,100 (6,106,881)
Total comprehensive income for the year 223,227,518 214,064,446 

Earnings per share 28
Basic earnings per share 0.37 0.37 

Diluted earnings per share 0.37 0.37 

(in Baht)

Year ended 31 December

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of financial position

Liabilities and equity Note 2019 2018

Current liabilities

Short-term loans from financial institutions 13.1 718,867,809 1,628,183,548 

Trade accounts payable 4, 14 123,496,300 230,244,921 

Other payables 15 232,992,148 216,082,884 

Current portion of debentures 13.2 1,999,550,210 2,199,665,639 

Current portion of long-term loans from financial institutions 13.3 661,644,000 719,112,000 

Total current liabilities 3,736,550,467 4,993,288,992 

Non-current liabilities

Debentures 13.2 5,346,564,496 4,697,016,915 

Long-term loans from financial institutions 13.3 817,506,000 979,150,000 

Advances received from lessees for exercising

   purchase option and guarantee deposits 181,340,037 169,646,969 

Rental income received in advance 211,547,609 197,111,927 

Non-current provisions for employee benefits 16 64,383,583 48,631,541 

Total non-current liabilities 6,621,341,725 6,091,557,352 

Total liabilities 10,357,892,192 11,084,846,344 

Equity

Share capital 17
   Authorised share capital 646,800,483 646,800,483 

   Issued and paid-up share capital 596,509,825 596,509,825 

Premium on ordinary shares 17 645,168,552 645,168,552 
Retained earnings

   Appropriated

      Legal reserve 18 64,680,049 64,680,049 

   Unappropriated 1,730,598,183 1,674,461,343 

Total equity 3,036,956,609 2,980,819,769 

Total liabilities and equity 13,394,848,801 14,065,666,113 

(in Baht)

Phatra Leasing Public Company Limited 

31 December
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Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2017 2016

Revenue

Rental income from operating lease contracts 4 2,661,526,372 2,868,188,092 

Income from finance lease contracts 142,001,910 107,846,903 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,005,780,254 1,150,297,793 

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

    and property foreclosed - 1,545,603 

Other income 4, 23 47,742,336 46,547,667 

Total revenue 3,857,050,872 4,174,426,058 

Expenses

Direct rental costs 4, 26 2,124,465,633 2,236,390,154 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 26 1,012,250,578 1,088,555,894 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 4,680,902 -

Administrative expenses 4, 24, 26 251,375,020 263,002,809 

Doubtful accounts expense 6, 7, 8, 26 13,420,600 157,320,087 

Finance costs 285,078,797 320,791,868 

Total expenses 3,691,271,530 4,066,060,812 

Profit before income tax 165,779,342 108,365,246 

Tax income 27 (56,110,076) (111,806,081)

Profit for the year 221,889,418 220,171,327 

Other comprehensive income 

Items that will never be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 18 1,672,625 (7,633,602)

Income tax relating to items that will not be reclassified (334,525) 1,526,721 

Other comprehensive income for the year, 

   net of tax 1,338,100 (6,106,881)
Total comprehensive income for the year 223,227,518 214,064,446 

Earnings per share 28
Basic earnings per share 0.37 0.37 

Diluted earnings per share 0.37 0.37 

(in Baht)

Year ended 31 December

Financial Statement

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2019 2018

Revenue

Rental income from operating lease contracts 4 2,695,979,439 2,604,100,985 

Income from finance lease contracts 123,584,874 127,668,261 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,012,783,032 1,055,636,880 

Gain on disposal of equipment and assets held for sale 1,313,322 -                      

Other income 4, 20 46,507,086 44,970,316 

Total revenue 3,880,167,753 3,832,376,442 

Expenses

Direct rental costs 4, 22 2,214,075,434 2,114,921,691 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 22 1,030,998,686 1,053,734,284 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 22 -                      13,689,744 

Administrative expenses 4, 22 274,387,469 278,637,361 

Doubtful debts expense (reversal of) 6, 7, 8, 22 3,576,386 (29,755,968)

Finance costs 271,183,237 256,469,556 

Total expenses 3,794,221,212 3,687,696,668 

Profit before income tax 85,946,541 144,679,774 

Tax income 23 (84,364,698) (79,387,055)

Profit for the year 170,311,239 224,066,829 

Other comprehensive income 

Items that will not be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 16 (1,046,915) 9,889,409 

Income tax relating to items that will not be reclassified 23 209,383 (1,977,882)

Other comprehensive income for the year, net of tax (837,532) 7,911,527 
Total comprehensive income for the year 169,473,707 231,978,356 

Basic earnings per share 24 0.29 0.38 

(in Baht)

Year ended 31 December
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  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

11

Statement of cash flows

Note 2017 2016

Cash flows from operating activities

Profit for the year 221,889,418 220,171,327

Adjustments to reconcile profit to

  cash receipts (payments)

Depreciation and amortisation 1,715,791,744 1,823,153,280

Financial costs 285,078,797 320,791,868

Doubtful accounts expense 13,420,600 157,320,087

Losses on (reversal of) inventories devaluation 174,437 (486,660)

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

   and property foreclosed (36,696) (912,803)

Provisions for employee benefits 5,313,683 4,168,812

Tax income (56,110,076) (111,806,081)

2,185,521,907 2,412,399,830

Change in operating assets and liabilities 

Receivables under operating lease contracts 2,973,734 (18,426,785)

Receivables under finance lease contracts 230,923,446 (288,399,989)

Other receivables 7,689,170 (22,084,568)

Inventory 1,012,250,578 1,088,555,894

Assets held for sale 24,150,621 (10,182,033)

Other current assets 6,427,625 (20,386,000)

Other non-current assets (5,449,829) (1,845,877)

Trade accounts payable 120,207,709 (152,094,241)

Other payables 15,087,227 45,570,648

Advances received from lessees for exercising  

   purchase option and guarantee deposits 36,970,809 19,850,920

Rental income received in advance 49,730,187 38,874,178

Net cash generated from operating 3,686,483,184 3,091,831,977

Cash paid for purchase operating lease assets (2,626,991,942) (2,799,060,337)

Taxes paid (173,761,561) (116,949,455)

Net cash from operating activities 885,729,681 175,822,185

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

(in Baht)

Financial Statement

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

11

Statement of cash flows

2019 2018

Cash flows from operating activities

Profit for the year 170,311,239         224,066,829        

Adjustments to reconcile profit to cash receipts (payments)

Depreciation and amortisation 1,782,694,748      1,695,795,870     

Finance costs 271,183,237         256,469,556        

Doubtful debts expense (reversal of) 3,576,386             (29,755,968)         

Loss on inventory devaluation 175,274                4,060,465            

Gain on disposal of equipment (152,311)               (94,476)               

Provisions for employee benefits 14,705,127           5,156,424            

Tax income (84,364,698)          (79,387,055)         

2,158,129,002      2,076,311,645     

Change in operating assets and liabilities 

Receivables under operating lease contracts 47,215,706           (2,253,202)           

Receivables under finance lease contracts 315,919,188         105,071,913        

Other receivables 32,107,039           (26,043,194)         

Inventory 1,030,998,685      1,053,734,284     

Assets held for sale (19,535,341)          (4,882,143)           

Other current assets 9,650,854             360,272               

Property foreclosed                  - (26,286,814)         

Other non-current assets 121,357,064         (35,600,719)         

Trade accounts payable (106,748,621)        7,121,611            

Other payables 24,410,093           26,333,779          

Advances received from lessees for exercising  

   purchase option and guarantee deposits 11,693,068           (8,631,692)           

Rental income received in advance 14,435,682           45,602,660          

Net cash generated from operating 3,639,632,419      3,210,838,400     

Cash paid for purchase operating lease assets (2,351,354,021)     (3,448,761,674)    

Taxes paid (180,108,206)        (168,525,805)       

Net cash from (used in) operating activities 1,108,170,192      (406,449,079)       

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

(in Baht)
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  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

11

Statement of cash flows

Note 2017 2016

Cash flows from operating activities

Profit for the year 221,889,418 220,171,327

Adjustments to reconcile profit to

  cash receipts (payments)

Depreciation and amortisation 1,715,791,744 1,823,153,280

Financial costs 285,078,797 320,791,868

Doubtful accounts expense 13,420,600 157,320,087

Losses on (reversal of) inventories devaluation 174,437 (486,660)

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

   and property foreclosed (36,696) (912,803)

Provisions for employee benefits 5,313,683 4,168,812

Tax income (56,110,076) (111,806,081)

2,185,521,907 2,412,399,830

Change in operating assets and liabilities 

Receivables under operating lease contracts 2,973,734 (18,426,785)

Receivables under finance lease contracts 230,923,446 (288,399,989)

Other receivables 7,689,170 (22,084,568)

Inventory 1,012,250,578 1,088,555,894

Assets held for sale 24,150,621 (10,182,033)

Other current assets 6,427,625 (20,386,000)

Other non-current assets (5,449,829) (1,845,877)

Trade accounts payable 120,207,709 (152,094,241)

Other payables 15,087,227 45,570,648

Advances received from lessees for exercising  

   purchase option and guarantee deposits 36,970,809 19,850,920

Rental income received in advance 49,730,187 38,874,178

Net cash generated from operating 3,686,483,184 3,091,831,977

Cash paid for purchase operating lease assets (2,626,991,942) (2,799,060,337)

Taxes paid (173,761,561) (116,949,455)

Net cash from operating activities 885,729,681 175,822,185

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

(in Baht)

Financial Statement

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

12

Statement of cash flows

Note 2019 2018

Cash flows from investing activities

Acquisition of equipment (5,415,714)            (2,304,033)           

Acquisition of intangible assets (234,000)               (152,850)             

Proceeds from sale of equipment 1,322,570             1,104,205            

Net cash used in investing activities  (4,327,144)            (1,352,678)           

Cash flows from financing activities

Financial costs paid (277,999,806)        (259,241,453)       

Dividend paid to shareholders of the Company (113,336,867)        (113,333,646)       

Proceeds from short-term loans from financial institutions 8,345,000,000      6,007,000,000     

Repayment of short-term loans from financial institutions (9,255,000,000)     (5,207,000,000)    

Proceeds from issuance of debentures 2,650,000,000      2,000,000,000     

Repayment of debentures (2,200,000,000)     (1,750,000,000)    

Proceeds from long-term loans from financial institutions 500,000,000         500,000,000        

Repayment of long-term loans from financial institutions (719,112,000)        (877,522,000)       

Proceeds from exercise of share options -                        67,087                 

Net cash from (used in) financing activities  (1,070,448,673)     299,969,988        

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 33,394,375           (107,831,769)       

Cash and cash equivalents at 1 January 106,960,193         214,791,962        
Cash and cash equivalents at 31 December 5 140,354,568         106,960,193        

(in Baht)

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December



291Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2019

Notes to the financial statements

Phatra Leasing Public Company Limited  
Notes to the financial statements 
For the year ended 31 December 2019 
 
 

 13 

Note  Contents 
   
1  General information 
2  Basis of preparation of the financial statements 
3  Significant accounting policies 
4  Related parties 
5  Cash and cash equivalents 
6  Receivables under operating lease contracts  
7  Receivables under finance lease contracts  
8  Other receivables 
9  Inventory 
10  Assets held for sale 
11  Property and equipment  
12  Property foreclosed 
13  Interest-bearing liabilities 
14  Trade accounts payable 
15  Other payables 
16  Non-current provisions for employee benefits 
17  Share capital 
18  Legal reserve 
19  Segment information and disaggregation of revenue 
20  Other income 
21  Employee benefit expenses 
22  Expenses by nature 
23  Income tax  
24  Earnings per share 
25  Dividends  
26  Financial instruments 
27  Commitments and contingent liabilities 
28  Events after the reporting period 
29  Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted 
   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



292292 Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2019

Phatra Leasing Public Company Limited  
Notes to the financial statements 
For the year ended 31 December 2019 
 
 

 14 

These notes form an integral part of the financial statements. 
 
The financial statements issued for Thai regulatory reporting purposes are prepared in the Thai 
language. These English language financial statements have been prepared from the Thai language 
statutory financial statements, and were approved and authorised for issue by the Board of Directors 
on 24 February 2020. 
 

1 General information 
 
Phatra Leasing Public Company Limited “the Company” is incorporated in Thailand and was listed on 
the Stock Exchange of Thailand on 15 August 1996. The Company’s registered office at 252/6, 29th 
Floor, Muang Thai Phatra Complex, Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320. 
 
The Company’s major shareholder during the financial year was Muang Thai Life Assurance Public 
Company Limited (10.00% shareholding), which was incorporated in Thailand. 
 
The principal activities of the Company are to provide leasing services to principally the corporate 
enterprises. 
 

2 Basis of preparation of the financial statements  
 

(a)  Statement of compliance 
 
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”), 
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions and applicable rules and regulations 
of the Thai Securities and Exchange Commission. 
  
New and revised TFRS are effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 
2019. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain of the 
Company’s accounting policies. There is no material impact on the Company’s financial statements. 
The Company has initial applied TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (“TFRS 15”) 
which replaces TAS 18 Revenue (“TAS 18”), TAS 11 Construction Contracts (“TAS 11”) and related 
interpretation. The details of accounting policies are disclosed in note 3(q). 
 
The Company has assessed the impact of initial adoption of TFRS 15 using the cumulative effect 
method, taking into account the effect of initially applying this standard only to contracts that were not 
completed before 1 January 2019. The impact on retained earnings as at 1 January 2019 was not 
material. Therefore, the Company has not adjusted the retained earnings as at 1 January 2019 and not 
restated the information presented for 2018, as previously reported under TAS 18, and related 
interpretations. The disclosure requirements of TFRS 15 have not generally been applied to 
comparative information. 
 
In addition, the Company has not early adopted a number of new TFRS, which are not yet effective 
for the current period in preparing these financial statements. Those new TFRS that are relevant to the 
Company’s operations are disclosed in note 29. 
 

(b)   Functional and presentation currency 
 

The financial statements are prepared in Thai Baht, which is the Company’s functional currency. All 
financial information presented in Thai Baht has been rounded to the nearest thousand unless 
otherwise stated. 
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(c) Use of judgements and estimates 
 
The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make 
judgements, estimates and assumptions that affect the application of the Company’s accounting 
policies. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are 
reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised prospectively. 
 
Information about assumption and estimation uncertainties at 31 December 2019 that have a 
significant risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities in 
the next financial year is included in the following notes: 
 
Note 6, 7, 8 Measurement of allowance for doubtful accounts 
Note 9 Measurement of allowance for decline in value 
Note 23 Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit against which 

deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised 
 

3 Significant accounting policies 
 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements. 

 
(a) Foreign currencies 
 

Foreign currency transactions 
 

Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at exchange rates at the 
dates of the transactions.  
 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional 
currency at the exchange rates at the reporting date. 
 
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to the 
functional currency at the exchange rates at the dates of the transactions. 
 
Foreign exchange differences are generally recognised in profit or loss. 
 

(b)  Hedging 
 

Hedge of future foreign currency transactions 
 
Gains and losses from forward exchange contracts used to hedge anticipated future currency 
transactions are deferred until the forecasted transaction occurs.  Where the hedged item is a 
recognised asset or liability, it is translated at the contracted forward rates. 
 
Foreign currency assets and liabilities hedged by forward exchange contracts are translated to Thai 
Baht at the contracted forward exchange rates.   
 

(c) Cash and cash equivalents 
 
 Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances and call deposits.  
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(d) Receivable under operating lease contracts, receivable under finance lease contracts, and other 
receivables 

 
 Receivable under operating lease contracts and other receivables are stated at their invoice value less 

allowance for doubtful accounts. 
 

Receivable under finance lease contracts are carried at outstanding amount, net of unearned interest 
income less allowance for doubtful accounts. 

 
The Company provides an allowance for doubtful accounts equal to the estimated losses that may be 
incurred in the collection of all receivables. The estimated losses are based on the receivables 
classification and a review of the current status of existing receivables.   

 
Receivables under operating lease contracts 

 
The basis of allowance for doubtful accounts of receivables under operating lease contracts computed 
as a percentage of outstanding receivable are as follows: 

  
Receivables outstanding over 0 month to 1 month 1% 
Receivables outstanding over 1 month to 3 months 2% 
Receivables outstanding over 3 months 100% 

 
The Company provides an allowance for doubtful accounts based on the above percentages to the 
outstanding balances net of received deposit for each receivable and considers the ability to repayment 
of each receivable which overdue over 3 months. 
 
In addition, the Company provides an additional allowance for doubtful accounts as a general reserve 
at 5% of outstanding leasing receivables under operating lease contracts net of received deposit. If the 
allowance has been considered fully provided, the Company will not set up an additional allowance 
for doubtful accounts as a general reserve. 

 
Receivables under finance lease contracts 
 
The basis of allowance for doubtful accounts of receivables under finance lease contracts computed as 
a percentage of outstanding receivable are as follows: 

  
Receivables outstanding over 0 month to 1 month 1% 
Receivables outstanding over 1 month to 3 months 2% 
Receivables outstanding over 3 months 100% 

 
The Company provides an allowance for doubtful accounts based on the above percentages to the 
outstanding balances net of received deposit and the estimated recovery amount of leased asset for 
each receivable. 
 
In addition, the Company provides an additional allowance for doubtful accounts as a general reserve 
at 5% of outstanding leasing receivables under finance lease contracts net of received deposit and the 
estimated recoverable amount of leased asset.  If the allowance has been considered fully provided, the 
Company will not set up an additional allowance for doubtful accounts as a general reserve.  
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(e) Inventory 
 
 Operating lease assets are transferred to inventory on the date that they cease to be rented and are held 

for sale. These are measured at the lower of the book value at that date and net realisable value.  
 

Cost of inventory is calculated using the specific method. 
 
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated 
costs to sell.    

 
(f) Assets held for sale 

 
Assets held for sale consisted of movable assets held for sale under the finance lease contracts which 
the Company plans to sell within one year, and are measured at the lower of carrying value and fair 
value less cost to sell. Impairment losses on initial classification and subsequent gains and losses on 
remeasurement are recognised in profit or loss. Gains are not recognised in excess of any cumulative 
impairment loss. 

 
(g) Investments 

 
Investment in other equity securities 
 
Investment in equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses. 
 
Disposal of investments 
 
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount is 
recognised in profit or loss. 
 
If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part 
sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total 
holding of the investment. 
  

(h)   Property and equipment 
 
Recognition and measurement 
 
Owned assets 
 
Property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.  

 
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-
constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable 
to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and 
removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing costs. 
Cost also may include transfers from other comprehensive income of any gain or loss on qualifying 
cash flow hedges of foreign currency purchases of property and equipment. Purchased software that is 
integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment.  
 
When parts of an item of property and equipment have different useful lives, they are accounted for as 
separate items (major components) of property and equipment.  
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Any gains and losses on disposal of an item of property and equipment are determined by comparing 
the proceeds from disposal with the carrying amount of property and equipment, and are recognised in 
profit or loss.  
 
Subsequent costs 
 
The cost of replacing a part of an item of property and equipment is recognised in the carrying amount 
of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the 
Company, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is 
derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property and equipment are recognised in profit 
or loss as incurred. 
 
Depreciation 
 
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other 
amount substituted for cost, less its residual value.   
 
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 
component of an item of property and equipment.  The estimated useful lives are as follows:  
 
Assets held for operating lease       Over the lease period   
Office condominium and utilities system 40 years 
Furniture, fixtures and office equipment 5, 7 and 10 years 
Transportation equipment 5 years 
 
Assets held for future lease are depreciated upon commencement of the lease. 
 
No depreciation is provided on assets under construction. 
 
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate. 
 

(i) Property foreclosed  
 
Property foreclosed consisted of immovable property foreclosed which the Company plans to sell in 
more than one year were measured at the lower of carrying value and appraisal value for sale less cost 
to sell and was classified to non-current assets. Impairment losses on initial classification and 
subsequent gains and losses on remeasurement are recognised in profit or loss. Gains are not 
recognised in excess of any cumulative impairment loss. 
 

(j) Intangible assets   
 
Software licenses 
 
Software licenses that are acquired by the Company and have finite useful lives are measured at cost 
less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.  
 
Amortisation 
 
Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual 
value.  
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Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives from 
the date that they are available for use, since this most closely reflects the expected pattern of 
consumption of the future economic benefits embodied in the asset.  
 
The estimated useful lives for the current and comparative periods are as follows:  
 
Software licenses 3 - 10 years 
 
Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate. 

 
(k) Impairment 

 
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether 
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are 
estimated.  
 
An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds 
its recoverable amount. The impairment loss is recognised in profit or loss. 
 
Calculation of recoverable amount 
 
The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the assets’ value in use and fair value 
less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 
present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of 
money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely 
independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating 
unit to which the asset belongs. 
 
Reversals of impairment 
 
Impairment losses recognised in prior periods in respect of other non-financial assets are assessed at 
each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment 
loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. 
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the 
carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no 
impairment loss had been recognised. 
 

(l)   Interest-bearing liabilities 
 
Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges.  
Subsequent to initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any 
difference between cost and redemption value being recognised in profit or loss over the period of the 
borrowings on an effective interest basis. 
 

(m) Trade accounts payable and other payables 
 
Trade accounts payable and other payables are stated at cost. 
 

(n) Employee benefits  
 
Defined contribution plans 
 
Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is 
provided. 
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Defined benefit plans 
 
The Company’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan 
by estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior 
periods, discounting that amount. 
 
The calculation of defined benefit obligations is performed annually by a qualified actuary using the 
projected unit credit method. When the calculation results in a potential asset for the Company, the 
recognised asset is limited to the present value of economic benefits available in the form of any future 
refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan. To calculate the present value 
of economic benefits, consideration is given to any application minimum funding requirements. 
 
Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised immediately 
in other comprehensive income. The Company determines the interest expense on the net defined 
benefit liability for the period by applying the discount rate used to measure the defined benefit 
obligation at the beginning of the annual period, taking into account any changes in the net defined 
benefit liability during the period as a result of contributions and benefit payments. Net interest 
expense and other expenses related to defined benefit plans are recognised in profit or loss. 
 
When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit 
that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss. 
The Company recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the 
settlement occurs.  
 
Short-term employee benefits 
 
Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised 
for the amount expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to 
pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be 
estimated reliably. 
 

(o) Provisions 
 
A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or 
constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic 
benefits will be required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the 
expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value 
of money and the risks specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance 
costs.   
 

(p) Measurement of fair values 
 
The Company has an established control framework with respect to the measurement of fair values. 
This includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value 
measurements, including Level 3 fair values, and reports directly to the related management. 
 
The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments.         
If third party information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, 
then the valuation team assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion 
that these valuations meet the requirements of TFRS, including the level in the fair value hierarchy in 
which the valuations should be classified. 
 
Significant valuation issues are reported to the Company’s Audit Committee. 
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When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as 
far as possible. Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the 
inputs used in the valuation techniques as follows: 
 
• Level 1:  quoted prices in active markets for identical assets or liabilities. 
• Level 2:  inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or       

liability, either directly or indirectly. 
• Level 3:  inputs for the asset or liability that are based on unobservable input. 
 
If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorised in different 
levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the 
same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire 
measurement. 
 
The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the 
reporting period during which the change has occurred.  
 

(q) Revenue 
 
Revenues excludes value added taxes and other sales taxes and is arrived at after deduction of trade 
discounts. 
 
Rental income from operating lease contracts 
 
Rental income from operating lease contracts is recognised in profit or loss on a straight-line basis 
over the term of the lease. 
 
Income from finance lease contracts  

 
The Company has recognised the income by using the effective interest rate method. 
 
The Company has ceased to recognise rental income from operating lease contracts and income from 
finance lease contracts in profit or loss when lessees have not paid rentals for more than three months. 
 
Revenue from sale of assets under operating lease contracts 
 
Revenue from sale of assets under operating lease contracts (inventory) is recognised in profit or loss 
when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer. No revenue is 
recognised if there is continuing management involvement with the assets or there are significant 
uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the probable return of 
assets. 
 
Revenue from sale of equipment and assets held for sale 
 
Revenue from sales of equipment and assets held for sale are recognised in profit or loss when the 
significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyers. 
 
Other income 
 
Other operating income and interest income are recognised in profit or loss as they accrue. 
 

(r) Finance costs 
 
Finance costs comprise interest expense on borrowings that are recognised in profit or loss.  
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(s) Operating lease payments 
 
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the 
term of the lease.  Lease incentives received are recognised in profit or loss as an integral part of the 
total lease expense, over the term of the lease. 
 
Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the 
remaining term of the lease when the lease adjustment is confirmed.  

 
(t) Income tax 
 

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax.  Current and deferred tax are 
recognised in profit or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or 
in other comprehensive income. 

 
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using 
tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in 
respect of previous years.    

 
Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets 
and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.  

 
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which 
the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its 
assets and liabilities. 

 
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences 
when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted by the reporting date. 

 
In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of 
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that 
its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, 
including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and 
assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may become 
available that causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax 
liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination 
is made. 
 
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax 
liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same 
taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a 
net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously. 
 
A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be 
available against which the temporary differences can be utilised. Future taxable profits are 
determined based on the reversal of relevant taxable temporary differences. If the amount of taxable 
temporary differences is insufficient to recognise a deferred tax asset in full, then future taxable 
profits, adjusted for reversals of existing temporary differences, are considered, based on the business 
plans for in the Company. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the 
extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised. 
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(u) Earnings per share 
 

The Company presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated 
by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted 
average number of ordinary shares outstanding during the year.  
 

(v) Related parties 
 
A related party is a person or entity that has direct or indirect control or joint control, or has significant 
influence over the financial and managerial decision-making of the Company; a person or entity that 
are under common control or under the same significant influence as the Company; or the Company 
has direct or indirect control or joint control or has significant influence over the financial and 
managerial decision-making of a person or entity. 
 

(w) Segment reporting 
 

Segment results that are reported to Board of Directors include items directly attributable to a segment 
as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items comprise mainly 
revenue from sale of assets under operating lease contracts, cost of sale of assets under operating lease 
contracts, administrative expenses, finance costs and deferred tax assets. 

 
4 Related parties 
 

Relationships with key management and related parties were as follows: 
 

 Country of  
 Incorporation/  

Name of entities/Person Nationality Nature of relationships 
   
Key management personnel  Thai  Persons having authority and responsibility for 

planning, directing and controlling the activities 
of the entity, directly or indirectly, including any 
director, a managing director, the first 4 executive 
levels in the organisation chart and all the forth 
executive including other equivalent positions of 
the forth executive downward from the managing 
director (whether executive or otherwise) of the 
Company.  

Muang Thai Life Assurance Plc. Thailand 10.00% shareholding, some common directors 
Muang Thai Insurance Plc. Thailand 8.89% shareholding, some common directors  
Muang Thai Real Estate Plc. Thailand Holding share 0.39% and some common directors 
 
The pricing policies for transaction with related parties are explained further below: 
 

Transactions  Pricing policies 
Rental income from operating lease contracts     At contractually agreed rate  
Discount on insurance premium  At contractually agreed rate  
Insurance premium expenses  At contractually agreed rate  
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Significant transactions for the years ended 31 December with key management and related parties 
were as follows: 
 

 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Other related parties    
Rental income from operating lease contracts 48,081  44,193 
Discount on insurance premium 9,265  10,003 
Insurance premium expenses 81,211  86,691 

  
Key management personnel compensation   
 
Key management personnel compensation represents benefits provided to directors and executives of 
the Company. These comprise management compensation such as salaries, related benefits, included   
post-employment benefits and directors’ remuneration.  
 

 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Short-term management benefits 38,126  46,617 
Post-employment benefits 9,386  5,045 
Total  47,512  51,662 

 
Significant balances as at 31 December with related parties were as follows: 
 

 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Other receivables - prepaid insurance expenses    
Muang Thai Insurance Plc. 40,435  42,874 
    
Other long-term investment    
Muang Thai Real Estate Plc.    
(Net of allowance for impairment amounted Baht 4.1 million) -  - 
    
Property and equipment - assets held for lease under     
    operating lease contracts    
Muang Thai Life Assurance Plc. 122,042  129,399 
Muang Thai Insurance Plc. 66,210  41,809 
    
Trade accounts payable - accrued insurance premium     
Muang Thai Insurance Plc. -  4,517 

 
5 Cash and cash equivalents 

 
 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Cash on hand 134  134 
Cash at banks - current accounts 126  5,580 
Cash at banks - savings accounts 140,095  101,246 
Total 140,355  106,960 
 
Cash and cash equivalents of the Company as at 31 December 2019 and 2018 were denominated 
entirely in Thai Baht. 
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6     Receivables under operating lease contracts  
 

 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Receivables under operating lease contracts 161,580  208,795 
Defaulted receivables 72,412  72,412 
Less allowance for doubtful accounts (80,415)  (79,330) 
Net 153,577  201,877 
    
Doubtful debts expense for the year 1,085  1,918 

 
Aging analyses for receivables under operating lease contracts were as follows: 
 
 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Normal receivables  
     Within credit terms 110,936  161,665 
     Overdue:    
      Less than 3 months 35,678  34,549 
           3 - 6 months 2,415  3,702 
           6 - 12 months 2,844  2,044 
           More than 12 months 9,707  6,835 
Total normal receivables 161,580  208,795 
Defaulted receivables 72,412  72,412 
Total receivables under operating lease contracts 233,992  281,207 
Less allowance for doubtful accounts (80,415)  (79,330) 
Net 153,577  201,877 

 
The normal credit term granted by the Company is 30 days. 
 
Receivables under operating lease contracts of the Company as at 31 December 2019 and 2018 were 
denominated entirely in Thai Baht. 
 

7 Receivables under finance lease contracts  
 

  
Portion due within one year 

 Portion due after one year  
but within five year 

  
Total 

 2019  2018  2019  2018  2019  2018 
 (in thousand Baht) 

Normal receivables  
Receivables under finance            
     lease contracts 958,228  963,852  1,164,931  1,384,199  2,123,159  2,348,051 
Less unearned interest             
           income (91,809)  (89,898)  (85,756)  (116,784)  (177,565)  (206,682) 
Total normal receivables 866,419  873,954  1,079,175  1,267,415  1,945,594  2,141,369 
Defaulted receivables 62,325  65,459  -  -  62,325  65,459 
Total receivables under    
     finance lease contracts 928,744 

 
939,413 

 
1,079,175 

 
1,267,415 

 
2,007,919 

 
2,206,828 

Less allowance for doubtful 
           accounts (46,009) 

 
(42,883) 

 
(3,149) 

 
(3,783) 

 
(49,158) 

 
(46,666) 

Net  882,735  896,530  1,076,026  1,263,632  1,958,761  2,160,162 
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 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Doubtful debts expense for the year (reversal of) 2,492  (8,114) 
 
Aging analyses for receivables under finance lease contracts were as follows: 
 
 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Normal receivables    
     With credit terms 2,071,820  2,306,382 
     Overdue:    
      Less than 3 months 17,529  17,278 
      3 - 6 months 6,864  2,186 
      6 - 12 months 8,317  1,505 
      More than 12 months 18,629  20,700 
Total normal receivables 2,123,159  2,348,051 
Defaulted receivables  62,325  65,459 
Total receivables under finance lease contracts 2,185,484  2,413,510 
Less unearned interest income (177,565)  (206,682) 
Less allowance for doubtful accounts (49,158)  (46,666) 
Net 1,958,761  2,160,162 
 
The normal credit term granted by the Company is 30 days. 
 
Receivables under finance lease contracts of the Company as at 31 December 2019 and 2018 were 
denominated entirely in Thai Baht. 
 
As at 31 December, the gross investment under the finance lease contracts and present value of 
minimum lease payments receivable were as follows: 
 

 2019  2018 
   Present value     Present value  
   of minimum     of minimum  
 Gross investment  lease  Gross investment  lease 
 under  payments  under  payments 
 finance lease  under finance  finance lease  under finance 
 contracts  lease contracts  contracts  lease contracts 
 (in thousand Baht) 

        
Portion due within one year 1,020,553  928,744  1,029,311  939,413 
Portion due after one year        
   but within five years 1,164,931  1,079,175  1,384,199  1,267,415 
Total 2,185,484  2,007,919  2,413,510  2,206,828 
Less unearned interest income (177,565)    (206,682)   
Net investment under        
   finance lease contracts 2,007,919    2,206,828   
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8 Other receivables  
 

 Note 2019  2018 
  (in thousand Baht) 
   
Prepaid insurance expenses     
     - related party 4 40,435  42,874 
     - other parties  67,060  70,863 
Prepaid expenses   39,042  40,844 
Receivable from Revenue Department  286,458  326,921 
Other receivables  127,395  110,995 
Total  560,390  592,497 
Less allowance for doubtful accounts  (76,077)  (76,077) 
Net  484,313  516,420 
     
Doubtful debts expense for the year (reversal of)  -  (23,561) 

 
9 Inventory 
 

 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
    
Transportation equipment 169,966  157,361 
Less allowance for decline in value of inventory     
            adjusted to net realisable value (10,432)  (10,257) 
Net 159,534  147,104 

 
10 Assets held for sale 
 

 For the year ended 31 December 2019 
 At 

beginning 

  
Transfer 

    
Transfer  

  
At end  

 of year  in  Disposals  out  of year 

 (in thousand Baht) 
Transportation          
  equipment 5,624  63,207  (13,134)  (30,537)  25,160 

 
 For the year ended 31 December 2018 
 At 

beginning 

  
Transfer 

    
Transfer  

  
At end  

 of year  in  Disposals  out  of year 

 (in thousand Baht) 
Transportation          
  equipment 742  8,419  (621)  (2,916)  5,624 
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12 Property foreclosed  
 

 For the year ended 31 December 2019 
 At 

beginning 
  

Transfer 
    

Transfer 
  

At end 
 of year  in  Disposals  out  of year 
 (in thousand Baht) 
Land and office condominium 65,774  -  -  -  65,774 
Less allowance for impairment (15,495)  -  -  -  (15,495) 
Net 50,279  -  -  -  50,279 

 
 For the year ended 31 December 2018 
 At 

beginning 
  

Transfer 
    

Transfer 
  

At end 
 of year  in  Disposals  out  of year 
 (in thousand Baht) 
Land and office condominium 39,487  26,287  -  -  65,774 
Less allowance for impairment (15,495)  -  -  -  (15,495) 
Net 23,992  26,287  -  -  50,279 

 
13 Interest-bearing liabilities  
 
13.1  Short-term loans from financial institutions 

 
 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Current - unsecured    
Promissory notes 170,000  830,000 
Bills of exchange 550,000  800,000 
Less unamortised discount on bills of exchange (1,132)  (1,817) 
Short-term loans from financial institutions 718,868  1,628,183 
 
As at 31 December 2019, the Company had overdraft lines and other credit facilities, excluding bills 
of exchange, with various local banks totaling Baht 2,390 million (2018: Baht 2,670 million) which 
bear interest at the Money Market Rate (MMR) at the transaction date. As at 31 December 2019, the 
Company had unutilised credit facilities totaling Baht 2,065 million (2018: Baht 1,677 million). 
 

13.2  Debentures  
 

 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Unsecured debentures - at face value 7,350,000  6,900,000 
Less unamortised deferred charges on debenture issuance (3,885)  (3,317) 
 7,346,115  6,896,683 
Less current portion due within one year    
 (net of unamortised deferred charges on debenture issuance) (1,999,550)  (2,199,666) 
Debentures, non-current portion 5,346,565  4,697,017 
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As at 31 December 2019, the Company had outstanding balances of issued unsecured, name registered, 
unsubordinated and no-trustee debentures which were offered to the institutional investors specified in 
the Notification of Securities and Exchange Commission. The details of issuance of debentures were 
as follows: 

 
Debenture issued on 25 January 2016 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 25 January 2020 
Interest rate Fixed interest rate of 2.49% per annum 
Interest payment due Every 25 January and 25 July of each year 
  
Debenture issued on 24 February 2016 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 5 years will mature on 24 February 2021 
Interest rate Fixed interest rate of 2.63% per annum 
Interest payment due Every 24 February and 24 August of each year 
  
Debenture issued on 24 February 2016 
Unit and value 200,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 200 million 
Period and maturity date 7 years will mature on 24 February 2023 
Interest rate Fixed interest rate of 3.05% per annum 
Interest payment due Every 24 February and 24 August of each year 

  
Debenture issued on 28 September 2016 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 28 September 2020 
Interest rate Fixed interest rate of 2.60% per annum 
Interest payment due Every 28 March and 28 September of each year 
  
Debenture issued on 3 August 2017 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 3 August 2021 
Interest rate Fixed interest rate of 2.76% per annum 
Interest payment due Every 3 February and 3 August of each year 
  
Debenture issued on 18 October 2017 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 2 years 11 months 18 days will mature on 6 October 2020 
Interest rate Fixed interest rate of 2.43% per annum 
Interest payment due Every 6 April and 6 October of each year 
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Debenture issued on 23 February 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 23 February 2022 
Interest rate Fixed interest rate of 2.43% per annum 
Interest payment due Every 23 February and 23 August of each year 
  
Debenture issued on 24 May 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 24 May 2022 
Interest rate Fixed interest rate of 2.52% per annum 
Interest payment due Every 24 May and 24 November of each year 
  
Debenture issued on 9 August 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Bath 1,000 each 
Total debenture value Bath 500 million 
Period and maturity date 3 years 3 months will mature on 9 November 2021 
Interest rate Fixed interest rate of 2.70% per annum 
Interest payment due Every 9 February and 9 August of each year 
  
Debenture issued on 27 November 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Bath 1,000 each 
Total debenture value Bath 500 million 
Period and maturity date 2 years will mature on 27 November 2020 
Interest rate Fixed interest rate of 2.91% per annum 
Interest payment due Every 27 November and 27 May of each year 
  
Debenture issued on 4 March 2019 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 3 years will mature on 4 March 2022 
Interest rate Fixed interest rate of 2.95% per annum 
Interest payment due Every 4 March and 4 September of each year 
  
Debenture issued on 27 March 2019 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 5 years will mature on 27 March 2024 
Interest rate Fixed interest rate of 3.52% per annum 
Interest payment due Every 27 March and 27 September of each year 
  
Debenture issued on 20 June 2019 
Unit and value 700,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 700 million 
Period and maturity date 3 years 6 months will mature on 20 December 2022 
Interest rate Fixed interest rate of 2.83% per annum 
Interest payment due Every 20 June and 20 December of each year 
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Debenture issued on 27 September 2019 
Unit and value 600,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 600 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 27 September 2023 
Interest rate Fixed interest rate of 2.72% per annum 
Interest payment due Every 27 September and 27 March of each year 
  
Debenture issued on 17 December 2019 
Unit and value 350,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 350 million 
Period and maturity date 5 years will mature on 17 December 2024 
Interest rate Fixed interest rate of 3.10% per annum 
Interest payment due Every 17 December and 17 June of each year 
 
In connection with the terms of the rights and responsibilities of the debentures issuer, the Company,  
as the issuer, has to comply with certain restrictions and conditions as stipulated therein, such as 
maintaining certain financial ratios etc. 

 
13.3 Long-term loans from financial institutions 
 

 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Long-term loans from financial institutions - unsecured 1,479,150  1,698,262 
Less current portion due within one year  (661,644)  (719,112) 
Long-term loans from financial institutions,    
   non-current portion 817,506  979,150 
 
In January 2017, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit line of 
Baht 500 million. On 27 January 2017, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the 
maturity date of the final installment will be in January 2020. 
 
In March 2017, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines of 
Baht 150 million. On 30 March 2017, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the 
maturity date of the final installment will be in March 2020. 
 
In April 2017, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines of  
Baht 350 million. On 27 April 2017, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the 
maturity date of the final installment will be in April 2020. 

 
In May 2017, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines of  
Baht 500 million. On 31 May 2017, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the 
maturity date of the final installment will be in May 2021. 
 
In October 2018, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines of 
Baht 300 million. On 5 October 2018, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a semiannually basis and the 
maturity date of the final installment will be in October 2021. 
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In October 2018, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines of 
Baht 200 million. On 16 October 2018, the Company has drawn down the loan in full. The loan has  
a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a semiannually basis and the 
maturity date of the final installment will be in October 2021. 
 
In December 2019, the Company entered into long-term loan agreements with a bank for credit lines 
of Baht 500 million. On 25 December 2019, the Company has drawn down the loan in full. The loan 
has a fixed interest rate. The Company will repay principal installments on a quarterly basis and the 
maturity date of the final installment will be in December 2023. 

 
The periods to maturity of interest-bearing liabilities as at 31 December were as follows: 
 

 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Within one year  3,380,062  4,546,961 
After one year but within five years 6,164,071  5,676,167 
Total 9,544,133  10,223,128 
 
Interest-bearing liabilities of the Company as at 31 December 2019 and 2018 were denominated 
entirely in Thai Baht. 

 
14 Trade accounts payable  
 

 Note 2019  2018 
  (in thousand Baht) 
Related parties 4 -  4,517 
Other parties   123,496  225,728 
Total  123,496  230,245 

 
Trade accounts payable of the Company as at 31 December 2019 and 2018 were denominated entirely 
in Thai Baht. 

 
15 Other payables 
 

  2019  2018 
  (in thousand Baht) 
Rental income received in advance  128,075  105,450 
Accrued finance costs   53,908  61,409 
Accrued expenses  38,419  37,474 
Accrued withholding tax   10,440  8,574 
Others  2,150  3,176 
Total  232,992  216,083 

 
16 Non-current provisions for employee benefits    
 

  2019  2018 
  (in thousand Baht) 
Defined benefit plan  64,384  48,632 
Total  64,384  48,632 
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Defined benefit plan  
 
The Company operate a defined benefit plan based on the requirement of Thai Labour Protection Act 
B.E. 2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and 
length of service. The defined benefit plans expose the Company to actuarial risks, such as longevity 
risk and interest rate risk. 

 

Present value of the defined benefit obligations 
 
  2019  2018 

  (in thousand Baht) 
At 1 January   48,632  53,365 
     
Include in profit or loss:     
Current service cost and interest cost   5,162  5,156 
Past service cost  9,543  - 
     
Included in other comprehensive income     
Actuarial (gain) loss     

- Demographic assumptions  (3,414)  (4,375) 
- Financial assumptions  6,346  (6,948) 
- Experience adjustment  (1,885)  1,434 

  1,047  (9,889) 
     
At 31 December  64,384  48,632 
 
On 5 April 2019, the Labor Protection Act was amended to include a requirement that an employee, who is 
terminated after having been employed by the same employer for an uninterrupted period of twenty years 
or more, receives severance payment of 400 days of wages at the most recent rate. The Company has 
therefore amended its retirement plan in accordance with the changes in the Labor Protection Act in 2019. 
As a result of this change, the provision for retirement benefits as well as past service cost recognised 
increased. 
 
Principal actuarial assumptions     

At 31 December     2019  2018 
        
Discount rate (%)     1.88  3.12 
Future salary growth (%)     4.0 - 6.0  4.0 - 6.0 
Employee turnover (%)     1.1 - 28.0  1.0 - 24.2 
Retirement ages (years)     55 - 60  55 - 60 
 
Assumptions regarding future mortality have been based on published statistics and mortality tables. 
 
Sensitivity analysis 
 
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding 
other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown 
below. 
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Effect to the defined benefit obligation 1% increase in assumption  1% decrease in assumption 
At 31 December  2019  2018  2019  2018 

 (in thousand Baht) 
Discount rate  (5,183)  (4,135)  5,951  4,726 
Future salary growth   5,045  4,069  (4,444)  (3,659) 
Employee turnover   (5,476)  (4,343)  6,204  4,898 

 
17 Share capital 
 

 Par value 2019  2018 
 per share Number  Amount  Number  Amount 
 (in Baht) (thousand shares / in thousand Baht) 
Authorised         
At 1 January         
- ordinary shares 1 646,800  646,800  646,200  646,200 

  Reduction of shares 1 -  -  -*  -* 
  Issue of new shares 1 -  -  600  600 
At 31 December         
- ordinary shares 1 646,800  646,800  646,800  646,800 
         
Issued and paid-up          
At 1 January         
- ordinary shares 1 596,510  596,510  596,493  596,493 
Share options exercised 1 -  -  17  17 
At 31 December         
- ordinary shares 1 596,510  596,510  596,510  596,510 
 
* During the year ended 31 December 2018, the Company reduced the registered share capital of 6 ordinary shares, Baht 1 

per share, amounting to Baht 6. 
  

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 April 2018, the 
shareholders approved for the decrease in the registered capital of 6 ordinary shares of Baht 1 per par 
value, amounting Baht 6 and approved for the increase in the registered capital of 600,000 ordinary 
shares of Baht 1 per par value, amounting Baht 600,000 to be reserved to the adjustment of rights  
under the warrants to purchase the Company’s ordinary shares. The Company has registered the 
decrease and increase in their capital with the Ministry of Commerce on 7 May 2018 and 8 May 2018, 
respectively. 
 
The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends as declared from time to time, and are 
entitled to one vote per share at meetings of the Company. 
 
Share premium  
 
Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription 
monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share 
premium”). Share premium is not available for dividend distribution. 
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18 Legal reserve 
 

Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 section 116 requires that a public company shall 
allocate not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a 
reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the 
registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.   
 
As at 31 December 2019, the Company’s legal reserve amounted to Baht 64.7 million (2018: Baht 
64.7 million) which is 10% of the registered authorised capital. 
 

19 Segment information and disaggregation of revenue 
 

The Company has two reportable segments which are the Company’s strategic divisions for different 
services, and are managed separately because they require different marketing strategies. The 
following summary describes the operations in each of the Company’s reportable segments. 

 

• Segment 1  Land vehicles  
• Segment 2  Others  

 
Each segment’s performance is measured based on segment gross profit, as included in the internal 
management reports that are reviewed by the Company’s CODM. Segment gross profit is used to 
measure performance as management believes that such information is the most relevant in evaluating 
the results of certain segments relative to other entities that operate within these industries. Inter-
segment pricing is determined on an arm’s length basis. 

 
 Land vehicles  Others  Total  
For the year ended  
   31 December 

 
2019 

  
2018 

  
2019 

  
2018 

  
2019 

  
2018 

 (in thousand Baht) 
Information about                       
   reportable segments:            
External revenue 2,341,035  2,330,420  478,529  401,349  2,819,564  2,731,769 
Total segment revenue 2,341,035  2,330,420  478,529  401,349  2,819,564  2,731,769 
Direct rental costs 1,860,991  1,822,570  353,084  292,352  2,214,075  2,114,922 
Segment gross profit 480,044  507,850  125,445  108,997  605,489  616,847 
 
 
            
Capital expenditure 1,837,245  2,951,238  514,109  497,524  2,351,354  3,448,762 
Segment assets   9,737,026  10,527,537  2,172,801  2,164,572  11,909,827  12,692,109 
Segment liabilities   252,002  231,357  268,960  240,852  520,962  472,209 
 
Reconciliations of reportable segment revenues, profit or loss, assets and liabilities  
 

 Revenues  Profit or loss 
 2019  2018  2019  2018 

 (in thousand Baht) 
Reportable segments 2,819,564  2,731,769  605,489  616,847 
Unallocated amounts 1,060,604  1,100,607  (519,542)  (472,167) 
Total 3,880,168  3,832,376  85,947  144,680 
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 Assets  Liabilities 
 2019  2018  2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Reportable segments 11,909,827  12,692,109  520,962  472,209 
Unallocated amounts 1,485,022  1,373,557  9,836,930  10,612,637 
Total  13,394,849  14,065,666  10,357,892  11,084,846 

 
Geographical segments     

 
The Company operates only in Thailand. There are no revenues derived from, or assets located in, 
foreign countries. 
 
Major customer 
     
The Company does not have any major customer which is significant to financial statement because 
the Company does not have any external revenue from one customer more than 10% of total revenue. 
 
Disaggregation of revenue 
 
The Company recognised rental income from operating lease contracts and income from finance lease 
contracts over the period, and recognised revenue from sale of assets under operating lease contracts at 
a point in time. 

 
20 Other income  

 Note 2019  2018 
  (in thousand Baht) 
Discount on insurance premium      
- related party 4 9,265  10,003 
- other parties  8,925  8,643 
Penalty income  17,834  12,693 
Others  10,483  13,631 
Total  46,507  44,970 

 
21 Employee benefit expenses 
 

 Note 2019  2018 
  (in thousand Baht) 
Management     
Salaries and bonuses  30,366  38,007 
Director’s remuneration  7,760  8,610 
Post-employment benefits and others  9,386  5,045 
 4 47,512  51,662 
     
Other employees     
Salaries and bonuses  110,502  106,640 
Post-employment benefits and others  23,834  19,188 
  134,336  125,828 
Total   181,848  177,490 
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Defined contribution plans 
 
Provident fund was established by the Company for its employees. Membership to the fund is on a 
voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at rates ranging from 5% to 10% 
of their basic salaries and by the Company at rates ranging from 5% to 10% of the employees’ basic 
salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance as a juristic entity and is 
managed by a licensed Fund Manager. 

 
22 Expenses by nature 
 

 Note 2019  2018 
  (in thousand Baht) 
Change in inventory  (12,605)  (59,004) 
Assets under operating lease contracts transferred to inventory  1,043,604  1,112,738 
Employee benefit expenses 21 181,848  177,490 
Depreciation  1,760,569  1,686,722 
Others  549,622  513,281 
Total  3,523,038  3,431,227 

 
23 Income tax  
 

Income tax recognised in profit or loss  
  2019  2018 

  (in thousand Baht) 
Current year tax expense     
Current year  -  - 
Adjustment for prior years  (509)  (192) 
  (509)  (192) 
     
Deferred tax expense     
Movements in temporary differences     (83,856)  (79,195) 
Total income tax   (84,365)  (79,387) 
 
Income tax recognised in other comprehensive income    
 

 2019  2018 
   Tax      Tax   
 Before  (expense)  Net of  Before  (expense)  Net of 

 tax  benefit  tax  tax  benefit  tax 
 (in thousand Baht) 

Defined benefit plan 
actuarial gains (losses) (1,047)  209  (838)  9,889  (1,978)  7,911 

Total (1,047)  209  (838)  9,889  (1,978)  7,911 
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Reconciliation of effective tax rate    
 2019  2018 
 Tax rate  (in thousand 

  Baht) 
 Tax rate  (in thousand 

  Baht)  (%)   (%)  
Profit before income tax expense   85,947    144,680 
Income tax using the Thai         
   corporation tax rate 20.0  17,189  20.0  28,936 
Expenses not deductible for tax purpose   734    887 
Income not subject to tax   (150)    (118) 
Over provided in prior years   (509)    (192) 
Addition deductible expense for tax purpose   (173,029)    (191,746) 
Unrecognised loss carry forward to        
   deferred tax assets   71,400    82,846 
Total (98.2)  (84,365)  (54.9)  (79,387) 

 
Deferred tax at 31 December    
        2019  2018 

    (in thousand Baht) 
Deferred tax assets     463,107  380,675 
Deferred tax liabilities     (8,248)  (9,881) 
Net deferred tax assets     454,859  370,794 
 
Movements in deferred tax balances are as follows: 
 

   (Charged) / Credit to    
 At 

1 January 
2019 

  
Profit or 

loss 

 Other 
comprehensive 

income 

 At  
31 December 

2019 
 (in thousand Baht) 
Deferred tax assets        
Depreciation of asset held for lease 128,803  16,689  -  145,492 
Loss carry forward 150,450  58,214  -  208,664 
Allowance for doubtful accounts 40,415  715  -  41,130 
Allowance for decline in value of inventory 2,051  35  -  2,086 
Accrued income on leases in arrears more         
   than three months 29,078  (43)  -  29,035 
Advance received from lessee for        
   exercising purchase option 16,124  3,671  -  19,795 
Allowance for loss on impairment of         
   investment and property foreclosed 4,028  -  -  4,028 
Non-current provisions for employee 

benefits 9,726  2,942  209  12,877 
Total 380,675  82,223  209  463,107 
        
Deferred tax liabilities        
Differences in income recognition of        
   operating and finance lease contracts  (6,639)  2,452  -  (4,187) 
Depreciation of office condominium (3,242)  (819)  -  (4,061) 
Total (9,881)  1,633  -  (8,248) 
        
Net 370,794  83,856  209  454,859 
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   (Charged) / Credit to    
 At 

1 January 
2018 

  
Profit or 

loss 

 Other 
comprehensive 

income 

 At  
31 December 

2018 
 (in thousand Baht) 
Deferred tax assets        
Depreciation of asset held for lease 112,399  16,404  -  128,803 
Loss carry forward 89,790  60,660  -  150,450 
Allowance for doubtful accounts 46,366  (5,951)  -  40,415 
Allowance for decline in value of 

inventory 1,239  812  -  2,051 
Accrued income on leases in arrears more         
   than three months 25,463  3,615  -  29,078 
Advance received from lessee for        
   exercising purchase option 15,604  520  -  16,124 
Allowance for loss on impairment of         
   investment and property foreclosed 4,028  -  -  4,028 
Non-current provisions for employee 

benefits 
 

10,673 
  
1,031 

  
(1,978) 

  
9,726 

Total 305,562  77,091  (1,978)  380,675 
        
Deferred tax liabilities        
Differences in income recognition of        
   operating and finance lease contracts  (9,294)  2,655  -  (6,639) 
Depreciation of office condominium (2,691)  (551)  -  (3,242) 
Total (11,985)  2,104  -  (9,881) 
        
Net 293,577  79,195  (1,978)  370,794 

 
As at 31 December 2019, the Company had total taxable benefit from loss carry forward of Baht 486.3 
million (2018: Baht 356.7 million) resulting from capital expenditure which qualified for an additional 
deductible expense in the income tax calculation. Management estimated the future taxable profits and 
recognised the deferred tax assets of Baht 208.7 million (2018: Baht 150.5 million) on the loss carry 
forward because management considered it is probable that future taxable profits would be available 
against which such loss can be recognised. Accordingly, the Company has not yet recognised the 
deferred tax assets of Baht 277.6 million for loss carry forward in the financial statements as at  
31 December 2019 (2018: Baht 206.2 million). 

 
24 Earnings per share 

 
 2019  2018 
 (in thousand Baht /  

thousand shares) 
Profit attributable to ordinary shareholders for the year ended    
   31 December    
Profit attributable to ordinary shareholders of the Company (basic) 170,311  224,067 
    
Ordinary shares outstanding    
Number of ordinary shares outstanding at 1 January 596,510  596,493 
Effect of share options exercised  -  9 
Weighted average number of ordinary shares outstanding (basic)    
   at 31 December 596,510  596,502 
    
Earnings per share (basic) (in Baht) 0.29  0.38 
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25 Dividends   
 
At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 29 April 2019, the 
shareholders approved for the dividend payment from the net profit and the operating results of the 
year 2018 at the rate of Baht 0.19 per share for the total number of 596,509,825 shares, totaling Baht 
113.3 million. The dividend was paid to shareholders on 23 May 2019. 
 
At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 27 April 2018, the 
shareholders approved for the dividend payment from the net profit and the operating results of the 
year 2017 at the rate of Baht 0.19 per share for the total number of 596,492,874 shares, totaling Baht 
113.3 million. The dividend was paid to shareholders on 22 May 2018. 

 
26 Financial instruments 

 
Financial risk management policies 
 
The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency 
exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company 
does not hold or issue derivative for speculative or trading purposes. 
 
Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of 
controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of 
managing the risks. The management continually monitors the Company’s risk management process 
to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved.  
 
Capital management  
 
The Company’s objectives when managing capital are to safeguard the Company’s ability to continue 
as a going concern and to sustain future development of the business in order to provide returns for 
shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to 
increase investors and stakeholders’ confidence. 
 
In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends 
paid to shareholders depending on the Company’s operating performance. 
 
Interest rate risk 
 
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the 
Company’s operations and its cash flows because loan interest rates are mainly fixed, as disclosed in 
Note 13. The Company mitigates this risk by ensuring that the majority of its borrowings are at fixed 
interest rates. 
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Financial assets and financial liabilities as at 31 December with details of the Company’s interest rate 
risk based on the period to earlier of the contractual repricing date or maturity date were as follows:   
 
 

  31 December 2019 
      After 1 year    Non-   
  Interest  Within  but within  After  interest   
 Note rate  1 year  5 years  5 years  bearing  Total 
    (% per annum)  (in thousand Baht) 
Financial assets             
Cash and cash equivalents 5 0.125 - 0.500  140,095  -  -  260  140,355 
Receivables under operating             
   lease contracts* 6 -  -  -  -  233,992  233,992 
Receivables under finance  Rate derived           
   lease contracts* 7 from contracts  928,744  1,079,175  -  -  2,007,919 
Total financial assets    1,068,839  1,079,175  -  234,252  2,382,266 
             
Financial liabilities             
Short-term loans from              
   financial institutions 13.1 MMR  718,868  -  -  -  718,868 
Trade accounts payable 14 -  -  -  -  123,496  123,496 
Debentures 13.2 2.43 - 3.52  1,999,550  5,346,565  -  -  7,346,115 
Long-term loans from              
  financial institutions 13.3 3.05 - 3.50  661,644  817,506  -  -  1,479,150 
Total financial liabilities    3,380,062  6,164,071  -  123,496  9,667,629 
Difference of items in the             
  statement of financial position    (2,311,223)  (5,084,896)  -  110,756  (7,285,363) 
 
*  Gross amount before net of allowance for doubtful accounts 
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  31 December 2018 
      After 1 year    Non-   
  Interest  Within  but within  After  interest   
 Note rate  1 year  5 years  5 years  bearing  Total 
  (% per annum)  (in thousand Baht) 
Financial assets             
Cash and cash equivalents 5 0.125 - 0.500  101,246  -  -  5,714  106,960 
Receivables under operating             
   lease contracts* 6 -  -  -  -  281,207  281,207 
Receivables under finance  Rate derived           
   lease contracts* 7 from contracts  939,413  1,267,415  -  -  2,206,828 
Total financial assets    1,040,659  1,267,415  -  286,921  2,594,995 
             
Financial liabilities             
Short-term loans from              
   financial institutions 13.1 MMR  1,628,183  -  -  -  1,628,183 
Trade accounts payable 14 -  -  -  -  230,245  230,245 
Debentures 13.2 2.24 - 3.05  2,199,666  4,697,017  -  -  6,896,683 
Long-term loans from              
  financial institutions 13.3 3.27 - 3.50  719,112  979,150  -  -  1,698,262 
Total financial liabilities    4,546,961  5,676,167  -  230,245  10,453,373 
Difference of items in the             
  statement of financial position    (3,506,302)  (4,408,752)  -  56,676  (7,858,378) 
 
*  Gross amount before net of allowance for doubtful accounts 

 
   Credit risk 

 
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to 
settle its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due.  Management 
has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit 
evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount. The maximum 
exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the statement of 
financial position.  
 
Liquidity risk 
 
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed 
adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of 
fluctuations in cash flows. 
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Carrying amount and fair values 
 
The fair value of cash and cash equivalents, receivables under operating lease contracts, current 
portion of receivables under finance lease contracts, trade accounts payable, and short-term loans from 
financial institutions is taken to approximate the carrying value due to the relatively short-term 
maturity of these instruments. 
 
The fair value of receivables under finance lease contracts, portion due after one year is taken to 
approximate the carrying value.  
 
The fair value of long-term loans with floating interest rate is taken to approximate the carrying value 
due to the floating interest rate of the long-term loans varies according to the market interest rate.  
 
Other financial liabilities not stated above had the fair and carrying value as follows: 
 

 
Carrying 
amount 

 
Fair value 

   Level 1  Level 2  Level 3  Total 
   (in million Baht) 
31 December 2019          
Debentures  7,346  -  7,405  -  7,405 
Long-term loans 1,479  -  1,403  -  1,403 

          
31 December 2018          
Debentures  6,897  -  6,896  -  6,896 
Long-term loans 1,698  -  1,618  -  1,618 

 
27 Commitments and contingent liabilities 
 
(a)  Non-cancellable operating lease commitments 

 
 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Within 1 year 10,923  8,803 
1 - 5 years 7,576  5,490 
Total 18,499  14,293 

 
(b) Assets held for lease commitments 

 
As at 31 December, the minimum future annual rental income to be received for assets held for 
operating leases were as follows: 
 

 2019  2018 
 (in thousand Baht) 
Within 1 year 2,224,274  2,298,160 
1 - 5 years 3,459,313  3,825,476 
After 5 years 1,131  2 
Total 5,684,718  6,123,638 
 
Under the provisions of certain lease agreements, the lessees have an option to purchase the leased 
assets upon the expiration of the lease terms. If this option is included in the lease agreement, the 
lessees are required to pay a sum in advance as a guarantee for exercising the purchase option. 
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(c) Letters of guarantee 
 
As at 31 December 2019, the Company had letters of guarantee issued by certain local banks mainly 
relating to guarantees for rental agreements with government agencies and state enterprises of 
approximately Baht 155 million (2018: Baht 163 million). 

 
28 Events after the reporting period 
 

At the Board of Directors’ meeting held on 24 February 2020, the Board approved to propose for 
consideration and approval at the Annual General Meeting of the Shareholders on 29 April 2020 for 
the dividend payment from the net profit and the operating results of the year 2019 to shareholders at 
the rate of Bath 0.15 per share for the total number of 596,509,825 shares, totaling Baht 89.5 million. 

 
29 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted 

 
New TFRS, which are relevant to the Company’s operations, expected to have material impact on the 
Company’s financial statements when initially adopted, and will become effective for the financial 
statements in annual reporting periods beginning on or after 1 January 2020, are as follows:  

 
TFRS Topic 

TFRS 7* Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9* Financial Instruments 
TFRS 16 Leases 
TAS 32* Financial Instruments: Presentation 
TFRIC 16* Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19* Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
 
* TFRS - Financial instruments standards 
 
(a) TFRS - Financial instruments standards 

 
These TFRS - Financial instruments standards establish requirements related to definition, 
recognition, measurement, impairment and derecognition of financial assets and financial 
liabilities, including accounting for derivatives and hedge accounting. When these TFRS are 
effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently effective 
will be cancelled. The impact from adoption of TFRS - Financial instruments are as follows:  
 
(i) Classification - Financial assets 

 
TFRS 9 classifies financial assets into three categories:  measured at amortised cost, fair value 
to other comprehensive income (FVOCI) and fair value to profit or loss (FVTPL). The 
standard eliminates the existing classification of held-to-maturity debt securities, available-
for-sale securities, trading securities and general investment as specified by TAS 105. The 
classification under TFRS 9 will be based on the cash flow characteristics of the financial 
asset and the business model in which they are managed.  
 

(ii) Measurement at amortised cost  
 
Under TFRS 9, interest income and interest expenses recognised from all financial assets and 
financial liabilities measured at amortised cost shall be calculated using effective interest rate 
method.  
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(iii)  Impairment - Financial assets and contract assets  
 

TFRS 9 introduces forward-looking ‘expected credit loss’ (ECL) model whereas currently the 
Company estimates allowance for doubtful account by analyzing payment histories and future 
expectation of customer payment. TFRS 9 requires considerable judgement about how 
changes in economic factors affect ECLs, which will be determined on a probability-weighted 
basis. 

 
The new impairment model will apply to financial assets measured at amortised cost or 
FVOCI, except for investments in equity instruments.  

 
(iv) Classification - Financial liabilities  
 

TFRS 9 introduces a new classification and measurement approach for financial liabilities 
consisting of two principal classification categories: amortised cost and FVTPL. A financial 
liability is classified as financial liabilities measured at FVTPL if it is held for trading, a 
derivative or designated as such on the initial recognition. 

 
Under TFRS 9, changes in fair value of financial liabilities classified as FVTPL are generally 
presented as follows:  
- the amount of fair value that changes due to changes in the credit risk of the liability 

is presented in OCI; and  
-  the remaining amount of fair value changed is presented in profit or loss.  

 
Transition 

 
The Company expects to initially adopt these TFRS by adjusting the impact to retained earnings 
or other component of equity on 1 January 2020. Therefore, the Company will not apply the 
requirements of these TFRS to comparative information. 

 
The Company assessed the preliminary impact of initially applying TFRS - Financial instruments 
on the financial statements and expects the impact on decreasing retained earnings to be 
approximately 1.5%, mainly resulting from the expected credit loss. 

 
(b) TFRS 16 Leases 

 
TFRS 16 introduces a single lessee accounting model for lessees. A lessee recognises a right-of-
use asset and a lease liability. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of 
low-value items. Lessor accounting remains similar to the current standard, i.e. lessors continue to 
classify leases as finance or operating leases. When this TFRS is effective, some accounting 
standards and interpretations which are currently effective will be cancelled. 
 
Currently, the Company recognises payments made under operating leases in profit or loss on a 
straight-line basis over the term of the lease, and recognised liabilities only to the extent that there 
was a timing difference between actual lease payments and the expense recognised. Under TFRS 
16, the Company will recognise right-of-use assets and lease liabilities for its operating leases as 
disclosed in Note 27. As a result, the nature of expenses related to those leases will be changed 
because the Company will recognise depreciation of right-of-use assets and interest expense on 
lease liabilities.   
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Transition 
 
The Company plans to apply TFRS 16 initially on 1 January 2020, using the modified 
retrospective approach. Therefore, the cumulative effect of adopting TFRS 16 will be recognised 
as an adjustment to the retained earnings as at 1 January 2020, with no restatement of comparative 
information.  
 
The Company plans to apply the practical expedient to grandfather the definition of a lease on 
transition. This means that it will apply TFRS 16 to all contracts entered into before 1 January 
2020 and identified as leases in accordance with TAS 17 and TFRIC 4.  
 
The Company assessed the preliminary impact of initially applying TFRS 16 on the financial 
statements, and expects right-of-use assets and lease liabilities in the statement of financial 
position will be increased by not over 0.3% of total assets and total liabilities, respectively.  
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