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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรชั้นน ำและยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกมิติของลูกค้ำ 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. เป็นผู้น ำธุรกิจ Leasing พร้อมทั้ง ให้บริกำร Leasing ท่ีทันสมัยกับทรัพย์สินท่ีหลำกหลำย ขยำยธุรกิจสู่ภูมิภำค 

อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ด้วยกำรยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง  
2. ครองใจลูกค้ำด้วยบริกำรอย่ำงมืออำชีพ เพื่อเสริมสร้ำงควำมส ำเร็จให้กับลูกค้ำในทุกมิติ 
3. ดูแลพนักงำนและคู่ค้ำ ดุจ คนในครอบครัว และสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้นไปพร้อมกัน 
 
Core Values (ค่านิยมองค์กร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

คิดริเริ่ม ท าส่ิงใหม่ อย่างรวดเร็ว 
Innovation 

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองทุกมิติ 
Customer Focus 

เปิดใจกว้าง รับฟัง  ผสานเป็นหนึ่งเดียว  

Openness 

ให้ความส าคัญกับเป้าหมายท่ีก าหนดเป็นหลัก
และตรวจสอบได้ 

Result Oriented  

มุ่งมั่นรับผิดชอบต่องาน ท าทุกอย่างให้ดีที่สุด 

Excellence 

ICORE 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ   
 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดในปี 2530 โดยมี ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด 
(มหำชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด, บริษัท ภัทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ 
จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท สมบัติล่ ำซ ำ จ ำกัด เป็นแกนน ำในกำรจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจกำรด ำเนินกำร
จัดหำทรัพย์สินให้เช่ำแบบลีสซิ่ง โดยเน้นกำรให้เช่ำด ำเนินงำน (Operating Lease) และเน้นกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก  

ในช่วงแรกเน้นกำรให้เช่ำทรัพย์สินประเภทยำนพำหนะ พร้อมทั้งได้มีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเป็นกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในกำรบริกำรให้กับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง อำทิเช่น บริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ 

 
ในปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บำท และน ำบริษัทเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันให้กับบริษัท และในปี 2548 
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ของบริษัท จำกมูลค่ำเดิมหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท พร้อมท้ังเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 300,000,000 บำท เป็น 450,000,000 บำท และได้เรียกช ำระค่ำหุ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีทุนเรียกช ำระแล้วเป็น
จ ำนวน 447,369,569 บำท คิดเป็นจ ำนวนหุ้นท้ังสิ้น 447,369,569 หุ้น ซึ่งกำรเพิ่มทุนในครั้งน้ีจะเป็นหน่ึงในกำรปรับโครงสร้ำง
เงินทุน และเป็นส่วนส ำคัญส ำหรับรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัทในอนำคต และในปี 2548 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด (TRIS) 
ยังได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) ของบริษัท และหุ้นกู้ไม่มีประกัน (Issue Rating) เป็นระดับ A - จำกเดิม 
BBB +  

นอกเหนือจำกน้ันแล้ว ในปี 2548 นิตยสำร Forbes นิตยสำรชั้นน ำทำงธุรกิจ ได้คัดเลือกบริษัทท่ีเป็นบริษัทมหำชน และ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก จำกท้ังหมด 15 ประเทศ 25,864 บริษัท โดยได้คัดเลือกเฉพำะบริษัท
ขนำดกลำง ท่ีมียอดรำยได้ไม่เกิน 1,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐและไม่ต่ ำกว่ำ 5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ จ ำนวน 11,845 บริษัท ท้ังน้ีบริษัท 
ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่ึงใน 11 บริษัทจำกประเทศไทย และเป็นบริษัทลิสซิ่งเดียว ท่ีได้รับรำงวัล 
Asia’s Best Under a Billion รำงวัลน้ีได้แสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตลอดจนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจน
เป็นท่ียอมรับในระดับสำกล  

 
ในปี 2550 บริษัท ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นใหม่  โดยในส่วนของธนำคำรกสิกรไทยได้เสนอขำยหุ้นท่ีถือ

อยู่ออกให้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักรำยเดิมของบริษัท สืบเน่ืองจำกนโยบำยของทำงธนำคำร
กสิกรไทยท่ีจะปรับลดกำรลงทุนในบริษัทท่ีไม่สำมำรถควบคุมกำรด ำเนินงำนได้ท้ังหมด ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำว ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด แต่กลับมีผลดีในกำรเสริมสร้ำงพันธมิตรส ำหรับกำรต่อยอดทำง
ธุรกิจในอนำคต  

 
ในปี 2551 บริษัทได้เริ่มขยำยกำรให้บริกำรใน 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ PHATRA AIRCRAFT LEASING ซึ่งเป็นรูปแบบ

กำรให้บริกำรเช่ำเครื่องบินโดยสำรขนำดเล็ก 4-12 ท่ีน่ัง ประเภท Business Jet, Turbo Prop, Piston และ PHATRA YACHT 
LEASING โดยเป็นกำรให้บริกำรเช่ำเรือแบบ Motor Yacht โดยท้ัง 2 ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองกำรเดินทำงเพื่อธุรกิจ 
และพำหนะส่วนตัว ซึ่งบริษัทไม่เคยหยุดน่ิงในกำรพัฒนำบริกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์และควำมต้องกำรของลูกค้ำ  

รวมทั้งได้พัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรในผลิตภัณฑ์ PHATRA AUTO LEASING ให้มีกำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจร 
เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกย่ิงขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยำยเครือข่ำยศูนย์บริกำรตำมมำตรฐำนผู้ผลิต
ไว้คอยบริกำรลูกค้ำท่ัวประเทศ ซึ่งลูกค้ำสำมำรถน ำรถเข้ำ เช็คระยะทำง หรือซ่อมบ ำรุงฉุกเฉิน โดยมั่นใจได้ว่ำ อะไหล่ท่ีได้รับน้ัน
เป็นมำตรฐำนเดียวกับผู้ผลิต  ท้ังน้ีเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมอุ่นใจให้ลูกค้ำของบริษัทว่ำจะได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดีตลอดเวลำ
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เพียงแค่โทรศัพท์แจ้งมำท่ี 0-2290-7575 หรือ 0-2693-2288 พร้อมกันน้ี บริษัทยังได้รับ ISO 9001 : 2008 รับรองมำตรฐำนกำร
บริกำร (Call Center and Customer Complaint  Management) จำก SGS เพื่อกำรรับรอง ระบบคุณภำพ ISO 9001:2008 
โดยสถำบันกำรรับรองแห่งสหรำชอำณำจักร UKAS ควำมส ำเร็จน้ีเกิดจำกกำรท ำงำนร่วมกันของทีมงำนบริกำรท่ีเกี่ยวข้องอย่ำง
มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำและรักษำไว้ซึ่งระบบคุณภำพ รู้และเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อประโยขน์สูงสุดคือควำม
พอใจของลูกค้ำ ท่ีบริษัทมุ่งมั่นพัฒนำเสมอมำ 

 
ในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 646,200,489 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 447,369,569 บำท โดย

กำรให้สิทธิกับผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยกำรเพิ่มทุนในครั้งน้ีเพื่อรองรับกำรขยำยตัว
ของธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันให้กับบริษัท พร้อมท้ังได้จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 
ครั้งท่ี 1 (PL-W1) ในจ ำนวน 49,707,319 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
และท่ีจองซื้อเกินสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ  

 
ในปี 2560 บริษัทได้มีกำรกระจำยกำรให้เช่ำไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นๆมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของตลำดได้อย่ำงครอบคลุม และน ำมำสู่กำรพัฒนำธุรกิจให้เช่ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองต่อกำรแข่งขันในตลำดรถยนต์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ท ำให้บริษัทยังคงเป็นผู้น ำในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่ำ
แบบเช่ำด ำเนินงำนในประเทศไทยอย่ำงต่อเน่ือง ในปี 2560 บริษัทยังได้รับ ISO9001:2015 รับรองมำตรฐำนกำรบริกำร (Call 
Center and Customer Complaint Management) จำก SGS โดยสถำบันกำรรับรองแห่งสหรำชอำณำจักร UKAS 

 
ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นบริษัทท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดหำทรัพย์สินให้เช่ำท่ีตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

มุ่งเน้นกำรให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำเป็นหลัก (Customer Centric) มีกำร
กระจำยกำรให้เช่ำไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นๆมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดได้อย่ำงครอบคลุม 
และน ำมำสู่กำรพัฒนำธุรกิจให้เช่ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อกำรแข่งขันในตลำดรถยนต์ท่ีมี
กำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ท ำให้บริษัทยังคงเป็นผู้น ำในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่ำแบบเช่ำด ำเนินงำนในประเทศไทยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ท้ังน้ี บริษัทมีแนวทำงท่ีจะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้น ำเอำสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญำ
แล้วและยังมีสภำพดีออกท ำกำรให้เช่ำระยะสั้น เพื่อก่อให้เกิดรำยได้สูงสุด นอกจำกน้ี บริษัทยังได้เพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพย์ท่ีหมดสัญญำแล้วไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดยเปิดศูนย์จ ำหน่ำยรถยนต์มือสองในนำม “สบำยคำร์ by phatra leasing” 
ขึ้นท่ีบริเวณถนนกำญจนำภิเษก ซึ่งก็ได้รับกำรตอบรับด้วยดี เน่ืองจำกรถยนต์ท่ีน ำออกจ ำหน่ำยมีสภำพดีและได้รับกำร
บ ำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง  

นอกจำกน้ี ในปีน้ีบริษัทได้เพิ่มช่องทำงกำรตลำดผ่ำนสื่อดิจิตอลต่ำงๆ ของบริษัทมำกขึ้น รวมถึงยังมีหน่วยงำนท่ีคอย
สนับสนุนด้ำน Digital Marketing และนวัตกรรม (Innovation) เพื่อพัฒนำรูปแบบให้ทันสมัยและเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้ำ 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ภัทรลิสซิ่ง ประกอบกิจกำรจัดหำทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบกำรท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก ในรูปแบบกำรให้  “เช่ำ” 

(Leasing)  โดยเน้นกำรให้บริกำรในลักษณะสัญญำเช่ำด ำเนินงำน (Operating Lease) กับทรัพย์สินประเภทยำนพำหนะเป็น
หลัก อำทิเช่น รถยนต์ส ำหรับผู้บริหำร รถยนต์ส่วนกลำงประจ ำส ำนักงำน รถยนต์บริกำรให้เช่ำช่วง และรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์
อื่นๆ รวมท้ังเครื่องบิน และเรือ นอกจำกน้ี ยังให้เช่ำทรัพย์สิน ประเภท เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ัวไป โดยอำยุ
สัญญำส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำง 3-5 ปี 

 
ภัทรลิสซิ่ง ให้บริกำรด้วยบุคลำกรท่ีมำกประสบกำรณ์พร้อมจะให้ค ำปรึกษำและจัดแผนกำรใช้ยำนพำหนะท่ี

เหมำะสมส ำหรับทุกองค์กร อีกท้ังมีกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนใหม่ ให้แก่
ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทย  

 
โครงสร้างรายได้  

รำยได้หลักของบริษัทมำจำกค่ำเช่ำรับจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำน  ในลักษณะบริกำรแบบ PFL (Phatra Fleet 
Leasing) ซึ่งนอกจำกค่ำเช่ำรับจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนแล้ว บริษัทยังมีรำยได้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน และรำยได้จำก
กำรขำยสินทรัพย์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเพิ่มอีก ท้ังน้ีส ำหรับกำรหำลูกค้ำ บริษัทจะมีกำรกระจำยไปตำม
อุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้  
รำยได้ของบริษัท จ ำแนกตำมสัญญำเช่ำรำยได้ของบริษัท ตั้งแต่ป ี2559-2561 

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

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ค่ำเช่ำรับจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 2,868.19 68.71 2,661.53 69.00 2,604.10 67.95 

รำยได้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน 107.85 2.58 142.00 3.68 127.67 3.33 

รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ให้เช่ำตำมสัญญำ
เช่ำด ำเนินงำน 

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

รำยได้อ่ืน 48.09 1.15 47.74 1.24 44.97 1.17 

รวมรำยได้ 4,174.43 100.00 3,857.05 100.00 3,832.38 100.00 

 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลัก   
1. PHATRA FLEET LEASING  

บริกำรให้เช่ำยำนพำหนะ ประเภทรถยนต์น่ัง เครื่องบิน พำหนะทำงน้ ำ และรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์
บริษัทพร้อมให้ค ำแนะน ำ และหำแนวทำงบริกำรต่ำงๆ ท่ีตรงควำมต้องกำรใช้ของผู้เช่ำมำกท่ีสุด แม้จะเป็น
ยำนพำหนะเพียง หน่ึงหรือหลำยร้อย โดยใช้หลักบริหำรจัดกำรยำนพำหนะจ ำนวนมำกเพื่อให้เกิดกำรประหยัดต่อ
ขนำด (Economy of Scale) ท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ท้ังในรูปแบบ Operating Lease และ Finance 
Lease  
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 PHATRA AUTO LEASING  
บริกำรให้เช่ำพำหนะประเภทรถยนต์ ท้ังรถยนต์น่ังผู้บริหำร รถใช้งำนในองค์กร หรือแม้กระท่ัง

รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ต่ำงๆ ทุกรุ่น ทุกย่ีห้อ  
 PHATRA AIRCRAFT LEASING  

บริกำรให้เช่ำเครื่องบินโดยสำรขนำดเล็ก 4-12 ท่ีน่ัง ประเภท Business Jet, Turbo Prop และ 
Piston ท้ังในรูปแบบ Finance Lease และ Operating Lease ครอบคลุมกำรใช้งำนท้ังเพื่อกำรท่องเท่ียว 
ธุรกิจ และพำหนะส่วนตัว    
 PHATRA WATERCRAFT LEASING  

บริกำรให้เช่ำเรือ Yacht ส ำหรับควำมเพลิดเพลินส่วนตัว รวมท้ังเรือเพื่อกำรพำณิชย์ท่ีต้องกำร
ใช้งำนหลำยล ำ  เรือรับส่งผู้โดยสำรส ำหรับธุรกิจท่องเท่ียว และยำนพำหนะทำงน้ ำต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจ  

 
2. PHATRA COMMERCIAL LEASING   

บริกำรให้เช่ำทรัพย์สินทุกประเภท อำทิ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรผลิต เครื่องจักรส่วนควบอื่นๆ ท่ีลงทุนสูง
และจ ำเป็นต่อธุรกิจ ในรูปแบบสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (Finance Lease) ซึ่งให้ควำมสะดวกกับกำรลงทุน โดยมี
จุดเด่นอยู่ท่ีกำรอนุมัติที่รวดเร็ว 

 
ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management  

ควำมหลำกหลำยของรูปแบบบริกำรของ Fleet Management ท่ีจะช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรรถยนต์ได้
ง่ำยกว่ำ ด้วยกำรจัดกำรรถยนต์พร้อมทั้งดูแลรักษำซ่อมบ ำรุง ช่วยให้ลูกค้ำใช้ยำนพำหนะอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ลดภำระค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่จ ำเป็น  
การเลือกใช้รถยนต์ - บริษัทมีเจ้ำหน้ำท่ีผู้เชี่ยวชำญในด้ำนน้ี คอยให้ค ำปรึกษำในกำรเลือกใช้รถยนต์ให้เหมำะกับ
วัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร 
การจัดซ้ือรถยนต์ - บริษัทมีกำรจัดหำรถท่ีรวดเร็ว ในทุกรุ่น ทุกสี ด้วยต้นทุนในกำรเช่ำอย่ำงสมเหตุสมผล 
การจัดส่งรถยนต์ - บริษัทจัดส่งให้ทุกสถำนท่ีโดยไม่จ ำกัดจ ำนวนคัน 
การจดทะเบียนรถ - บริษัทต่อทะเบียนและจัดส่งถึงที่ทุกคัน 
การจัดหาประกันรถ - บริษัทมีทีมงำนคอยดูแลจัดหำประกันรถ เพื่อให้ทรัพยำกรบุคคลของบริษัทผู้เช่ำปฏิบัติหน้ำท่ี
หลักที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ  
การซ่อมบ ารุง - บริษัทดูแลกำรซ่อมบ ำรุงด้วยศูนย์บริกำรมำตรฐำนจำกผู้ผลิตเท่ำน้ัน เพื่อควำมปลอดภัยสูงสุด 
การจัดหารถยนต์ทดแทน - บริษัทจัดรถทดแทนกับทุกเหตุกำรณ์ท่ีรถของผู้เช่ำไม่สำมำรถใช้ได้ 
PL Service Center ศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง  -  บริกำรสร้ำงควำมอุ่นใจ พร้อมช่วยเหลือทุกปัญหำระหว่ำง
เดินทำง เปิดบริกำรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2290-7575  
เครือข่ายศูนย์บริการท่ัวประเทศ  - ด้วยเครือข่ำยศูนย์บริกำร และศูนย์บริกำร Quick Service มำกกว่ำ 1,500 แห่ง
ท่ัวประเทศ เพื่อกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุงได้อย่ำงมั่นใจ พร้อมอะไหล่ในมำตรฐำนผู้ผลิต 
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ประโยชน์ของสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 สำมำรถจัดหำทรัพย์สินให้เช่ำ พร้อมบริกำรท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของแต่ละองค์กร 
 ช่วยลดต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจ ด้วยกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรเป็นค่ำเช่ำคงที่รำยเดือน  
 ค่ำเช่ำคงที่ ช่วยบริหำรค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ 
 ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร Fleet และลดค่ำใช้จ่ำยในเรื่องกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ  
 ช่วยรับภำระควำมเสี่ยงต่ำงๆ ในกำรใช้รถและลดควำมไม่แน่นอนในกำรขำยทรัพย์สิน 
 ลักษณะของสัญญำเช่ำ ท ำให้ทรัพย์สินไม่ปรำกฏในงบดุล และไม่ปรำกฏภำระทำงด้ำนหน้ีสิน 
 กำรลงทุนน้อยเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรกระแสเงินสด (Cash Flow) 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 
กลยุทธ์การแข่งขัน  

ในปีท่ีผ่ำนมำ กลยุทธ์ท่ีบริษัทฯให้ควำมส ำคัญ จะเกี่ยวข้องกับ Customer Centric และกำรเพิ่มควำม
หลำกหลำยของทรัพย์สินให้เช่ำ โดยใช้นวัตกรรม (Innovation) ในรูปแบบต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) ของบริษัท  ท้ังน้ีบริษัทได้เตรียมควำมพร้อมในเรื่องเทคโนโลยี กำรใช้ประโยชน์
จำกฐำนข้อมูลลูกค้ำ เพื่อปรับรูปแบบกำรให้บริกำร และผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้ำมำกท่ีสุด รวมถึงกำรขยำย
เครือข่ำย และกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรท่ีครบวงจร ตั้งแต่
กำรเลือกใช้รถยนต์ให้เหมำะกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ไปจนถึงรำยละเอียดปลีกย่อย เช่น กำรจดทะเบียน กำร
ประกันภัย ตลอดจนกำรให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง และมีเครือข่ำยศูนย์บริกำรท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ ซึ่งนับว่ำ
สร้ำงควำมแตกต่ำง ได้อย่ำงชัดเจน และสร้ำงควำมไว้วำงใจและประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้ำ ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่ำจะช่วย
เสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับผู้น ำของธุรกิจต่อไป 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำสินทรัพย์ในหลำกหลำยประเภท โดยเน้นกำร
ให้บริกำรในรูปแบบสัญญำเช่ำด ำเนินงำน (Operating Lease) ในสินทรัพย์ประเภทรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งท่ีผ่ำนมำ 
บริษัทได้มีกำรกระจำยกำรให้เช่ำไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นๆมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ตลำดได้อย่ำงครอบคลุม และน ำมำสู่กำรพัฒนำธุรกิจให้เช่ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในปัจจุบัน ด้วยสถำนะทำง
กำรตลำดท่ีเข้มแข็งจำกกำรท่ีบริษัทมีกำรขยำยฐำนลูกค้ำพร้อมท้ังรักษำฐำนลูกค้ำรำยใหญ่กลุ่มเดิมไว้ และ
สำมำรถเพิ่มกำรกระจำยฐำนลูกค้ำรำยใหญ่อยู่ในอุตสำหกรรมท่ีหลำกหลำยมำกขึ้นด้วย ตำมลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจท่ีเน้นไปยังกลุ่มลูกค้ำนิติบุคคลเป็นหลัก อีกท้ังกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำท่ี
ครอบคลุมท้ังมิติของกำรให้บริกำรท่ีครบวงจร เครือข่ำยศูนย์บริกำรท่ีครอบคลุม และกำรให้บริกำรท่ีพร้อมในทุก
ช่วงเวลำ ท ำให้บริษัทยังสำมำรถด ำรงสถำนะผู้น ำในธุรกิจให้เช่ำด ำเนินงำนได้ตลอดมำ นอกจำกน้ี บริษัทยัง
ตระหนักถึงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อให้เท่ำทันต่อบริบทของสภำพตลำดรถยนต์ในปัจจุบันท่ีมี
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดยได้เพิ่มควำมหลำกหลำยของช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุด
สัญญำกำรเช่ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ต่อไป 

 
ภำพรวมของตลำดรถยนต์ในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ มียอดขำยรถยนต์รวมประมำณ 1.04 ล้ำนคัน เพิ่มขึ้น

จำกปี 2560 ท่ีมียอดขำยจ ำนวน 0.87 ล้ำนคันประมำณร้อยละ 19 และสูงกว่ำท่ีได้มีกำรประมำณกำรไว้ท่ี 0.98 
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ล้ำนคัน ปัจจัยสนับสนุนกำรเพิ่มขึ้นดังกล่ำวน่ำจะมำจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐท่ีผลักดันให้ GDP 
เติบโตและผลจำกกำรท่ีบริษัทรถยนต์มีมำตรกำรส่งเสริมกำรขำยจ ำนวนมำกผ่ำนทำงแคมเปญท่ีหลำกหลำย 
รวมถึงกำรมีสินค้ำใหม่เข้ำสู่ตลำดตลอดท้ังปี 

 ในปี 2561 จำกข้อมูลของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 
2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยำยตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนส ำคัญจำกกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนท่ี
ยังมีแนวโน้มขยำยตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเน่ือง กำรปรับตัวดีขึ้นของกำร
ลงทุนภำคเอกชน กำรเร่งขึ้นของกำรลงทุนภำครัฐ กำรเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนภำคกำรท่องเท่ียวตำมกำรปรับตัว
เข้ำสูภำวะปกติของจ ำนวนและรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว และกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงกำรค้ำ กำรผลิต และกำร
ลงทุนระหว่ำงประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เหล่ำน้ีล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อ
ตลำดรถยนต์ในปี 2562 ท้ังสิ้น มีกำรประมำณกำรจำกบริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด ว่ำยอดจ ำหน่ำย
รถยนต์ภำยในประเทศส ำหรับปี 2562 จะมีจ ำนวนประมำณ 1 ล้ำนคันใกล้เคียงกับในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ อย่ำงไรก็
ตำม ยังคงมีปัจจัยลบท่ีจะมีผลต่อยอดขำยรถยนต์ในปี 2562 อันได้แก่  อัตรำดอกเบี้ยท่ีมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ควำมเข้มงวดของกำรปล่อยสินเช่ือของสถำบันกำรเงิน รวมไปถึงปัจจัยภำยนอกก็คือสงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำงจีน
กับสหรัฐ 

จำกในส่วนของสภำวะตลำดส ำหรับธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่ำแบบด ำเนินงำน ปัจจุบันบริษัทท่ีด ำเนิน
ธุรกิจประเภทน้ีมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก แต่มีบริษัทขนำดใหญ่ท่ีเป็นผู้น ำตลำดและมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็นส่วน
ใหญ่อยู่เพียงไม่กี่รำย ซึ่งบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) เองจัดว่ำเป็นผู้น ำในกลุ่มน้ี และแม้ว่ำกำรแข่งขันท่ี
รุนแรงในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่ำแบบด ำเนินงำนจะมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง  แต่จำกอุปสงค์ของภำคธุรกิจในปัจจุบันท่ี
ยังคงมีควำมต้องกำรกำรบริหำรจัดกำรเรื่องยำนพำหนะจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอกท้ังในส่วนของกำรบริกำรและกำร
ซ่อมบ ำรุง ท ำให้ธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่ำแบบด ำเนินงำนในประเทศไทยยังคงสำมำรถเติบโตได้ในระยะกลำงถึง
ระยะยำว ส ำหรับ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) เอง จำกนโยบำยกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรท่ีครบ
วงจรแก่ลูกค้ำตลอด 24 ชั่วโมง และกลยุทธ์กำรขยำยธุรกิจท้ังกำรขยำยฐำนลูกค้ำกลุ่มใหม่และกำรขยำยประเภท
ทรัพย์สินให้เช่ำใหม่อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อกำรแข่งขันในตลำดรถยนต์ท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ท ำให้บริษัทยังคงเป็นผู้น ำในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่ำแบบเช่ำด ำเนินงำนในประเทศไทย
อย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด 

 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 
แหล่งที่มาของเงินทุน  

บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนในอนำคต โดยมุ่งเน้นกำรจัดหำแหล่งเงินทุนระยะยำว เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอ
ขำยหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยใน
ท้องตลำด และสอดคล้องกับระยะเวลำกำรให้เช่ำทรัพย์สิน  

นอกเหนือจำกกำรจัดหำแหล่งเงินทุนระยะยำวด้วยกำรออกหุ้นกู้แล้ว บริษัทยังด ำเนินกำรจัดหำเงินกู้
ระยะยำว โดยกำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศอีกหลำยแห่ง รวมถึงมีกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรปรับ
โครงสร้ำงทุนของบริษัทเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคตด้วย 
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การให้เช่า (การให้เช่าทรัพย์สิน)  
 
นโยบายการให้เช่าทรัพย์สิน  
บริษัทมีนโยบำยต่ำง ๆ ในกำรให้เช่ำทรัพย์สินประเภทลิสซิ่ง ดังต่อไปน้ี  
1. ผู้เช่ำ : บริษัทจะให้เช่ำแก่ผู้เช่ำท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยบริษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติของลูกค้ำผู้ขอเช่ำ 

เช่น เป็นนิติบุคคลท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนดี หรือมีโครงกำรท่ีมีควำมเป็นไปได้สูง ประวัติกำรเงินดี และมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำได้ พร้อมทั้งมีกำระบวนกำรตรวจสอบเครดิตบูโร 

2. วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ : ทรัพย์สินท่ีจะขอเช่ำจะต้องน ำไปใช้ในกิจกำรของผู้เช่ำ  โดยผู้เช่ำจะต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำให้แก่บริษัท  

3. ทรัพย์สินท่ีเช่ำ : ทรัพย์สินท่ีเช่ำจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
• เป็นทรัพย์สินใหม่ และทรัพย์สินใช้งำนแล้ว โดยท่ีบริษัทจะพิจำรณำสภำพ อำยุกำรใช้งำนและรำคำท่ี

เหมำะสม  
• มีผู้ใช้โดยแพร่หลำย และมีตลำดมือสองรองรับพอควร  
• ไม่ได้ผลิตเพื่อใช้กับผู้ใช้เฉพำะรำย  
• สำมำรถระบุกรรมสิทธิ์กำรเป็นเจ้ำของได้  

4. ระยะเวลำเช่ำ : ระยะเวลำเช่ำอยู่ระหว่ำง 3-5 ปี แล้วแต่ควำมเหมำะสมของประเภทและกำรใช้งำน 
5. เงื่อนไขก่อนกำรเช่ำ : กำรก ำหนดเงื่อนไขกำรเช่ำจะแตกต่ำงไปตำมควำมเสี่ยงของแต่ละบริษัท  ซึ่งอำจเลือก

ทำงใดทำงหน่ึงหรือหลำยทำงจำกต่อไปน้ี  
•  กำรค้ ำประกันกำรเช่ำ  
• วำงเงินเพื่อค้ ำประกันกำรเช่ำ หรือกำรช ำระเงินดำวน์ ในกรณีทรัพย์สินให้เช่ำมีลักษณะพิเศษ  
•  ไม่มีเงื่อนไขก่อนกำรเช่ำ  

6. เงื่อนไขเมื่อสิ้นสุดสัญญำเช่ำ : ในกำรเสนอเงื่อนไขกำรเช่ำ จ ำเป็นต้องพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงของทรัพย์สินท่ี
เช่ำในแง่ต่ำงๆ เช่น ควำมแพร่หลำยของผู้ใช้ทรัพย์สินประเภทเดียวกัน แบบ รุ่น ยี่ห้อ รำคำของตลำดมือสอง 
กำรพัฒนำของเทคโนโลยี กำรล้ำสมัย และลักษณะกำรใช้งำน เป็นต้น บริษัทจะพิจำรณำรำคำซำกของ
ทรัพย์สินท่ีน่ำจะขำยได้โดยมีควำมเสี่ยงไม่มำกนัก และน ำไปใช้ในกำรค ำนวณอัตรำค่ำเช่ำ ท้ังน้ีเงื่อนไขหลัง
กำรเช่ำท่ีบริษัทเสนอให้แก่ผู้เช่ำ ขึ้นอยู่กับกำรคำดกำรณ์ควำมเสี่ยงของบริษัทว่ำมำกน้อยเพียงใดส ำหรับ
เงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีผู้เช่ำได้รับหลังสิ้นสุดอำยุกำรเช่ำ ดังต่อไปน้ี  
•  ข้อเสนอขำยหลังกำรเช่ำ (Option to Buy) : ผู้เช่ำจะได้รับข้อเสนอขำยทรัพย์สินจำกบริษัทในรำคำซำกท่ี

เคยก ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ โดยผู้เช่ำจะใช้สิทธิซื้อหรือไม่ก็ได ้ 
•  คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่ำ (No Option) : เมื่อสิ้นสุดสัญญำเช่ำผู้เช่ำจะต้องคืนทรัพย์สินท่ีเช่ำให้แก่บริษัท 
•  ผู้เช่ำรับประกันรำคำขำยหลังกำรเช่ำ (Guarantee Residual Value)  

 
การบริหารความเสี่ยงจากการให้เช่า  

บริษัทได้มีกำรระมัดระวังในกำรคัดเลือกลูกค้ำโดยใช้ระบบ  Sponsoring ในกำรพิจำรณำอนุมัติเพื่อ
กลั่นกรอง เน่ืองจำกผู้สนับสนุนในแต่ละรำยจะมีมุมมองและแนวคิดท่ีกว้ำงขวำงขึ้น  ท ำให้เกิดควำมรอบคอบมำก
ขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมำณของลูกหน้ีมีปัญหำของบริษัทฯที่มีอยู่ในระดับท่ีต่ ำ  

นอกจำกน้ี บริษัทยังได้มีระบบกำรติดตำมกำรช ำระค่ำเช่ำของลูกค้ำอย่ำงรัดกุม รวมถึงได้มีกำรตั้งส ำรอง
หน้ีสงสัยจะสูญไว้อย่ำงเพียงพอ อีกท้ังให้ควำมส ำคัญในกำรติดตำมและศึกษำถึงควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจ
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โดยรวมของโลกและของภูมิภำค สภำวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยท่ีอำจส่งผลโดยตรงต่อกำรท ำธุรกิจของ
บริษัท บริษัทจึงได้จัดตั้งส ำนักยุทธศำสตร์องค์กรเพื่อท ำกำรศึกษำในเรื่องต่ำงๆเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจให้
ทันท่วงท ีส ำหรับผลกระทบท่ีอำจมีขึ้นต่อบริษัท  

 
การควบคุมดูแล การอนุมัติการให้เช่า และการติดตามลูกหน้ี  
บริษัทมีกำรแบ่งขั้นตอนในกำรประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ  

1. กำรพิจำรณำเครดิตของลูกค้ำ : บริษัทจะสอบถำมข้อมูลควำมต้องกำรเช่ำจำกลูกค้ำ เช่น ทรัพย์สินท่ีต้องกำร
เช่ำ วัตถุประสงค์กำรใช้งำน ระยะเวลำกำรเช่ำ เงื่อนไขกำรเช่ำ เหตุผลกำรเลือกเช่ำแบบลิสซิ่ง ซึ่งรวมถึง
ประวัติผลกำรด ำเนินงำน ประเภทวงเงินและสถำบันกำรเงิน ท่ีลูกค้ำใช้อยู่และเอกสำรต่ำงๆ ประกอบกำร
พิจำรณำ ซึ่งจำกข้อมูลดังกล่ำว เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรตลำดจะพิจำรณำเสนอเงื่อนไขกำรเช่ำตำมนโยบำยกำรให้
เช่ำทรัพย์สินของบริษัท  

2. กำรขออนุมัติ : บริษัทได้ใช้ระบบผู้สนับสนุน (Sponsor System) ในกำรอนุมัติให้เช่ำทรัพย์สิน ซึ่งระบบกำร
อนุมัติดังกล่ำว กลุ่มผู้สนับสนุน (Sponsor) ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับผู้บริหำรฝ่ำยขึ้นไปโดยบริษัทมีกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรอนุมัติให้เช่ำอย่ำงเป็นล ำดับขั้น โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำของทรัพย์สินให้เช่ำ ประ เภท
ของทรัพย์สินให้เช่ำ รวมถึงคุณสมบัติของผู้เช่ำด้วย 

ส ำหรับขั้นตอนกำรอนุมัติให้เช่ำ  เมื่อลูกค้ำตกลงในเงื่อนไขท่ีบริษัทได้เสนอไปเบื้องต้นแล้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย จะท ำหน้ำท่ีเสนอรำยงำนแก่ผู้สนับสนุน 1 ท่ำน เพื่อรับรองควำมถูกต้อง 
จำกน้ันผู้สนับสนุนดังกล่ำวจะส่งรำยงำนท่ีรับรองควำมถูกต้องแล้วไปยังผู้สนับสนุนอีก 2 ท่ำน เพื่ออนุมัติกำร
ให้เช่ำทรัพย์สิน ท้ังนี้มูลค่ำของทรัพย์สินให้เช่ำ ประเภทของทรัพย์สินให้เช่ำ รวมถึงขั้นตอนต่ำงๆในกำรอนุมัติ
ให้เช่ำทรัพย์สิน จะเป็นตำมเงื่อนกำรให้เช่ำท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  

3. กำรท ำสัญญำ : รำยงำนขออนุมัติที่ได้รับอนุมัติจะถูกจัดท ำเป็นสัญญำเช่ำเพื่อเสนอแก่ผู้เช่ำลงนำม 
4. กำรจัดซื้อทรัพย์สิน : เมื่อผู้เช่ำลงนำมในสัญญำเช่ำแล้ว บริษัทจึงจัดซื้อทรัพย์สินตำมคุณสมบัติท่ีตกลงไว้ 

โดยมีช่องทำงกำรจัดซ้ือผ่ำนผู้ขำยท่ีบริษัทจัดหำเองหรือผู้ขำยท่ีผู้เช่ำจัดหำให้  
5. กำรส่งมอบทรัพย์สิน : บริษัทจะจัดส่งทรัพย์สินให้ผู้เช่ำ จดทะเบียนและจัดท ำประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของบริกำรของบริษัท พร้อมกับด ำเนินกำรเงื่อนไขก่อนกำรเช่ำให้แล้วเสร็จและถือเป็นกำรเริ่มต้นสัญญำ  
6. กำรสิ้นสุดสัญญำเช่ำ : เมื่อสิ้นสุดสัญญำเช่ำและผู้เช่ำได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญำตลอดระยะเวลำ

เช่ำและไม่มีหน้ีสินค้ำงช ำระแก่บริษัท ลูกค้ำจะได้รับเสนอเงื่อนไขหลังกำรเช่ำตำมที่ได้ระบุในสัญญำ  
 
นโยบายเกี่ยวกับควบคุมและติดตามลูกหน้ีค้างช าระ  

เพื่อให้กำรควบคุมลูกหน้ีค้ำงช ำระได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้นบริษัทได้มีกำรแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมกำร
ควบคุมลูกหน้ีค้ำงช ำระ” เพื่อให้สำมำรถติดตำม และควบคุมลูกหน้ีค้ำงช ำระได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท้ังน้ี ขั้นตอนใน
กำรติดตำมหน้ีค้ำงช ำระ สำมำรถสรุปรำยละเอียดในสำระได้ดังนี้   
1. กรณีท่ีลูกค้ำค้ำงช ำระตั้งแต่ 1 – 7 วัน ด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมทำงโทรศัพท์  
2. กรณีท่ีลูกค้ำค้ำงช ำระตั้งแต่ 8 - 30 วัน ด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมทำงโทรศัพท์ และส่งจดหมำยทวงถำมให้

ช ำระหน้ีฉบับท่ี 1 ท้ังนี้ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้ำตกลงก ำหนดวันนัดช ำระไว้แล้ว จะไม่มีกำรส่งจดหมำยทวงถำม 
3. กรณีท่ีลูกค้ำค้ำงช ำระตั้งแต่ 31 - 60 วัน ด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมทำงโทรศัพท์ และส่งจดหมำยทวงถำมให้

ช ำระหน้ีฉบับท่ี 2 ท้ังนี้ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้ำตกลงก ำหนดวันนัดช ำระไว้แล้ว จะไม่มีกำรส่งจดหมำยทวงถำม 
4. กรณีท่ีลูกค้ำค้ำงช ำระตั้งแต่ 61 - 90 วัน ด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยท้ังผู้เช่ำ และผู้ค้ ำ

ประกัน (ถ้ำมี)  
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5. กรณีท่ีลูกค้ำค้ำงช ำระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป ด ำเนินกำรส่งจดหมำยบอกเลิกสัญญำถึงผู้เช่ำและผู้ค้ ำประกัน ท้ังน้ี
จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยควบคู่กับกำรด ำเนินกำรติดตำมเพื่อยึดคืนทรัพย์สิน ในกรณีท่ีได้
ด ำเนินกำรยึดคืนทรัพย์สินมำจ ำหน่ำยและมูลค่ำทรัพย์สินท่ีจ ำหน่ำยได้ไม่เพียงพอกับมูลค่ำควำมเสียหำยท่ี
เกิดขึ้นจริง จะด ำเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยต่อไปตำมสัญญำ และในกรณีท่ีไม่สำมำรถยึดคืนทรัพย์สินได้
โดยจะด ำเนินคดีฟ้องร้องเรียกให้ส่งคืนทรัพย์สินและชดใช้ค่ำเสียหำยตำมสัญญำต่อไป 
 
ท้ังนี้ ได้ก ำหนดขอบเขต หน้ำท่ีรับผิดชอบหลักของ “คณะอนุกรรมกำรควบคุมลูกหน้ีค้ำงช ำระ” ไว้ดังนี้  
1. ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมและติดตำมลูกหน้ีค้ำงช ำระให้มีควำมเหมำะสมกับธุรกิจ และสภำวะ

เศรษฐกิจ 
2. ควบคุม และติดตำมให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับลูกหน้ีค้ำงช ำระ ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 
3. พิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไข และ/หรือปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี   
4. พิจำรณำคัดเลือก แต่งตั้ง ตัวแทนในกำรติดตำมทวงหน้ี ยึดคืนทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรติดตำมหน้ี  
5. ควบคุม และติดตำมผลในกำรด ำเนินคดีทำงกฏหมำยกับลูกหน้ีค้ำงช ำระ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง

อำจส่งผลต่อเน่ืองให้เกิดควำมเสี่ยงแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทในอันท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิท่ีควรจะได้รับ โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปน้ี  

 
1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

เน่ืองจำกบริษัทมีหน้ีสินทำงกำรเงิน ซึ่งท้ังหมดเป็นหน้ีท่ีมีก ำหนดช ำระคืนแน่นอน จึงอำจมีควำมเสี่ยงของ
กำรไม่สำมำรถช ำระหน้ีได้ในกรณีท่ีมูลค่ำของหน้ีท่ีต้องช ำระคืนในแต่ละช่วงเวลำสูงกว่ำค่ำ เช่ำท่ีบริษัทได้รับในช่วง
น้ันๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญกับควำมสัมพันธ์ของค่ำเช่ำรับและก ำหนดกำรช ำระหน้ีเป็นอย่ำงมำก โดยอำศัย
กำรจัดกำรให้มีกำรกู้ยืมทั้งระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญำใช้เงินและตั๋วแลกเงิน และ ระยะยำวในรูปแบบของหุ้นกู้
และเงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ท้ังน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับค่ำเช่ำท่ีจะได้รับในอนำคต รวมท้ังยังมีวงเงินกู้ระยะ
สั้นกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่งเพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉิน นอกจำกน้ียังให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของผู้เช่ำด้วย 

 
2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระค่าเช่า  

เน่ืองจำกรำยได้ค่ำเช่ำเป็นรำยได้หลักของบริษัท ดังน้ันควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำของผู้เช่ำจึงเป็น
ปัจจัยท่ีส ำคัญ กล่ำวคือหำกผู้เช่ำไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำได้ อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และก ำไรของบริษัทได้ อย่ำงไร
ก็ตำมที่ผ่ำนมำบริษัทมีควำมระมัดระวังในกำรคัดเลือกลูกค้ำ นอกจำกน้ีบริษัทยังมีระบบกำรติดตำมกำรช ำระค่ำเช่ำ
ของลูกค้ำอย่ำงรัดกุม รวมถึงได้มีกำรตั้งส ำรองหน้ีสงสัยจะสูญไว้อย่ำงเพียงพอ 

 
3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

เน่ืองจำกบริษัทมีกำรก ำหนดค่ำเช่ำในอัตรำคงท่ีตลอดอำยุของสัญญำ (ซึ่งมีอำยุระหว่ำง 3  – 5 ปี) ท ำให้มี
รำยได้ท่ีแน่นอน ในขณะท่ี ต้นทุนกู้ยืมของบริษัทส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับอัตรำดอกเบี้ยในท้องตลำด อำจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนและผลก ำไรของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงต้องบริหำรควำมเสี่ยงเรื่องกำรกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้ำน 
คือ ด้ำนระยะเวลำ (Duration Gap) โดยกำรจัดหำแหล่งเงินทุนระยะยำวเพื่อให้สอดคล้องกับกำรลงทุนในทรัพย์สิน
ให้เช่ำและด้ำนอัตรำดอกเบี้ย โดยกำรรักษำต้นทุนทำงกำรเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสมเพื่อให้ส่วนต่ำงของอัตรำ
ดอกเบี้ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับที่มีก ำไรและมีควำมสม่ ำเสมอ  

 
4. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน  

ในช่วงที่ผ่ำนมำมีผู้ประกอบกำรธุรกิจลิสซิ่งและเช่ำซื้อเกิดขึ้นในตลำดจ ำนวนมำก ท้ังท่ีเป็นกิจกำรท่ีมีผู้ถือหุ้น
เป็นสถำบันกำรเงินและกิจกำรท่ีเป็นธุรกิจด้ำนบริกำรของผู้ผลิตรถยนต์ท่ีมีเงินทุนจ ำนวนมำกจำกต่ำงประเทศ ท ำให้
มีกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมสูงขึ้น ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันด้ำนรำคำ และผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง 
แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก็มีกำรเลือกกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักท่ีชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้ำซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีควำม
ต้องกำรใช้ยำนพำหนะ และมีศักยภำพในกำรช ำระค่ำเช่ำ นอกจำกน้ีบริษัทยังได้น ำระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและ
มีประสิทธิภำพมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรและกำรติดตำมกำรให้บริกำรได้
อย่ำงใกล้ชิดและท่ัวถึง  
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5. ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก  
จำกกำรท่ีบริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่ำ” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญำเช่ำด ำเนินงำนแก่ผู้ประกอบกำรท่ีเป็นนิติ

บุคคลเป็นหลัก โดยมีระยะเวลำเช่ำอยู่ระหว่ำง 3 – 5 ปี ซึ่งภำยหลังจำกครบก ำหนดสัญญำเช่ำประเภทน้ี  ทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่จะถูกจ ำหน่ำยออกไป ดังน้ันรำคำทรัพย์สินท่ีจ ำหน่ำยได้จะส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยตรง 
กล่ำวคือหำกจ ำหน่ำยได้ในรำคำท่ีต่ ำกว่ำรำคำตำมบัญชีจะก่อให้เกิดผลขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สิน  ท่ีผ่ำนมำ จำก
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนท่ียำวนำนท ำให้บริษัทสำมำรถบริหำรมูลค่ำซำกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  อย่ำงไรก็ดี 
ผลจำกนโยบำยรถยนต์คันแรกท่ีท ำให้รำคำรถยนต์มือสองปรับตัวลดลงมำกน้ัน ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผล
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยรถยนต์มือสองของบริษัทในช่วงท่ีผ่ำนมำ ซึ่งบริษัทได้ด ำเนินกำรแก้ไขโดยกำรพยำยำมเพิ่ม
สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยรถยนต์สู่ผู้บริโภคให้มำกขึ้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1   ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร 
มูลค่ำสุทธ ิ

ณ 31 ธ.ค. 59 
มูลค่ำสุทธ ิ

ณ 31 ธ.ค. 60 
มูลค่ำสุทธ ิ

ณ 31 ธ.ค. 61 

ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน 1,996.19 2,196.37 2,160.16 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    

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

สินทรัพย์รอกำรให้เช่ำ 17.68 16.82 - 

อำคำรชุดส ำนักงำน 85.98 85.98 85.98 

เครื่องใช้ส ำนักงำน 15.17 12.50 9.58 

ยำนพำหนะ 6.94 3.84 3.46 

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

รวม 12,221.76 11,882.88 12,436.52 

หมายเหตุ :  (1)ยอดสินทรัพย์ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน-สุทธ ิแสดงยอดหลังหักค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกมูลค่ำลดลง 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ก ำกับดูแล และก ำหนดให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดูแลนโยบำยและกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในระดับท่ีเหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง 
ท้ังนี้ ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทไม่มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

-ไม่มี  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1. ข้อมูลทั่วไปบริษัท  
ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  :  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน)  
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :  PL 
วันท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  :  15 สิงหำคม 2539 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0107537000211 (เดิมเลขท่ี บมจ.268) 
ทุนจดทะเบียน  :  646,800,483 บำท  
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  :  596,509,825 บำท  
มูลค่ำท่ีตรำไว้  :  1 บำท   
ประเภทธุรกิจ  :  ประกอบธุรกิจประเภทกำรให้ “เช่ำ” (Leasing) 

โดยเน้นลักษณะสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
(Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภท
ยำนพำหนะเป็นหลัก อำทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ 
นอกจำกน้ียังให้เช่ำทรัพย์สินประเภทอื่นๆ อำทิ 
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ัวไป 

สถำนท่ีตั้ง  :  เลขท่ี 252/6 ชั้น 29 อำคำรส ำนักงำนเมืองไทย
ภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร  10320 

Home Page :  www.phatra-leasing.com 
โทรศัพท์ :  (66) 2290-7575 

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

 
 
6.1.2  ข้อมูลการลงทุนของบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทไม่มีกำรลงทุน หรือถือหุ้นในนิติบุคคลใด  
  

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

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

- หุ้นกู้   ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 )   
-  หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2558             
  ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 
-  หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2558             
  ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2559 
  ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2559 ชุดท่ี 1 

        ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2559 ชุดท่ี 2 
   ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2566 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2559 

      ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2559 

        ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2560 

        ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2560 

        ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2560 
  ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2561 
  ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2565 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2561 
  ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2565 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2561 
  ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2561 
  ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 

: 
 
: 
 
:  
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
:  
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 

บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
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ผู้สอบบัญชี : นำงสำวอรพินท์  สินถำวรกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 9441 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 
ชั้น  50-51 เอ็มไพร์ทำวเวอร์  
1 ถนนสำทรใต้ กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์ :  (66) 2677-2000  
โทรสำร   : (66) 2677-2222 

   
ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด 

ชั้น 22 อำคำรเมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์ 
540  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศัพท์ : (66) 2264-8000  
โทรสำร: (66) 2657-2222 

 : ส ำนักงำนกฎหมำยนพพงศ์ & ประสำท 
ห้อง 301, ชั้น 3  อำคำรพำณิชย์ดุสิตธำนี  
946 ถนนพระรำม4  แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศัพท์ : (66) 2233-1745-6  
โทรสำร  : (66) 2238-2848 

   
ที่ปรึกษาทางการเงิน :  -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
 

ทุนจดทะเบียน จ ำนวน 646,800,483 บำท (หกร้อยสี่สิบหกล้ำนแปดแสนสี่ร้อยแปดสิบสำมบำท) 
ทุนช ำระแล้ว  จ ำนวน 596,509,825 บำท  

 (ห้ำร้อยเก้ำสิบหกล้ำนห้ำแสนเก้ำพันแปดร้อยยี่สิบห้ำบำท) 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 596,509,825 หุ้น    

 (ห้ำร้อยเก้ำสิบหกล้ำนห้ำแสนเก้ำพันแปดร้อยยี่สิบห้ำบำท) 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก ของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ณ วันท่ี 28 ธันวำคม 2561  
ชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละ (%) 

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

2. บริษัท  เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 53,000,400 8.885 
3. บริษัท  สมบัติล่ ำซ ำ จ ำกัด 45,600,000 7.644 
4. บริษัท  เมืองไทยโฮลดิ้ง จ ำกัด 41,550,800 6.966 

5. บริษัท  จุลินทร์วงศ์ จ ำกัด 24,000,000 4.023 
6. นำยบรรยงค์ ล่ ำซ ำ และ  นำงนำถฤดี วีระเมธีกุล 16,260,000 2.726 
7. บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 14,047,335 2.355 

8. นำงนันทำ  รุ่งนพคุณศรี 13,934,000 2.336 
9. นำยอิทธิชัย  เลิศธรรมนนท์ 13,328,400 2.234 
10. บริษัท  ยุพงษ์ จ ำกัด 12,323,402 2.066 

รวม 304,626,870 51.068 
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7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 
 

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

ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ ำนวนรวมท้ังสิ้น 49,707,319 หน่วย โดยบริษัทได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน จ ำนวนไม่เกิน 49,707,730 หุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) มีลักษณะ เงื่อนไข และสำระส ำคัญใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1)  ดังนี ้

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 49,707,319 หน่วย 
รำคำใบส ำคัญแสดงสิทธิ รำคำหน่วยละ 0 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ) 
จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับกำรใช้สิทธิ 49,707,730 หุ้น 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี (วันท่ีออก คือวันท่ี 15 มิถุนำยน 2558 โดยวันครบก ำหนดและวัน

ใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยคือวันท่ี 15 มิถุนำยน 2561) 
สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
อัตรำกำรใช้สิทธิ (ใหม่) ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.011 หุ้นสำมัญ (เว้นแต่มีกำร

เปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ) 
รำคำกำรใช้สิทธิ (ใหม่) 3.958 บำท (สำมจุดเก้ำห้ำแปดบำท) ต่อ 1 หุ้นสำมัญ  
ก ำหนดกำรให้ใช้สิทธิ ในวันท ำกำรสุดท้ำยของทุกไตรมำส (โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันท่ี 30 

มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยคือ วันท่ี 15 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2561) 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีทุนท่ีออกและช ำระแล้วจำกกำรใช้ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุ้นสำมัญ (PL-W1) จ ำนวน 16,770 หน่วย (2560: 120 หน่วย) คิดเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 16,951 หุ้น (2560: 121 หุ้น) 
เป็นจ ำนวนเงิน 16,951 บำท (2560: 121 บาท) ท ำให้ทุนท่ีช ำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 16,951 บำท (2560: 121 บาท) 

ในระหว่ำงปี 2561 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ (PL-W1) ส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 49,690,429 หน่วย 
หมดอำยุแล้ว  
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หุ้นกู้  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 

 
1. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่3/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562  

มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 3 ปี 6 เดือน    เริ่ม  23 ก.ค. 58 สิ้นสุด  23 ม.ค. 62 
อัตรำดอกเบี้ย  2.62% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 23 ม.ค. และ 23 ก.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 
 

2. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่4/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562   
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 4 ปี    เริ่ม  24 ก.ย. 58 สิ้นสุด  24 ก.ย. 62 
อัตรำดอกเบี้ย  2.86% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 24 มี.ค. และ 24 ก.ย. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 

3. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2559 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563  
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 4 ปี    เริ่ม  25 ม.ค. 59 สิ้นสุด  25 ม.ค. 63 
อัตรำดอกเบี้ย  2.49% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 25 ม.ค. และ 25 ก.ค. 
    ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 

4. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2559 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564  
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 5 ปี    เริ่ม  24 ก.พ. 59 สิ้นสุด  24 ก.พ. 64 
อัตรำดอกเบี้ย  2.63% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 24 ก.พ. และ 24 ส.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
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5. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2559 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2566  

มูลค่ำ (บำท)   200,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   200,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 7 ปี    เริ่ม  24 ก.พ. 59 สิ้นสุด  24 ก.พ. 66 
อัตรำดอกเบี้ย  3.05% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 24 ก.พ. และ 24 ส.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 

6. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่3/2559 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 3 ปี    เริ่ม  17 ส.ค. 59 สิ้นสุด  17 ส.ค. 62 
อัตรำดอกเบี้ย  2.24% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 17 ก.พ. และ 17 ส.ค.  
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 

7. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่4/2559 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 4 ปี    เริ่ม  28 ก.ย. 59 สิ้นสุด  28 ก.ย. 63 
อัตรำดอกเบี้ย  2.60% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 28 มี.ค. และ 28 ก.ย.  
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 

8. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2560 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 
มูลค่ำ (บำท)   700,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   700,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 2 ปี 3 เดือน   เริ่ม 16 ก.พ. 60 สิ้นสุด 16 พ.ค. 62 
อัตรำดอกเบี้ย  2.56% ต่อปี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 16 ก.พ. และ 16 ส.ค.  
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
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9. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2560 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 4 ปี    เริ่ม 3 ส.ค. 60 สิ้นสุด  3 ส.ค. 64 
อัตรำดอกเบี้ย  2.76% ต่อปี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 3 ก.พ. และ 3 ส.ค.  
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 

10. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2560 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 2 ปี 11 เดือน 18 วัน   เริ่ม 18 ต.ค. 60 สิ้นสุด  6 ต.ค. 63 
อัตรำดอกเบี้ย  2.43% ต่อปี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 6 เม.ย. และ 6 ต.ค.  
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 

11. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2565 
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 4 ปี             เริ่ม  23 ก.พ. 61 สิ้นสุด  23 ก.พ. 65 
อัตรำดอกเบี้ย  2.43% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  23 ก.พ. และ 23 ส.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 

 
12. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2565  

มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 4 ปี              เริ่ม  24 พ.ค. 61 สิ้นสุด  24 พ.ค. 65 
อัตรำดอกเบี้ย  2.52% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 24 พ.ค. และ 24 พ.ย. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
 

13. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่3/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 3 ปี 3 เดือน             เริ่ม  9 ส.ค. 61 สิ้นสุด  9 พ.ย. 64 
อัตรำดอกเบี้ย  2.70% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 9 ก.พ. และ 9 ส.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 
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14. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่4/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563  

มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 2 ปี    เริ่ม  27 พ.ย. 61 สิ้นสุด  27 พ.ย. 63 
อัตรำดอกเบี้ย  2.91% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 27 พ.ค. และ 27 พ.ย. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 

 
เงินกู้ระยะยาว (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 

บริษัทกู้ยืมเงินระยะยำวกับสถำบันกำรเงิน 5 แห่ง รวม 2,500 ล้ำนบำท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
มีภำระคงค้ำงรวม 1,698 ล้ำนบำท  

  
ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 

บริษัท มีภำระคงค้ำงในรูปของ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ท้ังสิ้น จ ำนวน 800 ล้ำนบำท โดยเป็นตั๋วแลกเงินท่ีมี
อำยปุระมำณ 3-6 เดือน  

 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 

บริษัท มีภำระคงค้ำงในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน ท้ังสิ้น 830 ล้ำนบำท    
 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

เมื่อวันท่ี 3 สิงหำคม พ.ศ. 2561 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทไว้ท่ีระดับ A-  
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7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลังหักส ำรองตำม
กฎหมำย และเงินสะสมอื่นๆ ตำมที่บริษัทก ำหนด 

 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 

  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2557 

(1 ม.ค. 57– 
31 ธ.ค. 57) 

ปี 2558 
(1 ม.ค. 58– 
31 ธ.ค. 58) 

ปี 2559 
(1 ม.ค. 59– 
31 ธ.ค. 59) 

ปี 2560 
(1 ม.ค. 60– 
31 ธ.ค. 60) 

ปี 2561 
(1 ม.ค. 61– 
31 ธ.ค. 61) 

1.  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ 
2.  ก ำไรสุทธิ (บำท) 140,123,623 170,998,988 220,171,327 221,889,418 224,066,829 

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

4.  อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อหุ้น (บำท:หุ้น) 0.17 0.17 0.19 0.19 - 

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

6.  คิดเป็นร้อยละของก ำไรสุทธิ (%) 54.28 59.30 51.48 51.08 - 
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8. โครงสร้างการจัดการ  

 
8.1 คณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำยและกลยุทธ์ท่ีส ำคัญ ตลอดจนทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทและก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลพร้อม
ท้ังให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมกำรบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วย 
รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ                     ประธำนกรรมกำร 

2. นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ                       รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

3. นำยสำระ ล่ ำซ ำ กรรมกำร / ประธำนคณะอ ำนวยกำรบริหำร / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
และสรรหำ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ กรรมกำร 
5. นำยพิภพ กุนำศล  กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร/ กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร / 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / ประธำนกรรมกำรลงทุน 

6. ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมกำร / กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรลงทุน 

7. นำงจันทรำ บูรณฤกษ์ กรรมกำรอิสระ  
8. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

9. นำยอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศำล กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
10. นำยสืบตระกูล  สุนทรธรรม          กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

11. นำยอำภัสสร  บุนนำค                 กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
สรรหำ 

12. นำยพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล              กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท  
“กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท คือ นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ, นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ, นำยสำระ ล่ ำซ ำ, 

นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ, ดร.สุธี โมกขะเวส, นำยพิภพ กุนำศล โดยก ำหนดเงื่อนไข กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
และประทับตรำส ำคัญของบริษัท” 
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปีบัญชี 2561 (ม.ค.- ธ.ค. 2561) 
 

บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยจะมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำในแต่ละปี และ
จัดส่งก ำหนดวันประชุมในแต่ละคณะ ส่งให้กรรมกำรรับทรำบตั้งแต่ต้นปี ท้ังน้ี อำจมีกำรก ำหนดกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ได้ตำมควำมจ ำเป็น  

ส ำหรับในรอบปีบัญชี 2561 (ม.ค.- ธ.ค. 2561) กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคณะ เป็นไปตำมรำยละเอียด
ดังนี้  

หน่วย : ครั้ง 

รายนามคณะกรรมการ 

คณะกรรม 
การบริษัท 
(ประชุม

ทั้งหมด 12 
ครั้ง)  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
(ประชุม

ทั้งหมด 4 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
และสรรหา 
(ประชุม 

ทั้งหมด 2 ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 
(ประชุม

ทั้งหมด 4 ครั้ง) 

คณะ
อ านวยการ

บริหาร (ประชุม
ทั้งหมด 17 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
ลงทุน 
(ประชุม

ทั้งหมด 5 ครั้ง) 

1. นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ 10/12      
2. นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ 8/12  2/2    

3. นำยสำระ ล่ ำซ ำ 10/12  2/2 4/4 16/17  
4. นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ 7/12      
5. นำยพิภพ กุนำศล 12/12   4/4 17/17 5/5 

6. ดร.สุธี โมกขะเวส 11/12   4/4 17/17 5/5 
7. นำงจันทรำ บูรณฤกษ์ 11/12      
8. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช 5/12   2/4   

9. นำยอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศำล 6/12   4/4   

10. นำยสืบตระกูล สุนทรธรรม 12/12 4/4     
11. นำยอำภัสสร บุนนำค 11/12 4/4 2/2    
12. นำยพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล 12/12 4/4     

13. นำยขจรจักร ชโลธร    4/4 16/17  
14. นำงทิพย์สุดำ คืนคง 12/12  2/2  16/17  
15. นำยดนุ สุขวัจน์  4/4  4/4 17/17 5/5 

 
จ านวนคณะกรรมการแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน              12 คน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน              3 คน 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ จ ำนวน              3 คน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน              7 คน 
คณะอ ำนวยกำรบริหำร จ ำนวน 6 คน 
คณะกรรมกำรลงทุน จ ำนวน              3 คน 
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8.2 ผู้บริหำร 
 

บริษัทมีผู้บริหำร ตำมค ำนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ก ำหนด จ ำนวน 
8 ท่ำน ดังมีรำยนำมดังต่อไปน้ี 

 

รำยช่ือผู้บริหำร ต ำแหน่ง 
1. นำยพิภพ  กุนำศล กรรมกำรผู้จัดกำร 
2. นำยขจรจักร  ชโลธร รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรสำยงำนบริหำรรำคำและต้นทุน 
3. นำงทิพย์สุดำ  คืนคง รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร 
4. นำยสุทธิชัย สมบัติศิริ  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 

ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจลูกค้ำองค์กร 
5. นำยธนันต์  สืบศิริ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 

ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ 
6. นำยนฤพล วัฒนคุณ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 

ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรสำยงำนบริกำร และบริหำรทรัพย์สิน 
7. นำยดนุ สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 

ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรสำยงำนกำรเงินและควบคุม 
8. นำงกำระเกด จุลวนิชรัตนำ ผู้อ ำนวยกำร 

ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรฝ่ำยกำรบัญชี 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท 
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8.3 เลขำนุกำรบริษัท  

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นำงทิพย์สุดำ คืนคง ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม เป็น
เลขำนุกำรบริษัท โดยมีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบงำนเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

ท้ังน้ีเลขำนุกำรบริษัทได้ผ่ำนกำรอบรม ประกำศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรในด้ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ 
2. จัดกำรเรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นตำมกฎหมำย และข้อบังคับบริษัท 
3. ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่คณะกรรมกำรบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแล

กิจกำร และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เป็นศูนย์กลำงของข้อมูลองค์กร อำทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และ

ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประเภทต่ำงๆ 
5. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศอย่ำงถูกต้องทันต่อเหตุกำรณ์ 
6. ติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ และข่ำวสำรของบริษัท  
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8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
ค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยค ำนึงถึงกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรท่ีโปร่งใส

และได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำระรับผิดชอบของงำน รวมถึง
สถำนะกำรเงินของบริษัท โดยกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุ ดอื่น จะได้รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มตำมปริมำณงำนท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังน้ี ส ำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร จะผ่ำนกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ เพื่อ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและบ ำเหน็จกรรมกำร   

โดยในปี 2561 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษำยน 2561 ได้อนุมัติกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและบ ำเหน็จกรรมกำร ตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดต่ำงๆ  
1.1 คณะกรรมกำรบริษัท ให้ได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน ในอัตรำ 20,000 บำท/คน/เดือน ซึ่งเป็นอัตรำ

เดียวกับปี 2560 โดยสัดส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นดังนี้ คือ  
 ประธำนกรรมกำร  2 เท่ำ  
 รองประธำนกรรมกำร   1.5 เท่ำ 
 กรรมกำร              1  เท่ำ 
และไม่มีค่ำเบี้ยประชุม  
 

1.2 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย ให้จ่ำยค่ำเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้ง เฉพำะครั้งท่ีมีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีได้รับค่ำตอบแทน ประกอบด้วย  
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ  
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรชุดย่อยน้ีให้ได้รับค่ำเบี้ยประชุม ในอัตรำ 20,000 บำท/คน/ครั้ง ซึ่งเป็นอัตรำ

เดียวกับปี 2560 โดยสัดส่วนกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมจะถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมอัตรำกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ท้ังนี้ ส ำหรับกรรมกำรชุดย่อยท่ีเป็นตัวแทนจำกผู้บริหำรจะไม่ได้รับค่ำ
เบี้ยประชุม     

 
2. เงินบ ำเหน็จกรรมกำร 

ให้จ่ำยเงินบ ำเหน็จกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คือ จ่ำยไม่เกินร้อย
ละ 5 จำกเงินปันผลรวมที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น โดยมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์และ
ด ำเนินกำรจัดสรร   
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ท้ังนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรในรอบปีบัญชี 2561 ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน, ค่ำเบี้ยประชุมซึ่ง
จ่ำยตำมครั้งที่เข้ำประชุม และบ ำเหน็จกรรมกำร ซึ่งเป็นตำมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวน
เงินรวมทั้งสิ้น 8.61 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถสรุปได้ตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2561  

1. นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ  ประธำนกรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 480,000 บำท  
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 647,142.86 บำท  

2. นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

ค่ำตอบแทนในฐำนะรองประธำนกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 360,000 บำท 
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 80,000 บำท  
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 485,357.14 บำท  

3. นำยสำระ ล่ ำซ ำ กรรมกำร / ประธำนคณะอ ำนวยกำร
บริหำร / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
และสรรหำ /กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 40,000 บำท กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 80,000 บำท เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 485,357.14 บำท  

4. นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ กรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 323,571.43 บำท  

5. นำยพิภพ กุนำศล  กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร / 
กรรมกำรบริหำร / กรรมบริหำรควำมเสี่ยง / 
ประธำนกรรมกำรลงทุน 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 323,571.43 บำท  

6. ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร และกรรมกำร
ลงทุน 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 80,000 บำท 
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 323,571.43 บำท 

7. นำงจันทรำ บูรณฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ  ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 323,571.43 บำท  

8. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 40,000 บำท 
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 323,571.43 บำท  

9. นำยอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศำล กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 160,000 บำท   
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 323,571.43 บำท  

10. นำยสืบตระกูล สุนทรธรรม    กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
ประธำนตรวจสอบ 160,000 บำท   
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 323,571.43 บำท  

11. นำยอำภัสสร  บุนนำค  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ  

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
กรรมกำรตรวจสอบ 80,000 บำท กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรร
หำ 40,000 บำท เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 323,571.43 บำท  

12. นำยพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
กรรมกำรตรวจสอบ 80,000 บำท เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 
323,571.43 บำท  
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร จ่ำยตำมนโยบำย หลักเกณฑ์ และอัตรำท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผล

กำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำนแต่ละท่ำน โดยค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
หมำยถึงกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรสี่รำยแรกต่อจำกกรรมกำรผู้จัดกำรลงมำ และผู้บริหำรรำยท่ีสี่ทุกรำย โดย
ไม่นับรวมผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี ซึ่งโดยต ำแหน่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหำรรำยท่ีสี่  

ท้ังนี้ ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรจ ำนวนท้ังสิ้น 7 รำย เป็นจ ำนวนเงินท้ังสิ้น 
38.08 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส 
 
2. ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  
- ไม่มี 
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
- เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตรำส่วนร้อยละ 5 , 8 และ 10 ของ
เงินเดือน โดยจะสมทบตำมอำยุงำนของพนักงำน 

ท้ังน้ี ในรอบปีบัญชี 2561 (ม.ค.-ธ.ค. 2561) บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับ
ผู้บริหำรท้ังสิ้น 7 รำย เป็นจ ำนวนท้ังสิ้น 2.77 ล้ำนบำท 

 
8.5 บุคลำกร  

คณะกรรมกำรบริษัท ถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จของบริษัท โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติไดว้ดังน้ี  

1. ปฏิบัติต่อพนักงำนโดยเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท ำงำน ปฏิบัติต่อพนักงำน
ภำยใต้กรอบกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัท  

2. ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงแรงงำน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทำงเพศ สีผิว เชื้อชำติ ศำสนำ 
อำยุ ควำมพิกำร หรือสถำนะอื่นใดท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน 

3. ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำบริษัท  
4. ให้ผลตอบแทนด้วยควำมเป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและผลกำร

ปฏิบัติงำน  
5. จัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมำะสมแก่พนักงำน อำทิ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและ

ประกันสุขภำพกลุ่ม กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  
6. จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี รวมท้ังจัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึง

หลักควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย เพื่อเป็นกำรส่งเสริม และยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำน  
7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกระดับ ในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีพนักงำนประจ ำท้ังสิ้น 157 คน และตลอดระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทไม่เคย

มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำน รวมท้ังในรอบปี 2561 บริษัทไม่มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจำกกำรท ำงำน และไม่มีอัตรำกำร
หยุดงำน หรืออัตรำกำรเจ็บป่วยอันเน่ืองมำจำกกำรท ำงำน ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทได้จ่ำยผลตอบแทน
ให้แก่พนักงำนจ ำนวนท้ังสิ้น 106.64 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส 

 
ตลอดจนให้ควำมส ำคัญในกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีดี และสนับสนุนให้พนักงำนเล่นกีฬำเพื่อสุขภำพท่ี

แข็งแรง โดยมีกำรจัดต้ังชมรมกีฬำ อำทิเช่น ชมรมฟุตบอล, ชมรมว่ิง, ชมรมจักรยำน และชมรมแบดมินตัน 
นอกจำกน้ี บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงำนค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและยั่งยืน โดยในปี 2561 ได้ส่งเสริม และรณรงค์จัดโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

 

 

โครงกำร “ประหยัดไฟ” เพื่อสร้ำงจติส ำนึกในกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด  
ปิดไฟ ปิดแอร์ ช่วงเวลำพัก และหลังเลิกงำนทุกครั้ง  

โครงกำร “แยกขยะก่อนท้ิง” เพื่อให้ควำมรู้แก่พนักงำนในกำรแยกขยะอย่ำงถูกวิธี 
และน ำขยะรีไซเคิลกลับมำใช้ใหม่ให้มำกท่ีสุด เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

โครงกำร “Paperless Office” เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ ในรูปแบบ
ดิจิทัล และลดกำรใช้กระดำษอย่ำงสิ้นเปลือง รวมทั้งเป็นกำรช่วยรักษำชีวิตต้นไม้ 
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การด าเนินการในการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในรอบปี 2561 
 
บริษัทจึงมุ่งพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน อย่ำงต่อเน่ือง โดยจัดให้มีกำรอบรม 

สัมมนำ ให้เป็นไปตำมแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี เพื่อพัฒนำและเพิ่มศักยภำพพนักงำนในกำรท ำงำนให้มีควำมสำมำรถ
ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ และให้โอกำสในกำรเจริญก้ำวหน้ำ
ตำมศักยภำพของแต่ละคน 

โดยในปี 2561 มีกำรส่งพนักงำนเข้ำอบรมรวม 152 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภำยในองค์กร ( In-House 
Training) จ ำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย  

1. หลักสูตรควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง เพื่อให้ควำมรู้กับพนักงำนเกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง และทิศทำงธุรกิจของบริษัท 
2. หลักสูตรควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ (E-Payment) 
3. หลักสูตร Digital Marketing Kickstarter 
4. หลักสูตรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ส ำหรับลูกจ้ำงท่ัวไปและลูกจ้ำงเข้ำ

ท ำงำนใหม่ 
5. หลักสูตรทักษะกำรพูด และกำรน ำเสนอท่ีดี  
6. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช เพื่อเสริมสร้ำงทักษะในกำรสอนงำนของหัวหน้ำงำน  
7. หลักสูตรควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยเชิงลึก เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
8. หลักสูตรควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเครดิตบูโร 
หลักสูตรอบรมภำยนอกองค์กร (Public Training) ในปี 2561 ส่งพนักงำนเข้ำอบรมจ ำนวน 33 หลักสูตร โดยกำร

ส ำรวจถึงควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของพนักงำน (Training Needs) หรือข้อมูลจำกกำรประเมินผลของหัวหน้ำงำน 
ว่ำพนักงำนท่ำนไหนควรได้รับกำรพัฒนำในด้ำนใด เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือควำม
ช ำนำญ ตลอดจน ประสบกำรณ์ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรม  

ท้ังน้ี เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของผู้บริหำรของบริษัทในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  ในปี 2561 บริษัทได้ส่งกรรมกำร และ
ผู้บริหำรเข้ำรับกำรอบรม หรือสัมมนำหลักสูตรต่ำงๆ ดังนี้  

รายช่ือ หลักสูตรอบรม/สัมมนา 
นำยพิภพ กุนำศล 
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 

- หลักสูตร The Best Speech and Good Presentation Skill สถำบัน The Best 

Speech Plus Training Center 
- Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption 

(CAC) Disrupting  
ดร.สุธี โมกขะเวส  
กรรมกำร 

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

นำยดนุ สุขวัจน ์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนกำรเงิน
และควบคุม 

- Bond Market Analysis I (ครั้งที่ 2 /2561) สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
- CFO Focus On Financial Reporting  รุ่นที่ 7 สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ 
- เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับ

เครื่องมือทำงกำรเงิน รุ่นที่ 2 ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ตำมติดทิศทำงค่ำเงิน สถำนกำรณ์เงินลงทุนและหุน้เด่น ธนำคำรกสิกรไทย 
- ผลกระทบของมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่เกี่ยวกับรำยได้จำกสญัญำทีท่ ำกับ

ลูกค้ำ (TFRS 15) และสัญญำเช่ำ (TFRS 16) ที่มีต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ของบริษัทจดทะเบียน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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รายช่ือ หลักสูตรอบรม/สัมมนา 
นำยสุทธิชัย สมบัตศิิร ิ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนธุรกิจ
ลูกค้ำองค์กร 

- Anti-Corruption The Practical Guide 45/2018 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย  

นำงกำระเกด จุลวนิชรัตนำ 
ผู้อ ำนวยกำร  ฝ่ำยกำรบัญช ี

- ท ำควำมรู้จักเครื่องมือทำงกำรเงิน TFRS9 สมำคมลีสซิ่งไทย 

นำยอุกฤษฏ์ โชติทักษิณ 
ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักตรวจสอบภำยใน 

- TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ บริษัท เอ็น วำย ซี เมนเนจเมนท์ จ ำกัด 

นำยสมพล ศรีกสิกลุ  
ผู้อ ำนวยกำร ฝำ่ยลูกคำ้สัมพันธ์ และ
สนับสนุนงำนขำย 

- ACADEMY for THAIS สถำบัน AIS Academy 
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9. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้มุ่งมั่นและยึดถือในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน

ด้วยดีอย่ำงเสมอมำ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนคอยก ำกับดูแล
กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและในระยะยำว ตลอดจน
ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ และกำรก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้
องค์กรสู่ควำมยั่งยืน คณะกรรมกำรบริษทัจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยสรุปสำระส ำคัญดังน้ี 

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

 
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และมีนโยบำยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

อย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อันประกอบด้วย  สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงควำมคิดเห็น 
ซักถำม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจำรณำในกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัท สิทธิในกำรมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิ
ในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล สิทธิในกำรลงคะแนนแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิใน
กำรรับเงินปันผล สิทธิในกำรรับทรำบสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ นอกจำกน้ี บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำรท่ีถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลำ และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่อง
ส ำคัญของบริษัทได้ โดยบริษัทส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้  

 
การประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรำย และ
เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท โดยก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน หรือมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญได้ โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติดังนี้  

1. กำรด ำเนินกำรก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น   
 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับ

กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และรำยละเอียดท่ีเกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท (www.pl.co.th) 

 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือ หุ้น โดยก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่ำวไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทด้วย 

 ส่งเอกสำรหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอท่ีจะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ พร้อม
เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดท ำเป็นฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 28 วันก่อนวันประชุม  

2. กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น  
 บริษัทจะจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นโดยค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้น อำทิ วัน เวลำ สถำนท่ี ซึ่งผู้ถือหุ้น

สำมำรถเดินทำงได้สะดวก ตลอดจนส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทจะเปิดรับกำรลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำร่วมกำรประชุมอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม และ

จะใช้เทคโนโลยีในกำรลงทะเบียน เช่น ระบบบำร์โค้ด พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกและ
ต้อนรับตำมควำมเหมำะสม  

http://www.pl.co.th/
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 ก่อนเริ่มกำรประชุม บริษัทจะแจ้งจ ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุม แนะน ำกรรมกำรของบริษัท และเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม โดยจะน ำเทคโนโลยีมำใช้ เช่น ระบบบำร์โค้ด 
เพื่อนับคะแนนและแสดงผล เพื่อช่วยให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ในกำรนับคะแนนเสียง บริษัทจะจัดให้มีท่ีปรึกษำกฎหมำยมำเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน และเปิดโอกำส
ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นมำร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนด้วย  

 บริษัทจะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่สนับสนุนกำร
เพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่มีเหตจุ ำเป็น 

 บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละวำระ  
 ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นท่ีไม่

เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมำหักออกจำกจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียง 
และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวำระ 

 ส ำหรับวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร บริษัทจะจัดให้มีกำรลงมติเป็นรำยบุคคล 
 

3. กำรด ำเนินกำรภำยหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น   
 บริษัทจะแจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียง ภำยในวันท ำกำรถัดไป ผ่ำนระบบเผยแพร่

ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
 บริษัทจะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วน และจัดส่งให้กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องภำยใน

ระยะเวลำ 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และให้ควำมส ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมในทุกเรื่อง ท้ังกำรควบคุมทำง
กำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีส ำนักตรวจสอบภำยในท่ีเป็นหน่วยงำนอิสระ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนภำยในบริษัท รวมท้ัง
ประเมินควำมเพียงพอ ควำมเหมำะสมของระบบควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมกำรผู้จัดกำร
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดหลักปฏิบัต ิดังนี ้

1. กำรใช้ข้อมูลภำยใน บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับของบริษัท มีหน้ำท่ีจะต้องรักษำ
ข้อมูลภำยในของบริษัทท่ียังไม่ได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน อำทิ ข้อมูลจำกงบกำรเงินท่ียังไม่ได้น ำส่งตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบกำรของบริษัท กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรร่วมลงทุน กำรจ่ำยเงินปันผล กำร
ควบรวมกิจกำร และกำรจะได้มำซึ่งสัญญำทำงกำรค้ำท่ีส ำคัญ เป็นต้น 

2. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภำยในท่ีส ำคัญก่อนท่ีจะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) จะต้อง
ปฏิบัติตำมแนวทำงส ำหรับกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน และกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนห้ำมซื้อ 
ขำย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่ำวจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยบริษัทได้ก ำหนด
ระยะเวลำในกำรห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท และแจ้งให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภำยในท่ีส ำคัญก่อนท่ีจะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) รับทรำบเป็นประจ ำทุกปี ตลอดจนก ำหนดให้บุคคลท่ีได้ล่วงรู้
ข้อมูลภำยในท่ีส ำคัญต้องปฏิบัติตำมหนังสือสัญญำรักษำควำมลับ 
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3. ก ำหนดให้กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง มีหน้ำท่ีรำยงำนส่วนได้เสียตำมแบบแจ้งข้อมูลประวัติ และข้อมูลกำรมี
ส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งแรกต่อเลขำนุกำรบริษัท และรำยงำนทุกครั้งท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง  

4. ก ำหนดให้มีกระบวนกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นท่ีสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และดูแลให้ควำมมั่นใจว่ำสิทธิดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่ำงเท่ำเทียมกัน ท้ังน้ี ยัง
คอยสนับสนุนให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กรสู่ควำมยั่งยืน 

 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยได้ก ำหนดนโยบำย และส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยก ำหนดภำรกิจ 
และวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ได้ทรำบและเข้ำใจถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบ 
ภำยใต้กฎหมำยและระเบียบของบริษัท และค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังน้ี 

1. ผู้ถือหุ้น  
บริษัทจะมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองและยั่งยืน  ด ำเนินงำนตำม

หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำม
เชื่อมั่นและควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น อันจะน ำไปสู่ควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

 
2. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้
ถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองและยั่งยืน ตลอดจนดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม   

 
3. พนักงาน 

บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำอย่ำงยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของ
บริษัท จึงมุ่งพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อพัฒนำและเพิ่มศักยภำพพนักงำนในกำร
ท ำงำนให้มีควำมสำมำรถในระดับท่ีสูงขึ้น ให้ค่ำตอบแทนตำมนโยบำย หลักเกณฑ์ และอัตรำท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
ก ำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคน นอกจำกน้ัน 
บริษัทยังให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลให้พนักงำนทุกคนมีสวัสดิกำรท่ีเหมำะสม อำทิ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต
และประกันสุขภำพกลุ่ม กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ตลอดจนจัดให้มสีภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีดี 
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4. ลูกค้า  

บริษัทจะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ลูกค้ำ ด้วยกำรน ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีดีมีคุณภำพ เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนมุ่งมั่นใน
กำรด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของลูกค้ำ รักษำ
ควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

 
5. คู่ค้า 

บริษัทจะให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับคู่ค้ำทำงธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติกับคู่ค้ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและ
ปฏิบัติตำมสัญญำ มีกำรประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันท่ีดี ไม่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือ
ขัดต่อกฎหมำยใดๆ ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและผลประโยชน์ร่วมกัน มีกำรคัดเลือกคู่ค้ำอย่ำงยุติธรรม สนับสนุนคู่ค้ำท่ี
ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิ
มนุษยชน  

 
6. คู่แข่ง 

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ
และกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
 
7. เจ้าหน้ี 

บริษัทจะยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมสัญญำ และเงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีพึงมีต่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเคร่งครัด ท้ังในกำรช ำระคืนเงิน
ต้น ดอกเบี้ย และหลักประกันต่ำงๆ ในกรณีท่ีบริษัทมีแนวโน้มจะประสบปัญหำทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริษัทจะ
ก ำกับดูแลให้มีแผนในกำรแก้ไขปัญหำ และคอยติดตำมอย่ำงใกล้ชิด โดยให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนสถำนะอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 
8. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมท่ีดี  มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงำน เพื่อให้เกิด
ควำมตระหนักในเรื่องนี้มำกย่ิงขึ้น 

 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียในกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องท่ีอำจ
เป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงำนในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอำจเป็นปัญหำและ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท รวมท้ังกำรรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ีพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรื อไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรม โดยผ่ำนช่องทำงและกระบวนกำรท่ีบริษัทก ำหนดตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 
Policy) 

บริษัทจะรับฟังและด ำเนินกำรกับทุกข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมำตรกำรคุ้มครองผู้
ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับของบริษัท  
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
1.  ผู้ร้องเรียนสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยน้ันจะท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยหรือ

ควำมเสียหำย  
2.  บริษัทจะเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไว้เป็นควำมลับ และค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยก ำหนดมำตรกำร

คุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีเป็นพนักงำน รวมถึงผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับควำมคุ้มครองจำก
กำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจ้งข้อร้องเรียน  

 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติกำรลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต และบริษัทได้รับประกำศนียบัตรรับรองฐำนะเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในปี 2561 ดังน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับท่ีได้
ก ำหนดไว้ในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบท้ังทำงตรงและ
ทำงอ้อม โดยได้ก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมี
วัตถุประสงค์ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ได้รับทรำบ เข้ำใจ และยึดถือเป็นหลักในกำรปฏิบั ติงำนอย่ำงเคร่งครัด 
ดังนี้  

 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 

 
บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภำยใต้กฎหมำย 

ระเบียบข้อบังคับและมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดท ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น” ขึ้น เพื่อให้เกิด
ควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน 
ได้รับทรำบ เข้ำใจ และยึดถือเป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด 

 
1. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 “ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ยอมรับกำรทุจริตทุกรูปแบบท้ังทำงตรงและทำงอ้อม ได้แก่ 
กำรรับสิ่งของ ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจำค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจำกบุคคลท่ีท ำธุรกิจกับ
บริษัท” ให้ครอบคลุมถึงพนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ และจัดให้มีกำร
สอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

2. ค านิยาม 
2.1 “คอร์รัปชั่น” หมำยถึง กำรกระท ำเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควร มิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำจะ

อยู่ในรูปแบบใดๆ อำทิ กำรให้/รับ สินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ กำรบริจำค กำรให้เงินสนับสนุน กำรมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมทำงกำรเมือง และ/หรือกำรให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ 
หน่วยงำนของเอกชน หรือผู้มีหน้ำท่ีไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือเพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบ 
ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำได้ 

2.2 “การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด” หมำยถึง กำรให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่น
ใด เพื่อเป็นสินน้ ำใจ เป็นรำงวัล หรือเพื่อกำรสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดี 
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2.3 “การให้สินบน” หมำยถึง กำรเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รำงวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจำก
บุคคลซึ่งต้องกำรโน้มน้ำวให้กระท ำกำรบำงอย่ำงที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมำย หรือผิดจรรยำบรรณของบริษัท 
 

3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
3.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำและอนุมัตินโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนให้มี

ระบบกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภำพ 
3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีก ำกับดูแลระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกระบวนกำรอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
3.3 ส ำนักตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีก ำหนดไว้ เพื่อรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3.4 ผู้บริหำรของบริษัทมีหน้ำท่ีสื่อสำร ตลอดจนด ำเนินกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำได้รั บทรำบ เข้ำใจ และปฏิบัติตำม

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับน้ี  
3.5 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับน้ี 

 
4. ขั้นตอนการปฎิบัติ 

 

 
 

ค าอธิบาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

4.1. คณะกรรมกำรบริษัทแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมอบให้ประธำนกรรมกำรลงนำม
ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.2. คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนแบบประเมินตนเอง 71 
ข้อ เกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และ 
(2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.3. คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ 
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติและขอรับ
รองต่อคณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.4. ผู้บริหำรระดับสูงสื่อสำรให้ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน
ในองค์กรรับทรำบนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรแสดง
ควำมมุ่ง ม่ัน และวิธีกำรวัดผล เพื่อสะท้อนผลกำร
ปฏิบัติงำน  

4.5. ฝ่ำยจัดกำร จะตรวจติดตำม และประเมินผลมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกปี  

 

 เริ่มต้น 

คณะกรรมกำรบริษัทมีมตเิข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น  

Audit Committee 
สอบทำนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

Audit Committee สอบทำนแบบประเมินตนเอง และน ำเสนอต่อ Board 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติและขอรับรองต่อ CAC  

ผู้บริหำรระดับสูงสื่อสำรให้ทุกหน่วยงำนภำยในองค์กรรับทรำบนโยบำยและ
แนวปฏิบัติ  

โดยมีหน้าท่ีปฏิบัติตามแบบประเมิน 

ตรวจติดตำมและประเมินผลประจ ำป ี

 

 

 

Risk Management Committee 
ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชั่น  
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5. หลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
5.1 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำท่ีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรให้/รับ 

สินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ กำรบริจำค กำรให้เงินสนับสนุน กำรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทำงกำรเมือง และ/หรือกำร
ให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผู้มีหน้ำท่ีไม่
ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี หรือเพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้
ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำได้ 

5.2 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องไม่ใช้ต ำแหน่งอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีได้รับเพื่อกำรแสวงหำผลประโยชน์ของ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงกำรกระท ำกำรใดอันก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ด้ำนผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยจะต้องเห็นควำมส ำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน รวมท้ัง
ปฏิบัติหน้ำท่ีของตนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) 

5.3 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน จะต้องยึดถือและปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำง
เคร่งครัด หำกผู้ใดคนใดฝ่ำฝืน ถือเป็นกำรผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และจะได้รับโทษตำมข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัท
ท่ีได้ก ำหนดไว้ และ/หรือจะมีประกำศต่อไปในภำยหน้ำ 

5.4 บริษัทก ำหนดให้มีช่องทำงในกำรแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบำะแส ท้ังจำกพนักงำนและบุคคลภำยนอก โดยบริษัทจะให้
ควำมเป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และ/หรือพนักงำนท่ีปฏิเสธ และ/หรือแจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท ท้ังด้ำนหน้ำท่ีกำรงำน กำรลงโทษ หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลร้ำยต่อพนักงำน
ดังกล่ำว 

5.5 พนักงำนและผู้บริหำรของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำม ให้ปรึกษำผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลท่ีก ำหนดให้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณบริษัท หรือผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไว้ 

5.6 เพื่อสร้ำงบรรทัดฐำนท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยงดรับของขวัญในช่วงเทศกำลปีใหม่ และโอกำส
อื่นใด ให้แก่ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท 

5.7 บริษัทก ำหนดให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัทอย่ำง
ต่อเน่ือง อำทิ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริษัท และรำยงำนประจ ำปี เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับพนักงำน 

5.8 บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ ส่งเสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดี 
 

ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวังในเรื่องต่อไปน้ี 

1. การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
1.1 ห้ำมรับ ขอรับ เรี่ยไร ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง กำรให้บริกำร กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน เงินรำงวัลใดๆ จำกคู่ค้ำ 

พันธมิตร เจ้ำหน้ี หรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีท ำธุรกิจกับบริษัท ท่ีอำจท ำให้เกิดอิทธิพลในกำรตัดสินใจ หำกจ ำเป็นต้อง
รับ ของขวัญ ของก ำนัล และ/หรือเลี้ยงรับรอง ให้รำยงำนแก่ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น 

1.2 กำรขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สำมำรถกระท ำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับกำรลงนำม
อนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจลงนำมเท่ำน้ัน 
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1.3 กรณีได้รับของขวัญ ของก ำนัล เน่ืองในโอกำสหรือเทศกำลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีพึงปฏิบัติต่อกั น เพื่อรักษำ
สัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบุคคลหรือระหว่ำงองค์กร โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดน้ัน ต้องมีรำคำหรือมูลค่ำกำร
รับไม่เกิน 3,000 บำท และก ำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทเท่ำน้ัน เป็นผู้แทนบริษัทในกำรรับสิ่งของหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1.3.1 ให้บันทึกรำยกำรของขวัญ ของก ำนัล หรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับทุกรำยกำร ตำมแบบฟอร์ม “รำยงำน

กำรรับของขวัญ ของก ำนัล” และน ำส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ส่วนกลำง (ทีมส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์) เพื่อ
ขึ้นทะเบียนของขวัญบริษัท  

1.3.2 ของขวัญ ของก ำนัล หรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
- กรณีเป็นของขวัญหรือของก ำนัลท่ีมีโลโก้ของบริษัทคู่ค้ำ พันธมิตร เจ้ำหน้ี หรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีท ำ

ธุรกิจกับบริษัท อำทิ สมุด ปำกกำ ไดอำรี่ ปฏิทิน ไม่ต้องส่งให้ส่วนกลำง ให้แจกจ่ำยภำยในหน่วยงำน 
- กรณีเป็นของเน่ำเสียได้ง่ำย เช่น อำหำร ขนม ของสด ให้น ำส่งส่วนกลำง เพื่อแจกจ่ำยให้กับทุก

หน่วยงำนในบริษัท 
- กรณีเป็นของท่ีไม่เน่ำเสีย ให้น ำส่งส่วนกลำง เพื่อน ำไปบริจำคให้องค์กรต่ำงๆ หรือน ำไปจัดกิจกรรม

ของบริษัท 
1.4 เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญำตให้พนักงำนหรือบุคคลท่ีบริษัทมิได้มอบหมำย ให้เป็น

ผู้แทนในกำรรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขำด 
1.5 กรณีท่ีไม่อำจปฏิเสธได้ และมีควำมจ ำเป็นต้องรับไว้ ให้รับของดังกล่ำว และรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ

ขั้นเพื่อด ำเนินกำรต่อสิ่งของนั้นๆ ตำมควำมเหมำะสม 
1.6 กรณีได้รับมอบหมำยให้เป็นตัวแทนของบริษัทในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถรับของขวัญ ของรำงวัล หรือ

ของจับฉลำกได้ตำมหลักเกณฑ์หรือมำตรฐำนภำยนอกท่ีมีกำรใช้เป็นกำรท่ัวไป 
 

2. การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
2.1 กำรให้สิ่งของสำมำรถให้ได้ในโอกำสเทศกำลอันเป็นประเพณี นิยมท่ีคนท่ัวไปพึงปฏิบัติต่อกันหรือปฏิบัติตำม

ขนบธรรมเนียมท่ีไม่สร้ำงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือประเพณีท่ีไม่มีข้อขัดแย้งต่อกฎหมำย ให้ขออนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำก่อนด ำเนินกำร โดยบริษัทจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดหำซึ่งก ำหนดรำคำหรือมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 
บำท 

2.2 เพื่อหลีกเลี่ยงกำรน ำไปสู่กำรให้สินบน บริษัทก ำหนดให้มีกำรส ำรวจและตรวจสอบควำมเหมำะสมก่อน
ด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรน ำไปสู่กำรทุจริต และก ำหนดให้ผู้บริหำรระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในกำรมอบสิ่งของ
หรือประโยชน์อื่นใด 

2.3 กำรให้กำรสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สำมำรถกระท ำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับกำรลง
นำมอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจลงนำมเท่ำน้ัน และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องควรอยู่ภำยใต้งบประมำณท่ีเหมำะสม 

 
3. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน กำรให้/รับเงินบริจำค เงินเรี่ยไร ต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ถูกต้อง

ตำมกฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน 
4. การเมือง บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรค

กำรเมืองหน่ึง หรือผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่น ำเงินทุนหรือทรัพยำกรของบริษัทไปใช้สนับสนุน  ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม แก่พรรคกำรเมืองหรือนักกำรเมืองใดๆ 
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5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้ำมให้สินบนหรือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้ำ 
คู่สัญญำ หน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำนท่ีด ำเนินธุรกิจกับบริษัท โดยจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส และ
ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
6. ช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส 

บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียได้มีกำรแสดงควำมเห็นและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย เพื่อ
น ำไปสู่ (1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้ำนบริหำรจัดกำร และ (3) กำรพัฒนำ/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้ก ำหนด
ช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบำะแส ดังนี้  

1. เลขำนุกำรบริษัท 
2. ส ำนักตรวจสอบภำยใน 
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

Email  : company_secretary@pl.co.th  
โทรศัพท์  : 02-290-7575 ต่อ 101, 205  
โทรสำร  : 02-693-2298 
ท่ีอยู่  : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 252/6 ชั้น 29 อำคำรเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 

                                   ถนนรัชดำภิเษก แขวง/เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 
ท้ังนี้ บริษัทก ำหนดให้มีกลไกกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสท่ีร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัท โดยจะไม่ลดต ำแหน่ง 

ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำรกระท ำน้ันจะท ำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำง
ธุรกิจ 
 

7. การพิจารณาโทษ 
นโยบำยและแนวปฏิบัติท่ีดีของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของวินัยในกำรปฏิบัติงำนของ

กรรมกำร ผู้บริหำร และ พนักงำนของบริษัท หำกผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนำท่ีจะไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติท่ีดี
ของบริษัท บริษัทถือว่ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และจะได้รับโทษตำมข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทท่ีได้ก ำหนดไว้ และ/หรือจะมี
ประกำศต่อไปในภำยหน้ำ และหำกควำมผิดน้ันเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้อง     
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศท่ีส ำคัญ ท้ังข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ข้อมูลทำง

กำรเงิน ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงสำธำรณชนท่ัวไป ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศท่ีส ำคัญของบริษัท โดยก ำหนดให้กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้บริหำรสูงสุดในสำยงำนกำรเงินและควบคุม หรือเลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเน้ือหำของข้อมูลท่ีส ำคัญในกำร
เปิดเผยต่อสำธำรณชน ตลอดจนก ำหนดให้คณะท ำงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนของบริษัทในกำร
สื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเบื้องต้นท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมท้ังนักวิเครำะห์หลักทรัพย์  และ
สำธำรณชนท่ัวไป ให้ได้รับข้อมูลสำรสนเทศท่ีส ำคัญของบริษัทอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม เท่ำเทียม และทันเวลำ โดยบริษัทได้
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ สื่อดิจิตอล 
และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th) 

โดยในปี 2561 บริษัทได้เข้ำร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) จ ำนวน 2 ครั้ง เพื่อชี้แจง
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทแก่นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนท่ีมีควำมสนใจ 

ช่องทำงในกำรติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 
 นักลงทุน และผู้ถือหุ้นบุคคล  
Email  : ir@pl.co.th  
โทรศัพท์  : 02-290-7575 ต่อ 101, 113 
โทรสำร  : 02-693-2298 
 นักลงทุน และผู้ถือหุ้นสถาบัน 
Email  : ir@pl.co.th  
โทรศัพท์  : 02-290-7575 ต่อ 230 
โทรสำร  : 02-693-2298 

  
ท่ีอยู่  : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

                                252/6 ชั้น 29 อำคำรเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1  
ถนนรัชดำภิเษก แขวง/เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 

 
 
  

http://www.pl.co.th/
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5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท  
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติหลำกหลำย ท้ังในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ

เฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่จ ำกัดเพศ มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยจะประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 
5 คน และไม่เกิน 12 คน และให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นรองประธำนก็ได้ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัท
รับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ท้ังในเรื่องขนำด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรท่ีเป็น
อิสระ ท่ีเหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักท่ีก ำหนดไว้ กรรมกำรมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

คณะกรรมกำรบริษัทมีสัดส่วนระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร ซึ่งสะท้อนอ ำนำจท่ีถ่วงดุล
กันอย่ำงเหมำะสม โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรท่ีสำมำรถให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำรได้
อย่ำงอิสระ อีกท้ังยังมีจ ำนวนและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมกำรอิสระสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ  

คณะกรรมกำรบริษัทได้แบ่งแยกอ ำนำจ และก ำหนดบทบำทหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ผู้จัดกำร โดยก ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบแยกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกัด  ท้ังน้ี 
กรรมกำรผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ 
กฎหมำย รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับมอบหมำยตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

 
ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็นผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีหน้ำท่ีอย่ำงน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปน้ี  
1. เป็นประธำนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
2. เป็นประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
3. กำรลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกัน  
4. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยหำรือกับกรรมกำรผู้จัดกำร 

และมีมำตรกำรท่ีดูแลเรื่องท่ีส ำคัญได้ถูกให้บรรจุเป็นวำระกำรประชุม  
5. ก ำกับ ติดตำม ดูแลให้มั่นใจได้ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร  
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด ตลอดจน

เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำร รวมถึงระหว่ำงกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมกำรอิสระท่ี

ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ จะนับวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง โดยเริ่มจำกวันท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเป็นครั้งแรกต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะ
ครบก ำหนดวำระในปีท่ี 9 

ส ำหรับกรรมกำรอิสระเดิม จะนับวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง โดยเริ่มจำกกำรวันท่ีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรฉบับน้ีได้รับ
กำรอนุมัติโดยจะด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องได้อีกไม่เกิน 9 ปี 
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ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวนกรรมกำรจ ำนวนท้ังสิ้น 12 คน ประกอบด้วย กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 1 คน 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 5 คน กรรมกำรอิสระ 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมกำรท้ังคณะ) โดยมีกรรมกำรท่ีเป็น
สุภำพสตรี 2 คน และสุภำพบุรุษ 10 คน 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำร กรรมกำร

ผู้จัดกำร และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท โดยให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้
กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรบริษัท 

ท้ังนี้ ส ำหรับต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท หำกจะเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัท
จดทะเบียนอื่น ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท  

 
คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง ประเภทกรรมกำร 
1. นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ                     ประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 
2. นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ                       รองประธำนกรรมกำร  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 

3. นำยสำระ ล่ ำซ ำ กรรมกำร  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 
4. นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 
5. นำยพิภพ กุนำศล  กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 

6. ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมกำร  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 
7. นำงจันทรำ บูรณฤกษ์ กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรอิสระ  
8. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช  กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรอิสระ  

9. นำยอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศำล กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรอิสระ  
10. นำยสืบตระกูล  สุนทรธรรม          กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรอิสระ  

11. นำยอำภัสสร  บุนนำค                 กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรอิสระ  
12. นำยพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล              กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรอิสระ  

 
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. ก ำกับดูแลให้บริษัทเป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำม

ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 
2. พิจำรณำเกี่ยวกับยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ ท้ังในระยะสั้นและระยะยำว ท่ีเสนอโดยฝ่ำยจัดกำร รวมท้ัง

อนุมัติแผนธุรกิจ งบประมำณ ภำรกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบริษัท  
3. ทบทวนและติดตำมใหฝ้่ำยจัดกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ และทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ 
4. ก ำกับดูแลให้ระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญต่ำงๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ 

เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนติดตำมดูแลควำมเพียงพอของ
สภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของบริษัท  

5. พิจำรณำและอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันท่ีส ำคัญให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกำรน ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและ

พัฒนำกำรด ำเนินงำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบริษัท 
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7. ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม 
8. ดูแลให้มีนโยบำยในกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทน และกำรประเมินผลที่เหมำะสม 
9. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงเสริมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิด

ควำมร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
10. ในกรณีท่ีบริษัทมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดูแล

นโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นท่ีบริษัทเข้ำไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในระดับท่ีเหมำะสม
กับกิจกำรแต่ละแห่ง  

 

การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำเพื่อพิจำรณำนโยบำย และหลักเกณฑ์ 

ในกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำร เพื่อให้ได้คณะกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมสมควร และเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อพิจำรณำและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจำรณำเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยพิจำรณำจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปน้ี 

1. มีคุณสมบัติท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมตั้งใจและมีจริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

3. สำมำรถใช้ดุลยพินิจอย่ำงตรงไปตรงมำอย่ำงเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 
4. สำมำรถอุทิศเวลำให้บริษัทได้อย่ำงเพียงพอและเอำใจใส่ในกำรปฎิบัติหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของตน 
 
ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบริษัทยังก ำหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ดังต่อไปน้ี 
1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตำมข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำรท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

 
ท้ังน้ี บุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ จะได้รับกำรปฐมนิเทศ แนะน ำข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ี นโยบำยท่ีส ำคัญ ตลอดจนทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร 
 

การสรรหากรรมการอิสระ  
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมและ

สมควรท่ีจะได้รับเลือกเป็นกรรมกำรอิสระ โดยเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็นผู้พิจำรณำเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำม
เป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และต้องสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้เท่ำเทียมกัน  และไม่ให้เกิดควำมขัดแย้ง
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ทำงผลประโยชน์ และเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร นอกจำกน้ัน ยังต้องสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยให้
ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้ กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
น้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับ
กำรแต่งตั้ง ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของ
ส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมท้ัง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน  กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 
3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ท้ังน้ี กำร
ค ำนวณภำระหน้ีดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหน้ีดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำร
เงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำง
วิชำชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับ
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เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
        ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตำม  1. ถึง 9. แล้ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้ 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำท่ีก ำหนดตำมข้อ  4. หรือข้อ 6. บริษัทต้องจัดให้มีควำมเห็น
คณะกรรมกำรบริษัทท่ีแสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลักมำตรำ  89/7 กล่ำวคือ กำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ  และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย 
ก.  ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ท่ีท ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป

ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
ข. เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
ค. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ          
เพื่อประโยชน์ตำมข้อ 5. และข้อ 6. ค ำว่ำ “หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนสอบ

บัญชี 
หรือผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบัญชี หรือรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ (แล้วแต่กรณี) 
ในนำมของนิติบุคคลนั้น 

 
การสรรหาผู้บริหารของบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มีกำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง ให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย  

ในกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง  คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำยให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำเป็นผู้พิจำรณำหลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำ และแต่งตั้งบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำร ตลอดจนพิจำรณำเห็นชอบบุคคลท่ีกรรมกำรผู้จัดกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้กำรด ำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนดูแลให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมกำรผู้จัดกำรและ
ผู้บริหำรระดับสูง และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เป็นระยะ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง ได้รับกำรอบรมและพัฒนำเพื่อ
เพิ่มพูนควำมรู้ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน  

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทน และกำรประเมินผลท่ีเหมำะสม โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำให้พิจำรณำนโยบำยและหลักเกณฑ์ 
รวมท้ังก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนให้เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง รวมท้ังบุคลำกรทุก
ระดับ ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบริษัท  
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ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น ำองค์กร เพื่อดูแล

รักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก ำหนดยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและ
ในระยะยำว ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ และกำรก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กรสู่ควำมยั่งยืน 

ตลอดจนมีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้ำน ยึดมั่นในกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี สำมำรถปรับตัวภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงในฐำนะผู้น ำใน
กำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อสร้ำงมูลค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมให้บริษัทมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี พัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำ 6 ครั้งต่อปี โดยจะมีกำรก ำหนด
ล่วงหน้ำในแต่ละปี และจัดส่งก ำหนดวันประชุมในแต่ละครั้งให้กรรมกำรรับทรำบตั้งแต่ต้นปี และอำจมีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรให้กรรมกำรก่อนกำรประชุมไม่
น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีระยะเวลำในกำรพิจำรณำอย่ำงเพียงพอ ส ำหรับกำรประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลำ
ประมำณ 1 - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับวำระที่มีกำรน ำเสนอในแต่ละครั้ง โดยจะมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพร้อมให้กรรมกำรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได ้ 

ในกำรประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำครึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม ส ำหรับวำระที่ต้องลงมติ จะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ท้ังหมด ท้ังน้ี คณะกรรมกำรแต่ละคนควรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทท้ังหมดท่ีจัดขึ้นในรอบปี  

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดให้มีกำรประชุมเฉพำะกรรมกำรอิสระ เพื่อช่วยในกำรพิจำรณำและกลั่นกรอง
ข้อมูลให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และเสนอแนวทำงพิจำรณำในเรื่องท่ีส ำคัญ ก่อนกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
ตลอดจนเปิดโอกำสให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร มีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภิปรำยเรื่องต่ำงๆ 
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย 

 
การประเมินผลงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีกำร
ประเมินผลงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้วิธีประเมินตนเอง (self-evaluation) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกัน
พิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีของบริษัท ตลอดจนก ำกับดูแลให้กรรมกำรแต่ละรำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำท หน้ำท่ี 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนได้รับกำร
เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
กรรมกำร 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ  เพื่อพิจำรณำนโยบำยและ

หลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรท่ีโปร่งใส และได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น 
โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำระรับผิดชอบของงำน รวมถึงสถำนะกำรเงินของบริษัท เพื่อจูงใจให้
คณะกรรมกำรบริษัทน ำพำองค์กรให้ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยท้ังระยะสั้นและระยะยำว โดยบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยให้
เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย จะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมปริมำณงำนท่ีเพิ่มขึ้น 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญท่ีเหมำะสม เป็นคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อ
ช่วยในกำรพิจำรณำ กลั่นกรองข้อมูลท่ีส ำคัญ และเสนอแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำ โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยประกอบด้วย 

 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

และเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 
3 ท่ำน ประกอบด้วย  
รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
นำยสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

นำยอำภัสสร  บุนนำค   กรรมกำรตรวจสอบ 
นำยพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล   กรรมกำรตรวจสอบ 
นำยดนุ สุขวัจน์   เลขำนุกำร 

ท้ังน้ี นำยสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียง
พอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ดังนี้ 
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ท่ี
เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำยและเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน  

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมท้ังเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ท้ังนี ้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
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6. คณะกรรมกำรตรวจสอบและส ำนักตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมและสอบทำนตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy)  

7. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ)  ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช)  ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร  

(charter) 
(ซ)  รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  ประกอบด้วย
กรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน และอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ประกอบด้วย 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ    
นำยสำระ ล่ ำซ ำ  กรรมกำร 

นำยอำภัสสร  บุนนำค   กรรมกำร (ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ) 
นำงทิพย์สุดำ  คืนคง    เลขำนุกำร 
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
1. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีให้แก่คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย  
2. พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำร และ/หรือผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งหมำยถึง ค่ำจ้ำง เงินรำงวัลประจ ำปี 

และผลตอบแทนอื่นท่ีอำจมีขึ้น และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
3. พิจำรณำทบทวนและก ำหนดกำรค่ำตอบแทนภำยในองค์กรตำมท่ีฝ่ำยจัดกำรเสนอ ซึ่งหมำยถึงกำรปรับค่ำจ้ำง

ประจ ำปี กำรปรับโครงสร้ำงเงินเดือน และ เงินรำงวัลประจ ำปี และน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
รวมทั้งกำรให้ค ำแนะน ำในกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวแก่ฝ่ำยจัดกำร 

4. สรรหำ คัดเลือก บุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติท่ี
เหมำะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำยและหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบริษัทก ำหนดไว้  เพื่อด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงสุดขององค์กร  ท้ังน้ี เพื่อสืบแทนต ำแหน่งต่ำงๆ ท่ีสิ้นสุดวำระลง และเสนอ
รำยช่ือต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำต่อไป 

5. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ประกอบด้วย  

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
นำยอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศำล ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
นำยสำระ ล่ ำซ ำ  กรรมกำร 

นำยพิภพ กุนำศล    กรรมกำร 
ดร. สุธี โมกขะเวส  กรรมกำร 
นำยวิเชฐ ตันติวำนิช กรรมกำร 

นำยขจรจักร ชโลธร กรรมกำร 
นำยดนุ สุขวัจน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. หำรือร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรในกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง มำตรฐำน และมำตรกำรในกำรควบคุม
ควำมเสี่ยงรวมทั้งระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้ำหมำย และทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท            เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

2. ก ำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง วิธีปฏิบัติท่ีเป็น
มำตรฐำน กลยุทธ์ และกำรวัดควำมเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้น ำไปปฏิบัติอย่ำง
เหมำะสม  

3. ติดตำม ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ี
เหมำะสม มีประสิทธิผลและเป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
นโยบำย และหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท   

5. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

4. คณะอ านวยการบริหาร  
คณะอ ำนวยกำรบริหำร ประกอบด้วยตัวแทนจำกคณะกรรมกำรบริษัท และตัวแทนจำกฝ่ำยจัดกำร เพื่อช่วย

กลั่นกรองกำรบริหำรและจัดกำร อันประกอบด้วย  
รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

นำยสำระ ล่ ำซ ำ ประธำนคณะอ ำนวยกำรบริหำร  
นำยพิภพ กุนำศล  กรรมกำร  
ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมกำร  

นำยขจรจักร ชโลธร  กรรมกำร  
นำยดนุ สุขวัจน์  กรรมกำร  
นำงทิพย์สุดำ คืนคง    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอ านวยการบริหาร 
1. ให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยจัดกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนประจ ำวันทุกๆ ด้ำนของบริษัท รวมท้ังให้ควำมร่วมมือในกำร

ด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจและงบประมำณ 
2. พิจำรณำและอนุมัติในเรื่องต่ำงๆ และปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนให้

คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ  
3. พิจำรณำเรื่องอื่นๆ ท่ีไม่เป็นกำรด ำเนินกิจกำรอันเป็นปกติ และ/หรือ อยู่นอกขอบข่ำยแผนธุรกิจและงบประมำณ

ท่ีตั้งไว้ ซึ่งจะมีผลกระทบในสำระส ำคัญต่อสถำนะกำรเงิน อัตรำผลก ำไร หรือชื่อเสียงบริษัท รวมท้ังสอบทำน
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ริเริ่มใหม่ท่ีส ำคัญ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป 

4. สอบทำนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมท้ังปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และนโยบำยท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
5. คณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมกำรลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจำกคณะกรรมกำรบริษัท และตัวแทนจำกฝ่ำยจัดกำร เพื่อกำร
ก ำหนดแหล่งเงินทุนและโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

นำยพิภพ กุนำศล ประธำนกรรมกำรลงทุน  
ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมกำร  
นำยดนุ สุขวัจน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 
1. ทบทวนโครงสร้ำงเงินทุนของบริษัท  
2. พิจำรณำกำรบริหำรงบดุลของบริษัท เช่น กำรเพิ่มทุน และ วงเงินกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ (รวมถึงนโยบำยกำร

บริหำรสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัท) 
3. พิจำรณำกำรบริหำรสินทรัพย์ของบริษัท 
4. พิจำรณำสภำพคล่อง และ นโยบำยกำรจัดหำแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนงำนในอนำคตของบริษัท 
5. วำงแผนและพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรเงินของบริษัท 
6. พิจำรณำหัวข้อต่ำงๆ ท่ีจะมีผลต่ออันดับเครดิตของบริษัท 
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ก ำกับดูแลและก ำหนดให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในระดับท่ีเหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง  ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม 2561 บริษัทไม่มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  



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

55 

 

 
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
 

บริษัทได้มีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน และกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทให้กับ
กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ 

ก.ล.ต.”) ก ำหนด รวมทั้งก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับของบริษัท มีหน้ำท่ีจะต้องรักษำข้อมูลภำยในของ
บริษัทท่ียังไม่ได้มีกำรเปิดเผยต่อประชำชน หรือข้อมูลท่ีมีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่ำงเดียว และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล 
รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นกำรชั่วครำว อำทิ ข้อมูลจำกงบกำรเงินท่ียังไม่ได้น ำส่งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ผลประกอบกำรของบริษัท กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรร่วมลงทุน กำรจ่ำยเงินปันผล กำรควบรวมกิจกำร กำรจะได้มำซึ่ง
สัญญำทำงกำรค้ำท่ีส ำคัญ เป็นต้น ตลอดจนเอกสำรท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก อันน ำไปสู่กำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทำงมิชอบ เช่น ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น ควำมลับทำงกำรค้ำ 
สูตรกำรประดิษฐ์คิดค้นต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท  

ตลอดจนได้ก ำหนดแนวทำงส ำหรับกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน และกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี้ 
1. ห้ำมมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภำยในกับบุคคลอื่นก่อนกำรเปิดเผยต่อ

สำธำรณชน 
2. ห้ำมกรรมกำร และผู้บริหำร ตลอดจนบุคคลภำยในท่ีทรำบข้อมูลภำยในของบริษัท ซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วง 1 

เดือน ก่อนหน้ำท่ีข้อมูลดังกล่ำวจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และภำยหลังจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวต่อ
สำธำรณชนแล้ว 4 วัน  

3. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำว มีหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และรำยงำนกำรถือครองหรือเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของ
บริษัท ต่อส ำนักงำนก.ล.ต. ตำมแบบและภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดโดยประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำร
จัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี 
ผู้ท ำแผน และผู้บริหำรแผน และส่งส ำเนำให้บริษัทรับทรำบ 

 
ท้ังน้ี บริษัทได้มีกำรจัดท ำจรรยำบรรณพนักงำนขึ้นอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงำนทุกระดับรับทรำบและ

ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเป็นมำตรฐำนเบื้องต้นส ำหรับพนักงำน ในกำรประพฤติตนอย่ำงมีจรรยำบรรณ และเป็นกำรแสดง
ให้เห็นว่ำ บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ท้ังน้ี  ยังเป็นเครื่องเตือนให้
พนักงำน มีควำมระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงำนกระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
และน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่ชื่อเสียงของบริษัท 
 
จรรยาบรรณพนักงาน 

 
บริษัทได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของ “กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท” โดยเป็นหน่ึงในกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของ

บริษัท เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีผ่ำนมำได้ปฏิบัติงำนภำยใต้กรอบ
ของหลักจรรยำบรรณท่ีดีอยู่แล้ว  
 

เพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเป็นรูปธรรม  จรรยำบรรณถือเป็นเครื่องมือท่ีส ำคัญ
และจ ำเป็น บริษัทจึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตำมหน้ำท่ีและภำรกิจท่ีพนักงำนทุกระดับพึงได้รับมอบหมำยด้วย
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ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังกำรปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขึ้นอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร  เพื่อให้
พนักงำนทุกระดับรับทรำบและยึดถือเป็น แนวทำงปฏิบัติต่อไป 
 

จรรยำบรรณพนักงำนท่ีได้จัดท ำขึ้นน้ี เป็นมำตรฐำนเบื้องต้นส ำหรับพนักงำนในกำรประพฤติตนอย่ำงมีจรรยำบรรณ 
และเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ท้ังน้ียังเป็น
เครื่องเตือนให้พนักงำน มีควำมระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงำนกระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ ที่น ำควำมเสื่อมเสียมำสู่ชื่อเสียงของบริษัท  

 
ท้ังน้ี หำกพนักงำนกระท ำผิด “จรรยำบรรณพนักงำน” ถือเป็นกำรผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจะได้รับโทษตำมข้อบังคับและ

ระเบียบของบริษัทท่ีได้ก ำหนดไว้ และ/หรือจะมีประกำศต่อไปในภำยหน้ำ  
 
ขอบเขต 

“จรรยำบรรณพนักงำน” ใช้บังคับส ำหรับพนักงำนของบริษัท บริษัทลูก บริษัทร่วม และกิจกำรอื่นๆ ท่ีบริษัทมีอ ำนำจ
ควบคุม รวมทั้งกิจกำรในต่ำงประเทศ  

"พนักงำน" หมำยถึง พนักงำนประจ ำ พนักงำนตำมสัญญำจ้ำง พนักงำนทดลอง พนักงำนชั่วครำว  พนักงำนภำยใต้
สัญญำจ้ำงพิเศษ ผู้ร่วมสัญญำ และพนักงำนของบริษัทท่ีได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกบริษัท  

 
หลักปฏิบัติ 
1. ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม 

พนักงำนต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และค ำสั่งของบริษัทท่ีมีอย่ำงเคร่งครัด ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว 

2. ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี  
พนักงำนถือเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำ และเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญในกำรท ำให้บริษัทบรรลุควำมส ำเร็จ บริษัทจึงให้กำรดูแลและ

ปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้งโยกย้ำย ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ ดังน้ัน บริษัทจึงไว้วำงใจ
ว่ำพนักงำนทุกคนจะปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำเอกสำร ข้อมูล รำยงำนให้ถูกต้อง และ
ทันกำรณ์ พร้อมท้ังศึกษำหำควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อเสริมสร้ำงตนเองให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

3. กำรรักษำควำมลับของข้อมูล และกำรใช้ข้อมูลภำยใน  
กำรป้องกันข้อมูลภำยในมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมส ำเร็จของบริษัท รวมท้ังมีควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคงในอำชีพ

กำรงำนของพนักงำนทุกคน บริษัทถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคนท่ีจะต้องเก็บรักษำข้ อมูลควำมลับของ
บริษัทอย่ำงเคร่งครัด พนักงำนจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ียังมิได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ ยกเว้นเป็นไปตำม
กฎหมำย หรือได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำรระดับสำยงำนขึ้นไป ท้ังน้ี  บริษัทได้ก ำหนดจรรยำบรรณเกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมลับของข้อมูลและกำรใช้ข้อมูลภำยในไว้ดังนี้   

3.1 พนักงำนทุกระดับของบริษัท  มีหน้ำท่ีจะต้องรักษำข้อมูลภำยในและเอกสำรท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอก อันน ำไปสู่กำรแสวงหำผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทำงมิชอบ เช่น 
ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น ควำมลับทำงกำรค้ำ สูตรกำรประดิษฐ์คิดค้นต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท 

3.2 พนักงำนทุกระดับของบริษัท จะไม่น ำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 
3.3 พนักงำนทุกระดับของบริษัท ท่ีได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษำ หรือใช้ข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงระมัดระวัง 
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3.4 บริษัทก ำหนดให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคู่สัญญำและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญำ ถือเป็นควำมลับท่ีไม่อำจเปิดเผยให้
บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตำมกฎหมำย หรือได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำรระดับสำยงำนขึ้นไปเท่ำน้ัน  

3.5 ฝ่ำยงำนควรจัดให้มีมำตรกำรและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษัท ภำยในฝ่ำยงำนหรือแผนกของตนอย่ำง
รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภำยในท่ีส ำคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำร 
โดยให้ถือว่ำมำตรกำรและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของบริษัท 

3.6 บริษัทมอบหมำยให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำในล ำดับขั้นต่ำงๆ  ท่ีจะต้องควบคุมดูแล
ไม่ให้มีกำรรั่วไหลของข้อมูลและข่ำวสำรท่ีส ำคัญของบริษัทออกสู่ภำยนอก ก่อนกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็น
ทำงกำรของบริษัท 

3.7 กำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันของพนักงำนจะต้องอยู่ในกรอบหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบเท่ำท่ีพนักงำนพึงได้รับ
มอบหมำยเท่ำน้ัน 

3.8 พนักงำนจะต้องไม่น ำข้อมูลของลูกค้ำ ผลิตภัณฑ์ บริกำร แผนงำน กลยุทธ์ วิธีกำรด ำเนินกำร และระบบงำน ท่ีได้
รับทรำบ หรือจัดท ำขึ้นจำกหน้ำท่ีงำนในบริษัทไปใช้ในทำงที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน 

3.9 พนักงำนทุกระดับของบริษัท มีภำระหน้ำท่ีผูกพันในกำรปกป้องข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของลูกค้ำและคู่ค้ำของ
บริษัท รวมท้ังข้อมูลของบริษัทตลอดไป แม้ว่ำบุคคลน้ันได้ลำออกหรือพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัท
แล้ว บริษัทถือว่ำข้อมูลหรือเอกสำรใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงำนต่ำงๆ ท่ีได้พัฒนำและจัดท ำขึ้นระหว่ำง
ท่ีเป็นพนักงำนของบริษัท เป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของบริษัท  พนักงำนจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสำรใดๆ  
ตลอดจนโปรแกรมและระบบงำนต่ำงๆ ท่ีได้พัฒนำและจัดท ำขึ้นระหว่ำงท่ีเป็นพนักงำน แม้จะพ้นจำกสภำพกำร
เป็นพนักงำนของบริษัทแล้ว  

4. กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์   
บริษัทห้ำมกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของบริษัทอื่นใดของบริษัท โดยกำรน ำข้อมูลภำยใน  อันมี

สำระส ำคัญ และมีผลกระทบต่อรำคำของหลักทรัพย์ไปใช้  ซึ่งข้อมูลน้ันยังไม่ได้เปิดเผยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำธำรณชน  

ท้ังน้ี กรรมกำร และผู้บริหำร ตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว มี
หน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหรือเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ตำมแบบ 59-2 ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนดตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรจัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี ผู้ท ำแผน และผู้บริหำรแผน 

5. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
พนักงำนต้องไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือกระท ำกำรใดอันก่อให้เกิดควำม

ขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือท ำธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว และท ำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และ
จะต้องไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนในบริษัท 

ท้ังนี้ พนักงำนจะต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกับลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหน้ี ลูกหน้ี หรือใช้
อ ำนำจหน้ำท่ีของตนแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญหรือของก ำนัลใดๆ จำกผู้ท่ีบริษัทท ำธุรกิจด้วย 
ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรเอื้อผลประโยชน์ หรือท ำให้บุคคลอื่นๆ เข้ำใจว่ำมีกำรเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทำงมิชอบ  

6. ควำมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท  
พนักงำนทุกคนมีหน้ำท่ีในกำรดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท มิให้ เสียหำย สูญหำย น ำไปใช้ในทำงท่ีผิด ถูกลัก

ขโมย และถูกท ำลำย และถือเป็นควำมรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติตำมกำรดูแลบ ำรุงรักษำ รวมท้ังปฏิบัติตำมขั้นตอนของ
กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรตื่นตัวต่อสถำนกำรณ์ และเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น และรักษำให้ทรัพย์สินของบริษัทไม่เกิด
ควำมเสียหำย ถูกลักขโมย หรือถูกใช้ในทำงที่ผิด  
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รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมและรักษำชื่อเสียงของบริษัท โดยต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง  ไม่แสดงควำม
คิดเห็นต่อบุคคลภำยนอกในเรื่องท่ีอำจมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและกำรด ำเนินกำรของบริษัท เพื่อป้องกันควำม
เสียหำยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชื่อเสียงของบริษัท  

7. ผู้ร่วมงำน 
พนักงำนทุกคนต้องเคำรพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงำนอื่น ไม่น ำเอำข้อมูลหรือเรื่องรำวของพนักงำนอื่น ท้ังในเรื่อง

ส่วนตัวและเรื่องอื่นๆ ไปเปิดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำน  หรือภำพลักษณ์
โดยรวมของบริษัท ไม่กล่ำวร้ำย หรือกระท ำกำรใดๆ อันน ำไปสู่ควำมแตกแยกหรือควำมเสียหำยภำยในของบริษัทหรือของ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงำนด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รวมท้ังรักษำและร่วม
สร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ  

 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

การแต่งต้ัง พิจารณาค่าตอบแทน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง พิจำรณำค่ำตอบแทน และเลิกจ้ำงผู้สอบบัญชีรับ

อนุญำตของบริษัท โดยน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี  

  
ส ำหรับในรอบปี 2561 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับ

รอบปีบัญชี 2561 จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ประกอบด้วย  
- นำงสำวอรพินท์ สินถำวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 9441   หรือ 
- นำยชำญชัย สกุลเกิดสิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 6827  หรือ 
- นำงสำวพรรณทิพย์ กุลสันติธ ำรงค์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4208  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด จัดหำผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำตรำยอื่นมำปฏิบัติหน้ำท่ีแทน อน่ึง ผู้สอบบัญชีท้ังสำมท่ำนข้ำงต้นไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและ
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท โดยก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 เป็นเงินจ ำนวน 1,700,000 บำท 

 
ท้ังน้ี ในปี 2561 มีค่ำบริกำรในกำรสอบทำนแบบประเมินตนเองเพื่อกำรรับรองฐำนะเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(Collective Action Coalition,CAC) ท่ีจ่ำยให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นเงินจ ำนวน 300,000 บำท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของ กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท ควบคู่ไปกับกำร

ด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงำน 
เพื่อให้เกิดควำมตระหนักในเรื่องนี้มำกย่ิงขึ้น  

บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น และได้น ำเสนอขออนุมัตินโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน และกำรวำงแผนงำนในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้  

1. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ควบคู่กับกำรมีส่วน
ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร 

2. เคำรพสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรในองค์กรอย่ำงเป็นธรรม บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรท่ีมี
ค่ำ และเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญในกำรท ำให้บริษัทบรรลุควำมส ำเร็จ บริษัท จึงให้กำรดูแลและปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท้ังในด้ำนโอกำส 
ผลตอบแทน กำรแต่งตั้งโยกย้ำย ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ ตลอดจนปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้พนักงำนมี
คุณภำพชีวิตท่ีด ี

3. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้พนักงำนไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระท ำกำรใดอัน
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ท ำธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภท
เดียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และท ำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม รวมท้ัง ไม่เรียก รับทรัพย์สิน 
และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกับลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหน้ี ลูกหน้ี หรือใช้อ ำนำจหน้ำท่ีของตนแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว 
หลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญหรือของก ำนัลใดๆ จำกผู้ท่ีบริษัทท ำธุรกิจด้วย ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรเอื้อผลประโยชน์ หรือท ำให้บุคคล
อื่นๆ เข้ำใจว่ำมีกำรเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทำงมิชอบ  ส่งเสริมให้มีโครงกำร หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   

 
แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2561  
 
1. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับ

กำรมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร 
บริษัทได้มีกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่ำง

สม่ ำเสมอ และตลอดมำ และค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เน่ืองจำกบริษัทตระหนักดีว่ำกำรเติบโตของบริษัทอย่ำง
ยั่งยืนจะเกิดขึ้นมิได้หำกปรำศจำกควำมร่วมมือจำกกลุ่มบุคคลเหล่ำน้ี โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประกอบด้วย 

ผู้ถือหุ้น  กำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี
และมีกำรเติบโตอย่ำงมั่นคง โดยตั้งอยู่บนหลักของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance) เพื่อสร้ำงมูลค่ำให้แก่ผู้
ถือหุ้นในระยะยำว ท้ังยังมีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศท่ีส ำคัญอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงและได้รับข้อมูลอย่ำง
เท่ำเทียมกัน รวมทั้งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรได้ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)  

 
ลูกค้ำ  จำกประสบกำรณ์กำรด ำเนินธุรกิจลิสซิ่งมำกว่ำ 30 ปี ท ำให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรใช้บริกำรอย่ำงครบวงจรของบริษัท โดยกำรน ำเสนอบริกำรท่ีมีคุณภำพและ

http://www.pl.co.th/
http://www.pl.co.th/
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ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได้มำกท่ีสุด รวมถึงกำรให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไขต่ำงๆของกำรให้บริกำรของ
บริษัท ฯ รวมถึงควำมใส่ใจในกำรให้ค ำปรึกษำและจัดแผนกำรใช้ยำนพำหนะท่ีเหมำะสมให้แก่ลูกค้ำ ยังรวมถึงกำรรับฟังข้อ
ร้องเรียนต่ำงๆของลูกค้ำ เพื่อน ำมำพัฒนำ และปรับปรุงกำรให้บริกำรท่ีเหมำะสมเพื่อตอบสนองต่อควำมพึงพอใจได้อย่ำงสูงสุด 

บริษัทยังมีระบบในกำรติดตำมผลด้วยช่องทำงกำรรับแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกลูกค้ำผ่ำนระบบ Call 
Center ซึ่งได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริกำร (Call Center and Customer Complaint Management) จำก SGS ตำม
มำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001 : 2015 โดยสถำบันกำรรับรองแห่งสหรำชอำณำจักร UKAS ลูกค้ำท่ีติดต่อเข้ำมำผ่ำน Call 
Center น้ันจะได้รับกำรตอบรับในเบื้องต้นจำกพนักงำนทันที พร้อมกำรประสำนงำนแก้ไขปัญหำและแจ้งควำมคืบหน้ำแก่ลูกค้ำ
ต่อไป นอกจำกน้ี บริษัทยังท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำจำกกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ท้ังกำรให้บริกำร Call Center , 
กำรให้ควำมช่วยเหลือ Roadside , กำรบริกำรอุบัติเหตุ, กำรซ่อมบ ำรุง, กำรนัดรถเข้ำใช้บริกำร, กำรบริกำรรถทดแทน และอื่นๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและแก้ไขควำมบกพร่องในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนท ำให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กำรพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีมีควำมหลำกหลำยใน
ปัจจุบัน 

คู่ค้ำ  ด้วยรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจท่ีต้องอำศัยกำรท ำธุรกรรมกับคู่ค้ำหลำกหลำยรำย บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญกับกำร
ปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม ตั้งแต่กระบวนกำรจัดซ้ือสินทรัพย์ท่ีจะน ำมำปล่อยเช่ำแก่ลูกค้ำและกำรจัดจ ำหน่ำย
สินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดสัญญำกำรเช่ำ ให้เป็นไปด้วยควำมสุจริต โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกน้ี บริษัทมีกำร
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกันด้วยกำรเข้ำไปเยี่ยมเยียนคู่ค้ำเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินธุรกิจ
ร่วมกันเป็นครั้งครำว ท ำให้มีควำมเข้ำใจกันยิ่งขึ้น คู่ค้ำมีควำมพึงพอใจด้วยควำมร่วมมืออันดีของบริษัทและคู่ค้ำ ท ำให้ทุกฝ่ำย
สำมำรถบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เคำรพในสิทธิซึ่งกันและกัน บนพื้นฐำนของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตท่ีบริษัทยึดมั่นและ
ปฏิบัติตำมตลอดมำ 

คู่แข่ง  ในฐำนะท่ีบริษัทเติบโตต่อเน่ืองในธุรกิจลิสซิ่งน้ีมำอย่ำงยำวนำน ส่วนหน่ึงมำจำกกำรท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจ
ตำมกรอบของกำรแข่งขันท่ีสุจริตด้วยควำมเป็นมืออำชีพ โดยไม่แสวงหำควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง หรือกระท ำกำรใดๆท่ีมิ
ชอบด้วยกฎหมำย บริษัทเชื่อมั่นว่ำด้วยจรรยำบรรณท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจจะท ำให้บริษัทสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนสืบไป 

เจ้ำหนี ้ เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนโดยอำศัยกำรกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทจึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินท่ีดีและ
เคร่งครัดในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมท่ีได้ท ำข้อตกลงไว้กับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ โดยจะไม่มีกำรน ำเงินท่ีกู้ยืมไปใช้ใน
กิจกรรมที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืมเงินของเจ้ำหน้ี ตลอดจนควบคุมระบบกำรจัดกำรช ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เป็นไป
อย่ำงครบถ้วนและตรงตำมก ำหนดเวลำ ท้ังกำรกู้ยืมในระยะสั้นและระยะยำว นอกจำกน้ี เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
บริษัทท่ีมีนัยส ำคัญต่อเงื่อนไขกำรกู้ยืม จะมีกำรแจ้งข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้ำหน้ีทุกรำย   
 

2. เคำรพสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรในองค์กรอย่ำงเป็นธรรม บริ ษัทถือว่ำพนักงำนเป็น
ทรัพยำกรท่ีมีค่ำ และเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรท ำให้บริษัทบรรลุควำมส ำเร็จ บริษัท จึงให้กำรดูแลและปฏิบัติที่เป็น
ธรรมทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งต้ังโยกย้ำย ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ ตลอดจนปรับปรุง
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

บริษัทเชื่อมั่นว่ำพนักงำน เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้ำวไปสู่เป้ำหมำยแห่งควำมส ำเร็จและสำมำรถ
เติบโตต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญแก่กำรปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมตำมหลักสิทธิ
มนุษยชน ควบคู่ไปกับกำรปลูกฝังจิตส ำนึกท่ีดีให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม  
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ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรพัฒนำศักยภำพ โดยส่งพนักงำนฝึกอบรมตำมควำมเหมำะสมของต ำแหน่งหน้ำท่ี
ของพนักงำน โดยในปี 2561 มีกำรส่งพนักงำนเข้ำอบรมรวม 152 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภำยในองค์กร (In-House 
Training) จ ำนวน 8 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภำยนอกองค์กร (Public Training) จ ำนวน 33 หลักสูตร รวมถึงกำรดูแลให้
พนักงำนทุกคนมีสวัสดิกำรท่ีเหมำะสม มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี จัดให้สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีดีในกำรท ำงำน และ
สนับสนุนให้พนักงำนเล่นกีฬำโดยมีกำรจัดตั้งชมรมฟุตบอล,ชมรมแบดมินตัน,ชมรมจักรยำนและชมรมว่ิงให้พนักงำนเพื่อ
สุขภำพท่ีดีขึ้น และมีกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับมิตรให้กับพนักงำนในทุกๆปี  

ฟุตบอลเมืองไทย-ภัทร ซึ่งในครั้งน้ีติดต่อกันมำเป็นครั้งท่ี 14 แล้ว ซึ่งช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนได้เป็น
อย่ำงดี เต็มไปด้วยรอยย้ิมไปท้ังสนำม 

 
 

3. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้พนักงำนไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระท ำกำรใด
อันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ท ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
หรือประเภทเดียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และท ำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
รวมทั้ง ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ ลูกหนี้ ห รือใช้อ ำนำจ
หน้ำที่ของตนแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญหรือของก ำนัลใดๆ จำกผู้ที่บริษัทท ำธุรกิจด้วย 
ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรเอื้อผลประโยชน์ หรือท ำให้บุคคลอื่นๆ เข้ำใจว่ำมีกำรเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทำงมิชอบ   

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้พนักงำนไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว โดย
บริษัทได้จัดท ำจรรยำบรรณพนักงำน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้กับพนักงำนในกำรถือปฏิบัติ ซึ่งจรรยำบรรณพนักงำนดังกล่ำว 
พนักงำนทุกคนจะเซ็นต์รับทรำบ และถือปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเข้ำท ำงำนกับบริษัท ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรดูแลและป้องกันมิให้
กรรมกำรและผู้บริหำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน (Insider trading) และกำรท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing) ตำมแนวทำงของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่บริษัทยึดถือในกำรด ำเนินงำน 
 

4. ส่งเสริมให้มีโครงกำร หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
บริษัท ด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเสมอ เพรำะบริษัทเชื่อมั่นว่ำสังคมคือรำกฐำนท่ีส ำคัญ กำร

ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นภำรกิจหน่ึงท่ีบริษัทให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้ด ำเนินกำรผ่ำน
โครงกำรต่ำงๆ อำทิ โครงกำรบริจำคคอมพิวเตอร์ เพื่อน้องๆท่ีห่ำงไกล, กำรคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศโดยกำรปลูกต้นไผ่ รวมถึง 
โครงกำรในอนำคตท่ีก ำลังจะเกิดขึ้น เช่น โครงกำรบริจำคอุปกรณ์กำรเรียนส ำหรับโรงเรียนท่ีขำดแคลน โครงกำรซ่อมแซม
อำคำรเรียนท่ีช ำรุด กิจกรรมเหล่ำน้ีได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่ำงขึ้น และจะด ำเนินต่อไปควบคู่กับบริษัท ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้
ด ำเนินกำร และจัดกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้  

 
 
 

 



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

62 

 

 
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านครูบุญชูและมอบทุนการศึกษาให้น้องๆโรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 
 

ในวันเสำร์ท่ี 25 สิงหำคม 2561 โดยนำยพิภพ กุนำศล กรรมกำร
ผู้จัดกำร และนำงทิพย์สุดำ คืนคง รองกรรมกำรผู้จัดกำร ร่วม
เลี้ยงอำหำรกลำงวันและบริจำคสิ่งของท่ีจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต
เช่น ผงซักฟอก, น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม, นมพร้อมดื่ม, ข้ำวสำร เป็นต้น 
ให้แก่น้องๆเ ด็กพิเศษ ณ บ้ำนครูบุญชู จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็น
กำรสนับสนุนแก่เด็กผู้ด้อยโอกำส และให้ก ำลังใจคุณครูพี่เลี้ยง 

 
ทุกท่ำน ให้สำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 
พร้อมทั้ง ได้มอบทุนกำรศึกษำให้กับเด็กเรียนดี ในโรงเรียน ผู้รู้  
ญสส.80 จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 20 ทุน เพื่อเป็นกำรสนับสนุนแก่ 
เด็กๆ เรียนดี แต่ขำดทุนทรัพย์ เพรำะเยำวชนเป็นเหมือนดังควำม 
หวังของสังคม เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติในภำย 
ภำคหน้ำ 

 
 

กิจกรรมปลูกต้นไผ่และต้นไม้ผล ที่จ.กาญจนบุรี 
บมจ.ภัทรลิสซิ่งจัดกิจกรรมปลูกต้นไผ่ และต้นไม้ผล ให้กับศูนย์สุขภำพพระภิกษุสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆรำช องค์ท่ี 19  

ณ จังหวัดกำญจนบุรี ท้ังน้ีเป็นกำรสร้ำงสำธำรณประโยชน์เพื่อสังคม ในกำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อม ช่วยลดภำวะโลกร้อนท่ีมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ัวโลก และเพื่อให้พนักงำนทุกคนเกิดควำมสำมัคคี ด้วยกำรสร้ำงภูมิทัศน์ให้กับ ศูนย์บ ำบัดสุขภำพ
ส ำหรับภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำนผักผลไม้ปลอดสำรพิษ ต่อด้วยท ำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ในวันเสำร์ท่ี 29 กันยำยน 
2561 
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บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล (ห้องเรียนสาขา
บ้านน้ าดิบบอนหวาน) จังหวัดตาก 

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้เดินทำงไปท่ีโรงเรียนบ้ำนห้วยนกแล 
(ห้องเรียนสำขำบ้ำนน้ ำดิบบอนหวำน) จังหวัดตำก เพื่อส่งมอบแผงโซ
ล่ำเซลด์, จำนดำวเทียม, อุปกรณ์ยังชีพ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่
ทำงโรงเรียนจ ำนวน 5 เครื่อง ให้กับน้องๆ โดยมี ผอ.รุณี หอทอง เป็น
ตัวแทนรับเครื่องแทนน้องๆ ส ำหรับใช้งำนและศึกษำหำข้อมูลต่อไป 

 โรงเรียนบ้ำนห้วยนกแล (ห้องเรียนสำขำบ้ำนน้ ำดิบบอน
หวำน) จังหวัดตำก มีจ ำนวนนักเรียนท้ังหมดประมำณ 105 คน ตั้งแต่
ชั้นอนุบำล- ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ซึ่งทำงโรงเรียนไม่สำมำรถขอ
งบประมำณในกำรจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ และนักเรียน
จ ำเป็นต้องศึกษำหำข้อมูล ท่ีนอกเหนือจำกในต ำรำเรียน อีกท้ัง
เทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน บริษัทเห็นควำมส ำคัญในเรื่อง
ดังกล่ำว และต้องกำรท่ีจะสนับสนุนในส่วนน้ีอย่ำงต่อเน่ือง โดยหวังจะ
ได้สร้ำงโอกำสให้เยำวชนในต่ำงจังหวัดเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ได้เท่ำเทียม
กัน 
 

 
 
โครงการดนตรีบ าบัดเพื่อสาธารณกุศล 

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง  ให้กำรสนับสนุนเงินเพื่อใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรดนตรีบ ำบัดเพื่อสำธำรณกุศล โดยให้มีกำรจัดแสดงดนตรี ณ คลินิค
ศูนย์กำรแพทย์พัฒนำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทให้กำรสนับสนุนอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 

โดยในส่วนของคลินิคศูนย์กำรแพทย์พัฒนำน้ันเป็นโครงกำรเพื่อ
รักษำผู้ป่วยในอัตรำค่ำบริกำรท่ีต่ ำกว่ำโรงพยำบำลเอกชนท่ัวไป ซึ่งด ำเนิน
โครงกำรโดยบริษัท บ้ำนบึงเวชกิจ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทส่วนพระองค์ใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร 
กิจกรรมนี้นอกจำกจะช่วยสร้ำงควำมผ่อนคลำยให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำท่ีของสถำนพยำบำลแล้ว ยังเป็นกำร
สืบสำนเพลงไทยสำกลที่มีคุณค่ำท้ังด้ำนคีตศิลป์และวรรณศิลป์มิให้สูญหำยไปจำกสังคมอีกด้วย  
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมตรววจสอบ ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งยวดต่อระบบควบคุมภำยใน  ซึ่งท่ีผ่ำน
มำคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมตรววจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีควำมเพียงพอ
และเหมำะสม โดยไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องกำรควบคุมภำยในท่ีจะมีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อกำรแสดงควำมเห็นของ
ผู้สอบบัญชีในงบกำรเงิน ท้ังนี ้สำมำรถสรุประบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทได้ ดังต่อไปน้ี  

 
กำรควบคุมภำยใน (Internal Control)  

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมในทุกเรื่อง ท้ังกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำน 
กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีส ำนัก
ตรวจสอบภำยในท่ีเป็นหน่วยงำนอิสระ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนภำยในบริษัทรวมท้ังประเมินควำมเพียงพอ  ควำม
เหมำะสมของระบบควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อกรรมกำรผู้จัดกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ตลอดจนก ำหนดให้มีมำตรกำรดูแลและป้องกันมิให้กรรมกำรและผู้บริหำร  ซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน (Insider 
trading) และกำรหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing) 

  
กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมระมัดระวังกับรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและรำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์  โดย
บริษัทมีกำรก ำหนดขั้นตอนพิจำรณำไว้อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภำยในกรอบ
จริยธรรมอันดี ตลอดจนมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดควำมขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส ำคัญ 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึ้นในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เป็นกำรท ำรำยกำรเช่นเดียวกับรำยกำรท่ีท ำกับธุรกิจท่ัวไปซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้วและไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ส ำหรับกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในน้ัน บริษัทห้ำมมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทใช้และ /หรือเปิดเผย
ข้อมูลภำยในเพื่อท ำกำรซื้อ ขำย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่ำวจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน  ท้ังน้ี 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรทุกท่ำนรับทรำบถึงข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรื่องกำรรำยงำนซื้อขำยหลักทรัพย์ และปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดดังกล่ำวอย่ำงถูกต้อง  
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ท้ังนี้ ณ วันท่ี 28 ธันวำคม 2561 สำมำรถสรุปรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท ได้ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น (PL) 

% เพิ่ม/ลด 
29 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 61 

1. นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า  
- นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 
- บริษัท ยพุงษ์ จ ำกัด (นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกนิ 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  ล่ าซ า 
- นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ 
- นำงจุฑำภรณ์ ล่ ำซ ำ (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 ล่ าซ า 
รวม 

 
1,800,000 

 
1,800,000 

 
0.302% 

 
- 

4. นางนวลพรรณ ล่ 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. นายพูลพิพฒัน์  อังยุรีกุล  - - - - 

13. นายขจรจักร  ชโลธร 
- นำยขจรจักร  ชโลธร 
- นำงสธุำรัตน์  ชโลธร (คู่สมรส) 

รวม 

 
254,661 
200,000 
454,661 

 
254,661 
200,000 
454,661 

 
0.043% 
0.034% 
0.077% 

 
- 
- 
- 

14. นางทิพย์สุดา  คืนคง 
- นำงทิพย์สุดำ คืนคง(1)      
- นำยอภิชำต 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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กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)  
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง บริษัทได้มีกำรจัดหำแหล่งเงินกู้ยืมท้ังระยะสั้นและระยะยำวเพื่อให้
ก ำหนดเวลำกำรช ำระคืนหน้ีแต่ละจ ำนวนสอดคล้องกับมูลค่ำของรำยได้ค่ำเช่ำท่ีจะได้รับในทุกๆ ช่วงเวลำ ท้ังน้ีเพื่อป้องกันมิให้
เกิดปัญหำกระแสเงินสดรับไม่เพียงพอกับกระแสเงินสดจ่ำยในแต่ละช่วงเวลำ 

ส่วนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต หรือควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำ บริษัทได้มีกำรระมัดระวัง
กำรคัดเลือกลูกค้ำโดยใช้ระบบ Sponsoring ในกำรพิจำรณำอนุมัติเพื่อกลั่นกรอง เนื่องจำกผู้สนับสนุนในแต่ละรำยจะมีมุมมอง
และแนวคิดท่ีกว้ำงขวำงขึ้น ท ำให้เกิดควำมรอบคอบมำกขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมำณของลูกหน้ีมีปัญหำของบริษัทท่ีมีอยู่ใน
ระดับต่ ำ นอกจำกน้ี บริษัทได้มีระบบกำรติดตำมกำรช ำระค่ำเช่ำของลูกค้ำอย่ำงรัดกุม รวมถึงได้มีกำรตั้งส ำรองหน้ีสงสัยจะสูญ
ไว้อย่ำงเพียงพอ ยิ่งไปกว่ำน้ัน บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรติดตำมศึกษำถึงควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลก
และภูมิภำค สภำวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยท่ีอำจส่งผลโดยรวมตรงต่อกำรท ำธุรกิจของบริษัท  

นอกจำกน้ี  ส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยอันเกิดจำกอัตรำดอกเบี้ยกู้ยืมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลำ สำเหตุจำกกำรท่ีค่ำเช่ำซึ่งเป็นรำยได้หลักของบริษัทถูกก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนและไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดอำยุสัญญำเช่ำแม้ว่ำอัตรำดอกเบี้ยกู้ยืมจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตำม หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษัทจึงเป็นห น้ีสินระยะยำวท่ีมี
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลำกำรกู้ยืม ท้ังนี้เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยข้ำงต้น 

ท้ังน้ี  บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำดและกำรแข่งขัน ด้วยกำรเลือกฐำนลูกค้ำนิติบุคคลท่ีมีคุณภำพ
เครดิตดี พร้อมท้ังพยำยำมให้มีกำรกระจำยตัวของลูกค้ำไปในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรม นอกจำกน้ียังมุ่งเน้นกำรบริหำรควำม
เสี่ยงด้ำนกำรบริหำรมูลค่ำซำกให้มีประสิทธิภำพสูงสุดด้วย 
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12 รายการระหว่างกัน  
 

รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน ปรำกฏอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เรื่องรำยกำรบัญชีกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งบริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยถือตำมรำคำ
ตลำดท่ัวไป หรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกันไว้ส ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำด บริษัทได้มีกำรก ำหนดรำคำ ขั้นตอนกำร
อนุมัติ รวมท้ังผู้มีอ ำนำจอนุมัติตำมวงเงินของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและรำคำท่ีเป็นธรรมเป็น
หลัก  และจำกกำรท่ีผู้สอบบัญชีได้มีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในงบกำรเงิน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ซึ่งเป็น
ตำมปกติธุรกิจของบริษัทน้ัน บริษัทขอแจ้งรำยละเอียดเพิ่มเติมส ำหรับรำยกำรธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี  
 
ข้อมูลของนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม   

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ % จ านวนหุ้น ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)  รับประกันชีวิต  10.00 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกำรร่วมกัน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) รับประกันวินำศภัย 8.89 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกำรร่วมกัน 

บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) อสังหำริมทรัพย์ 0.00 มีกรรมกำรร่วมกัน 

 
ทรัพย์สินให้เช่า-สุทธ ิ

หน่วย : ล้ำนบำท 

รายชื่อ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

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

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

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) 

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำร
ร่วมกัน 

119.99 0.98 133.49 1.38 129.40 1.25 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำร
ร่วมกัน 

53.19 0.44 52.45 0.54 41.81 0.40 

 
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

                                                                                                                                       หน่วย : ล้ำนบำท 
รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค.2559 ณ 31 ธ.ค.2560 ณ 31 ธ.ค.2561 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำรร่วมกัน 42.32 45.07 42.87 

 
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย 

                                                                                                                                        หน่วย : ล้ำนบำท 
รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค.2559 ณ 31 ธ.ค.2560 ณ 31 ธ.ค.2561 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำรร่วมกัน 4.32 4.06 4.52 

 
ค่าเบี้ยประกันจ่าย   

                                                                                                                                         หน่วย : ล้ำนบำท 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ 
31 ธ.ค.2559 
(12 เดือน) 

ม.ค.59-ธ.ค.59 

31 ธ.ค.2560 
(12 เดือน) 

ม.ค.60-ธ.ค.60 

31 ธ.ค.2561 
(12 เดือน) 

ม.ค.61-ธ.ค.61 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำรร่วมกัน 93.18 85.70 86.69 
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ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 

                                                                                                                                       หน่วย : ล้ำนบำท 

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ 
31 ธ.ค.2559 
(12 เดือน) 

ม.ค.59-ธ.ค.59 

31 ธ.ค.2560 
(12 เดือน) 

ม.ค.60-ธ.ค.60 

31 ธ.ค.2561 
(12 เดือน) 

ม.ค.61-ธ.ค.61 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำรร่วมกัน 9.32 10.17 10.00 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับ 3 รอบระยะเวลาบัญชี (ปี 2559 – 2561) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ว่า
งบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

ปีบัญช ี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ส านักงานที่ตรวจสอบบัญช ี
ความเห็นในรายงาน 

การตรวจสอบ 

2561  
(ม.ค.61–ธ.ค.61) 

นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ไม่มีเงื่อนไข 

2560  
(ม.ค.60–ธ.ค.60) 

นายบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ไม่มีเงื่อนไข 

2559  
(ม.ค.59–ธ.ค.59) 

นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ไม่มีเงื่อนไข 
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สรุปงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) 

 
 
 
  

  หน่วย : ล้านบาท 
 2559 

 ม.ค.59-ธ.ค.59 
2560 

 ม.ค.60-ธ.ค.60 
2561 

 ม.ค.61-ธ.ค.61 
ค่าเช่ารับจากสญัญาเช่าด าเนินงาน 2,868.19 2,661.53 2,604.10 
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 107.85 142.00 127.67 
รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 1,150.30 1,005.78 1,055.64 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1.54 - - 
รายได้อ่ืน 46.55 47.74 44.97 
รายได้รวม 4,174.43 3,857.05 3,832.38 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 3,745.27 3,406.19 3,431.23 
ต้นทุนทางการเงิน 320.79 285.08 256.47 
ภาษีเงินได ้ (111.81) (56.11) (79.39) 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,954.25 3,635.16 3,608.31 
ก าไรสุทธ ิ 220.17 221.89 224.07 
ก าไร ต่อหุ้น สุทธ ิ 0.37 0.37 0.38 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 596,492,753 596,492,874 596,509,825 
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,534.58 1,739.67 1,896.71 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,695.11 11,471.76 12,168.96 
สินทรัพย์รวม 13,229.69 13,211.44 14,065.67 
หนี้สินหมุนเวียน 4,520.44 3,871.13 4,993.29 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,957.04 6,478.21 6,091.56 
หนี้สินรวม 10,477.48 10,349.34 11,084.85 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,752.21 2,862.11 2,980.82 
มูลค่าหุ้นตามบญัชี (บาท/หุ้น)  4.61 4.80 5.00 
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.19 0.19 - 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

 
  

 
 

2559 
 ม.ค.59-ธ.ค.59 

2560 
 ม.ค.60-ธ.ค.60 

2561 
 ม.ค.61-ธ.ค.61 

ความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อัตราก าไรขั้นต้น (1) 22.03% 20.18% 18.78% 
อัตราดอกเบี้ยรับ (2) 5.83% 6.77% 5.86% 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (2) 3.28% 2.93% 2.59% 
ส่วนตา่งอัตราดอกเบี้ย (2) 2.55% 3.84% 3.27% 
อัตราก าไรสุทธ ิ 5.27% 5.75% 5.85% 
อัตราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ถือหุ้น 8.17% 7.90% 7.67% 
    

 2559 
 ม.ค.59-ธ.ค.59 

2560 
 ม.ค.60-ธ.ค.60 

2561 
 ม.ค.61-ธ.ค.61 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.68% 1.68% 1.64% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 31.94% 29.17% 28.10% 
    
 2559 

 ม.ค.59-ธ.ค.59 
2560 

 ม.ค.60-ธ.ค.60 
2561 

 ม.ค.61-ธ.ค.61 
นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.81 3.62 3.72 
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.22 1.20 1.25 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 51 51 - 
หมายเหตุ :   (1) กรณี operating lease 
                                         (2)    กรณี financial lease 
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ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของธุรกิจ 

 
 
  

 2559 
 ม.ค.59-ธ.ค.59 

2560 
 ม.ค.60-ธ.ค.60 

2561 
 ม.ค.61-ธ.ค.61 

ข้อมูลต่อหุ้น 
มูลค่าตามบัญชตี่อหุ้น  (บาท) 4.61 4.80 5.00 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 0.37 0.37 0.38 
เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท) 0.19 0.19 - 
อัตราการเจริญเติบโต 
สินทรัพย์รวม 2.46% -0.14% 6.47% 
หนี้สินรวม 1.99% -1.22% 7.11% 
รายได้จากการขายหรือบริการ 12.68% -7.60% -0.64% 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวมต้นทุนทางตรง) 78.90% -35.89% -2.56% 
ก าไรสุทธ ิ 28.76% 0.78% 0.98% 
    

 2559 
 ม.ค.59-ธ.ค.59 

2560 
 ม.ค.60-ธ.ค.60 

2561 
 ม.ค.61-ธ.ค.61 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 9.64 12.93 12.52 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน  (เท่า)  (Cash Basis) 0.24 0.33 0.29 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

ภาพรวมของการด าเนินงานปี 2560 
ปี 2560 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ยังคงด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันปัญหาหน้ีเสียจากการ

ไม่สามารถช าระค่าเช่าได้ ท าให้ในปี 2560 แม้ว่ารายได้รวมจากค่าเช่าจากสัญญาเช่าท้ังสองประเภทและรายได้จากการขาย
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าด าเนินงานลดลงกว่าในปี 2559 เน่ืองจากปริมาณรถยนต์ท่ีจ าหน่ายน้อยลงกว่าในปี 2559 แต่บริษัทก็
ยังคงสามารถรักษามูลค่าของก าไรสุทธิไว้ได้ใกล้เคียงเดิมเน่ืองจากการส ารองหน้ีสงสัยจะสูญใหม่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญตาม
ความสามารถในการควบคุมคุณภาพลูกหน้ีท่ีดีขึ้น  

 
ภาพรวมของการด าเนินงานปี 2561 
ปี 2561 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ยังคงมีนโยบายมุ่งเน้นท่ีจะใช้สินทรัพย์ให้เช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ัง

การให้เช่าระยะยาว การให้เช่าระยะสั้นหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า รวมถึงการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าท่ีอยู่ในสภาพดีไปยัง
ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้ได้ราคาจ าหน่ายสูงสุด  การแข่งขันท่ีค่อนข้างสูงในธุรกิจจะยังคงเป็นปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทท าได้ยากขึ้นกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอท่ีจะท าให้
ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต 

 
ภาพรวมของการด าเนินงานปี 2562 
ปี 2562 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการเช่าสินทรัพย์แบบสัญญาเช่าด าเนินงานและ

สัญญาเช่าการเงินเป็นหลัก โดยนอกเหนือจากสินทรัพย์ประเภทเดิมท่ีให้เช่าอยู่แล้วบริษัทมีแนวทางจะขยายการให้เช่าไปใน
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ท่ีมีสภาพคล่องสูง ยังไม่เคยให้เช่ามาก่อนและยังมีผู้ให้เช่าเป็นจ านวนน้อยเพิ่มเติม ท้ังน้ีเพื่อหลีกเลี่ยง
ภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงซึ่งมีผลต่ออัตราก าไรของบริษัท นอกจากน้ี การบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เช่าท่ีหมดสัญญาเช่าก็ยังคง
เป็นสิ่งส าคัญที่บริษัทต้องด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2561  โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทมีจัดงาน “SA-BUY CAR FESTIVAL 
มหกรรมรถดี น่าใช้ by ภัทรลิสซิ่ง” เพื่อจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วตรงไปยังผู้ซื้อรายย่อย ซึ่งประสบความส าเร็จด้วยดีและเป็น
แนวทางให้บริษัทด าเนินการต่อไปในปี 2562 น้ี 

 
ผลการด าเนินงานปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 (ส าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม) 

โครงสร้างรายได้ในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 (ส าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ
วันท่ี 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) 
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รายได้หลักของบริษัทในปี 2561 ประกอบด้วย ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวน 2,604 ล้านบาท (ลดลง
ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560) และรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน จ านวน  128 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 
10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560) สาเหตุหลักของการลดลงของรายได้จากสัญญาเช่าท้ังสองประเภทเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเน่ืองจากมีสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีสิ้นสุดลงเป็นจ านวนมากตลอดท้ังปี 2561 
อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงสามารถให้เช่าสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติมขึ้นได้จนท าให้มูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
สุทธิ ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560  ในส่วนของสัญญาเช่าการเงินน้ัน เน่ืองจากสินทรัพย์ให้เช่าส่วนใหญ่มีสภาพ
คล่องต่ ากว่าสินทรัพย์ท่ีให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการพิจารณาความสามารถในการช าระ
ค่าเช่าของลูกค้าค่อนข้างมากท้ังน้ีเพื่อป้องกันหน้ีเสียท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้ลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าประเภทน้ี ณ สิ้นปี 
2561  ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับณ สิ้นปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายการให้เช่าออกไปใน
สินทรัพย์ประเภทอื่นท่ีบริษัทมีความรู้และความช านาญในสินทรัพย์ประเภทน้ันๆ เป็นอย่างดีและมีผู้ให้เช่าเป็นจ านวนน้อยราย
ทดแทน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้สินทรัพย์ให้เช่าและรายได้จากการให้เช่าขยายตัวได้ในอนาคตอันใกล้ 

บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 1,056 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้าจ านวน 51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เน่ืองจากมีสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาและน าออกจ าหน่าย
จ านวนมากในปีน้ี รวมถึงบริษัทมีนโยบายจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาออกไปให้ถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายเพิ่มมากขึ้นในปี 
2561 น้ีด้วย 

จากสาเหตุท้ังหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม จ านวน 3,832 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2560 

 
โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 (ส าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ

วันท่ี 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 าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย 5 14 180 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  251 279 11 
หน้ีสงสัยจะสูญ 13 (30) (331) 
ต้นทุนทางการเงิน 285 256 (10) 
รวมค่าใช้จ่าย 3,691 3,688 (0.08) 
 

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2561 ท่ีมีค่าเสื่อมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจ านวน 2,115 ล้านบาท  ลดลง 10 
ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 0.5  เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของค่าเช่ารับและสินทรัพย์ให้เช่าตาม
สัญญาเช่าด าเนินงาน ขณะที่ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานเพิ่มขึ้น จ านวน 42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามจ านวนสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาและน าออกจ าหน่ายท่ีเพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ี บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง จ านวน 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เน่ืองจากในช่วงระหว่างปีมี
การกู้ยืมลดลง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทมีการปรับลดลงในปีน้ี 
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  หน่วย : ล้านบาท 
 2560 

ม.ค.- ธ.ค. 60 
(งวด 12 เดือน) 

2561 
ม.ค.- ธ.ค. 61 
(งวด 12 เดือน) 

ก าไรขั้นต้น 537 489 
ก าไรสุทธิ 222 224 

อัตราก าไรขั้นต้น 20% 19% 
อัตราก าไรสุทธิ 6% 6% 
 

ใน ปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 เล็กน้อย 
 
ฐานะการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 
 
สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 14,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ านวน 855 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานเพิ่มขึ้นจ านวน 593 ล้านบาท และ
ลูกหน้ีอื่น (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีกรมสรรพากร) เพิ่มขึ้นจ านวน 223 ล้านบาท  ส าหรับมูลค่าของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทาง
การเงินลดลง จ านวน 36 ล้านบาท ในขณะท่ีมูลค่าสินค้าคงเหลือท่ีเพิ่มขึ้นจ านวน 55 ล้านบาทเน่ืองจากมีจ านวนสินทรัพย์ท่ี
หมดสัญญาเป็นจ านวนมากในช่วงสิ้นปี 2561 และอยู่ระหว่างการรอจ าหน่ายในช่วงต้นปี 2562    

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเกินวันครบก าหนดช าระตั้ งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 
จ านวน 13 ล้านบาท และมีลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีจ านวน 72 ล้านบาท หลังหักมูลค่าของเงินประกันการเช่าแล้ว บริษัทมีการตั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมจ านวน 2 ล้านบาท ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไว้ส าหรับสัญญาเช่าประเภทน้ีมีจ านวน 79 ล้าน
บาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าประเภทดังกล่าวท่ีเกินวันครบก าหนดช าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้น
ไป เท่ากับ 24 ล้านบาท และมีลูกหน้ีผิดนัดช าระจ านวน 65 ล้านบาท ซึ่งหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ลดลง จ านวน 8 ล้านบาท โดย ณ  31 ธันวาคม 2561 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไว้ส าหรับสัญญาเช่าประเภทน้ีมีจ านวน 47 ล้านบาท  

   
หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหน้ีสินรวมจ านวน 11 ,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 736 ล้านบาทเมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งบริษัทมีหน้ีสินรวม 10,349 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจ านวน 673 ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหน้ีการค้าตามเทอมการค้าปกติเพิ่มขึ้นจ านวน 7 ล้านบาท 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเพื่อ
หลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.72 เท่า แต่หากค านวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบี้ย อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.42 เท่า ท้ังน้ี บริษัทได้ก าหนดเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) ใน
ส่วนของอัตราส่วนหน้ีสิน(ค านวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ท่ีระดับไม่เกิน 7 
เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังคงต่ ากว่าเงื่อนไขการกู้ยืมท่ีก าหนดไว้ค่อนข้างมาก จึงจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพในการขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก  



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

76 

 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จ านวน 119 ล้าน
บาท  
 
สภาพคล่อง 

สภาพคล่องสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,211 ล้าน
บาท และบริษัทมีการจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 3,449 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้
จ านวน 169 ล้านบาท  เป็นผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 406 ล้ านบาท  ในขณะท่ี
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1.4 ล้านบาทซึ่งเป็นผลสุทธิจากการซื้อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์
ต่างๆ ท่ีมิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  นอกจากน้ี บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ านวน 300 ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นจากผลสุทธิของการจ่ายต้นทุนการเงิน และช าระคืนหน้ีสินท้ังระยะสั้นและระยะยาวรวมแล้วมี
น้อยกว่าการกู้ยืมเงินใหม่ 

นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั้นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบัน
การเงินได้อีกเป็นจ านวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมท้ังยังสามารถออกหุ้นกู้และ
ตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนได้อย่างต่อเน่ือง จึงจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

 
ผลการด าเนินงานปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559  

โครงสร้างรายได้ในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 (ส าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ
วันท่ี 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 าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย  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 ลดลง
ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 และรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน จ านวน  142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
31 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยสาเหตุหลักมาจากการท่ีผู้เช่ารายใหญ่รายหน่ึงของบริษัทได้ขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทสัญญาเช่าสินทรัพย์จาก สัญญาเช่าด าเนินงาน ไปเป็น สัญญาเช่าการเงิน  ประกอบกับบริษัทมีนโยบาย
ด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น ท าให้สินทรัพย์ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานปรับตัวลดลงใน
ขณะที่ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้น   
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บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 1,006 ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้าจ านวน 144 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 เน่ืองจากจ านวนสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญามีน้อยกว่าและบริษัทมี
นโยบายน าเอาสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาไปหารายได้ต่อโดยการให้เช่าระยะสั้น ท าให้คงเหลือจ านวนสินทรัพย์ท่ีน าออกจ าหน่าย
ในปี 2560 น้อยกว่าในปี 2559 

จากสาเหตุท้ังหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม จ านวน 3,857 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อ
เปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2559  

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 (ส าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560และ
วันท่ี 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 าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย - 5 N/A 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  263 251 (4.56) 
หน้ีสงสัยจะสูญ 157 13 (91.72) 
ต้นทุนทางการเงิน 321 285 (11.21) 
รวมค่าใช้จ่าย 4,066 3,691 (9.22) 
 

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าของปี 2560 ท่ีมีค่าเสื่อมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจ านวน 2,124 ล้านบาท  ลดลง 
112 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5  ตามการลดลงของค่าเช่ารับและสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ขณะท่ีต้นทุนขาย
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานลดลง จ านวน 76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7  เน่ืองจากจ านวนสินทรัพย์ท่ีหมด
สัญญาและน าออกจ าหน่ายในปี 2560 น้อยกว่าในปี 2559  

ในปี 2560 จากผลของการด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ท าให้บริษัทควบคุมคุณภาพของลูกหน้ีได้ดีขึ้นกว่าในปีท่ี
ผ่าน บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2560 จ านวนเพียง 13 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นการตั้งส ารองค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามหน้ีของลูกหน้ีรายเก่า) ลดลงจากปี 2559 ท่ีค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจ านวน 157 ล้านบาท  

นอกจากน้ี บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง จ านวน 36  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 เน่ืองจากหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยท่ีลดลง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทมีการปรับลดลงในปีน้ี 

  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  



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

78 

 

 
ฐานะการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 
 
สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,211 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า  สินทรัพย์ให้เช่า
ตามสัญญาเช่าด าเนินงานปรับตัวลดลงจ านวน 532 ล้านบาท ในขณะท่ีมูลค่าของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น 
จ านวน 200 ล้านบาท ในส่วนของสินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 92 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนหน้า
ซึ่งมีจ านวน 86 ล้านบาทเนื่องจากมีจ านวนสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาเป็นจ านวนมากในช่วงสิ้นปี    

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเกินวันครบก าหนดช าระมากกว่า 3 เดือน 
จ านวน 7 ล้านบาท และมีลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีจ านวน 74 ล้านบาท หลังหักมูลค่าของหลักประกันแล้ว บริษัทท าการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมในปีน้ีจ านวน 1 ล้านบาท รวมเป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไว้ส าหรับสัญญาเช่าประเภทน้ี จ านวน 77 
ล้านบาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าประเภทดังกล่าวท่ีเกินวันครบก าหนดช าระมากกว่า 3 
เดือน เท่ากับ 28 ล้านบาท และมีลูกหน้ีผิดนัดช าระจ านวน 108 ล้านบาท ซึ่งหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว ในปีน้ีบริษัทตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมจ านวน 2 ล้านบาท รวมเป็นค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญท่ีตั้งไว้ส าหรับสัญญาเช่าประเภทน้ีจ านวน 55 ล้านบาท  

   
หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหน้ีสินรวมจ านวน 10,349 ล้านบาท ลดลงจ านวน 128 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งบริษัทมีหน้ีสินรวม 10,477 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบี้ยจ านวน 344 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหน้ีการค้าตามเทอมการค้าปกติเพิ่มขึ้นจ านวน 115 ล้านบาท หน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเพื่อหลีกเลี่ยงความผัน
ผวนของอัตราดอกเบี้ยท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.62 เท่า แต่หากค านวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบี้ย อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.34 เท่า ท้ังน้ี บริษัทได้ก าหนดเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) ใน
ส่วนของอัตราส่วนหน้ีสิน(ค านวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ท่ีระดับไม่เกิน 7 
เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังคงต่ ากว่าเงื่อนไขการกู้ยืมท่ีก าหนดไว้ค่อนข้างมาก จึงจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพในการขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 จ านวน 110 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากก าไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น ขณะท่ีผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2560 และ ปี 2559 มีอัตรา
ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี  
 
สภาพคล่อง 

สภาพคล่องสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,686 ล้าน
บาท และบริษัทมีการจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 2,627 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้
จ านวน 174 ล้านบาท  เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 886 ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทมี
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 0.6 ล้านบาทซึ่งเป็นผลสุทธิจากการซื้อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ท่ี
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มิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  นอกจากน้ี บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 748 
ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นจากผลสุทธิของการจ่ายต้นทุนทางการเงิน จ่ายเงินปันผล และช าระคืนหน้ีสินท้ังระยะสั้นและระยะยาวรวม
แล้วมีมากกว่าการกู้ยืมเงินใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั้นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบัน
การเงินได้อีกเป็นจ านวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมท้ังยังสามารถออกหุ้นกู้และ
ตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนได้อย่างต่อเน่ือง จึงจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

 
ผลการด าเนินงานปี 2559 เปรียบเทียบปี 2558 
 

โครงสร้างรายได้ในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558  ตามตาราง ดังนี้ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 2558 
ม.ค.- ธ.ค. 58 
(งวด 12 เดือน) 

2559 
ม.ค.- ธ.ค. 59 
(งวด 12 เดือน) 

 
% เพิ่ม (ลด) 

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 2,894 2,868 (1) 
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 108 108 - 
รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 656 1,150 75 

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย 5 2 (60) 
รายได้อื่น 41 46 12 
รวมรายได้ 3,705 4,174 13 
 

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

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 1 ,150 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 จ านวน 494 ล้านบาท โดยเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าท่ีหมดสัญญา 

 

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ตามตาราง ดังนี้ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 2558 
ม.ค.- ธ.ค. 58 
(งวด 12 เดือน) 

2559 
ม.ค.- ธ.ค. 59 
(งวด 12 เดือน) 

 
% เพิ่ม (ลด) 

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,207 2,236 1 
ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 676 1,089 61 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  234 263 12 

หน้ีสงสัยจะสูญ 1 157 156 
ต้นทุนทางการเงิน 368 321 (13) 
รวมค่าใช้จ่าย 3,486 4,066 17 
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ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2559 มีจ านวน 2 ,236 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาทโดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่า

เสื่อมราคาเป็นหลัก ในขณะเดียวกันต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานก็เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
สินทรัพย์ให้เช่าท่ีจ าหน่ายออก 

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

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

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

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

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

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

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

 



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

81 

 

หน้ีสิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559  บริษัทมีหน้ีสินรวมจ านวน  10,477 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งบริษัทมีหน้ีสินรวม 10,273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบี้ยจ านวน 256 ล้านบาท ซึ่งหน้ีสินประเภทน้ีจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของสินทรัพย์และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าท้ังสอง
ประเภทท่ีเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเพื่อ
หลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต     

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

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

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

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

 
 
นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั้นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบัน

การเงินได้อีกเป็นจ านวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมท้ังยังสามารถออกหุ้นกู้และ
ตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนได้อย่างต่อเน่ือง จึงจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

 
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการหาโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการเช่าด าเนินงาน และการบริการด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่
เพียงแต่สินทรัพย์ให้เช่าประเภทยานพาหนะซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท  แต่ยังมีความเป็นไปได้ในการให้เช่าสินทรัพย์ประเภท
อื่นๆ  ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทซึ่งมีประวัติการช าระดีและกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีมีผล
ประกอบการดีได้ในอนาคต   
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ในปี 2561 คุณภาพและความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าจะยังคงเป็นปัจจัยท่ีบริษัทให้ความส าคัญต่อไป 
แม้ว่าในปี 2560 ท่ีผ่านมาบริษัทจะสามารถควบคุมคุณภาพหน้ีได้ดีขึ้นกว่าในปีก่อนหน้าท้ังการแก้ไขปัญหาลูกหน้ีค้างช าระราย
เก่าและการคัดเลือกผู้เช่ารายใหม่แล้วก็ตาม  สภาวะตลาดรถมือสองและราคารถมือสองท่ีปัจจุบันค่อนข้างทรงตัวก็เป็นอีก
ปัจจัยหน่ึงที่บริษัทให้ความส าคัญเน่ืองจากบริษัทมีสินทรัพย์ท่ีรอการจ าหน่ายเป็นจ านวนมากในแต่ละปี  นอกจากน้ี ความนิยม
ท่ีเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นอีกปัจจัยท่ีบริษัทให้ความส าคัญและติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโอกาสท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ราคารถมือสองในอนาคตได้   
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า 

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

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

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

 

รายชื่อ ด ารงต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 

ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการ 
 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 
 
นางทิพย์สุดา  คืนคง               รองกรรมการผู้จัดการ และ 

เลขานุการบริษัท  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 
คณะกรรมการบริษัท  
 

1. นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า   
ต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำร 

(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 
อำยุ 85 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 มิถุนำยน 2551 
คุณวุฒิกำรศึกษำ  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ Temple University, U.S.A. 
กำรอบรม  -ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

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

ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2541 – ก.ย. 2555 

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

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

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ ำกัด 
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  
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สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
ชื่อ จ ำนวนหลักทรัพย์ 

(หุ้น) (%) 

   -  นำย โพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ  169,866 0.028% 
   -  บริษัท ยุพงษ์ จ ำกัด (นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกิน 30%) 12,323,402 2.066% 

รวม 12,493,268 2.094%  
 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- บิดำ นำยสำระ ล่ ำซ ำ และนำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ 

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

ต ำแหน่ง  รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 70  ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 28 กันยำยน 2530 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี B.A. Political Science,  University of Colorado, U.S.A. 
กำรอบรม หลักสูตร Director  Certification Program (DCP) 2547 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (IOD) 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมกำรและท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ  
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ ำกัด 

พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน)  
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์  

(หุ้น) (%) 

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

รวม 3,560,000 0.597%  
 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- น้องชำย นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 

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

ต ำแหน่ง  กรรมกำร 
ประธำนคณะอ ำนวยกำรบริหำร/กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ/ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 49 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 29 มกรำคม 2547 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. 
กำรอบรม - หลักสูตร  Director Certification Program รุ่นท่ี 4 (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

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

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

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

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำบ้ำนเมือง (มหำนคร รุ่นท่ี 1) สถำบันพัฒนำเมือง 
กรุงเทพมหำนคร 

- หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 17 สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำ
กำรศำลยุติธรรม ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

- หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 1สถำบัน
วิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

- Harvard Business School Advanced Management Program 186 Boston, U.S.A. 
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

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

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จ ำกัด 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำนำยกสมำคมนักศึกษำสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 

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

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำ สมำคมนักคณิตศำสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร Sovannaphum Life Assurance PCL. 
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 

ประธำน สภำธุรกิจประกันภัย 
กรรมกำร สภำธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

กรรมกำร สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย 
นำยก สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ท่ีปรึกษำ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 กรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำสถำบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 

กรรมกำร สมำคมกำรค้ำกลุ่มเงิน และกำรลงทุน สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
กรรมกำร สมำคมกำรค้ำกลุ่มเงิน และกำรลงทุน และกำรประกัน สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

นำยก สมำคมประกันชีวิตไทย 
อุปนำยกฝ่ำยกำรตลำด สมำคมประกันชีวิตไทย 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร มูลนิธิโรงพยำบำลต ำรวจในพระรำชินูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมกำรท่ีปรึกษำ สถำบันอนำคตไทยศึกษำ 
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 ท่ีปรึกษำ สมำคมจิตวิทยำควำมมั่นคงแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรจัดหำทุนอำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำมหำรำชินี (อำคำรศูนย์กำรแพทย์เฉพำะ

ทำงโรคเด็ก) มูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

กรรมกำร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) 

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

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร สภำมหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2559 กรรมกำร มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้ำง 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ ำกัด 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 

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

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกัด 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธำนคณะอ ำนวยกำรบริหำร และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ  

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ ำกัด 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน มูลนิธิ พล.ต.อ. เภำ สำรสิน (ชื่อเดิมมูลนิธิป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด) 
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ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมกำรอ ำนวยกำร ชมรมคลังสมอง สจว. เพื่อควำมมั่นคงของชำติ 

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560 กรรมกำรบริหำร Young President’s Organization (Thailand) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 

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

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 

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

 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

 
 
 
 
 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์ 

(หุ้น) (%) 

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

- บุตรชำย นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 

- น้องชำย นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ 

- หลำน นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ 
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4. นายพิภพ  กุนาศล 

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

อำยุ 53 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 25 มกรำคม 2550 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
กำรอบรม  - ประกำศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

- ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
- ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 3 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

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

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2535 – มี.ค. 2557 ผู้บริหำรสูงสุดสำยงำนกำรเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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5. นางนวลพรรณ ล่ าซ า   
ต ำแหน่ง  กรรมกำร 

(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 
อำยุ 53 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง วันท่ี 25 ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน และตั้งแต่วันท่ี 23 ม.ค. 2550 – วันท่ี 11 ก.พ. 2552 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทสำขำ จัดกำรกำรศึกษำ 

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

กรรมกำรบริษัทไทย 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

ปัจจุบัน กรรมกำรมูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช 
ปัจจุบัน กรรมกำรกลำงมูลนิธิรำมำธิบดีฯ 
ปัจจุบัน กรรมกำรมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ 
กรมหลวงนรำธิวำสรำชนคินทร์ (สอวน.) 

ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท สุวรรณชำด จ ำกัด 
26 ก.พ. 2560 – 29 ม.ค. 2562 
พ.ศ. 2559 – 26 ก.พ.2561 

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

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรรองเลขำธิกำร หอกำรค้ำและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรก ำกับกำรบริหำรเงินลงทุน สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ สภำมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กงสุลกิตติมศักดิ์สำธำรณรัฐลิทัวเนีย ประจ ำประเทศไทย 

27 ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรคณะอ ำนวยกำรบริหำร 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2557 – 1 พ.ค. 2559 ท่ีปรึกษำประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำรเอกลักษณ์ของชำติ คณะกรรมกำรเอกลักษณ์ของชำติ 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 กรรมกำรรองเลขำธิกำร หอกำรค้ำและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน 

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

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำกรรมกำรบริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำกรรมกำรบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด  
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ประธำนกิตติมศักดิ์บริษัทซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ ำกัด 
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กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

27 ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรคณะอ ำนวยกำรบริหำร บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561  

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์ 

(หุ้น) (%) 

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

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- บุตรี นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 

- พี่สำว นำยสำระ ล่ ำซ ำ 

- หลำน นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ 
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6. ดร.สุธี โมกขะเวส  
ต ำแหน่ง  กรรมกำร 

กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรลงทุน 
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 43  ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 29 เมษำยน 2552 
คุณวุฒิกำรศึกษำ PhD. Applied Mathematical Finance  

Imperial College, London 
กำรอบรม  - ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

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

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

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

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์แคปิทัล 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน Supervisory Board , ST-Muang Thai Insurance Co.Ltd, Lao People’s Democratic Republic 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและด้ำนสภำพคล่อง ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557 ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

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

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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7. นางจันทรา บูรณฤกษ์ 

ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 
อำยุ 72 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 25 พฤศจิกำยน 2554 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท M.A. Diplomacy and Comparative Economics 

University of Kentucky, U.S.A 
กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2556 – พ.ย.2559 กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2555 – 2556 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2550 – 2554 เลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

พ.ศ. 2549 – 2550 อธิบดีกรมกำรประกันภัย กรมกำรประกันภัย กระทรวงพำณิชย์ 
พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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8. นายวิเชฐ ตันติวานิช 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ  

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อำยุ 57 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  13 กุมภำพันธ์ 2555 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MBA, Finance & Marketing 

University of Hartford Connecticut, U.S.A. 
กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2544 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย  
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

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

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

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

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ ำกัด 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท เคพีเอ็น อะคำเดมี จ ำกัด 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม 

(ประเทศไทย) 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

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

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ท่ีปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 กรรมกำรอิสระ ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน) 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 อนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 กรรมกำรสมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย (TEPA) 
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ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ บริษัทธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 กรรมกำรท่ีปรึกษำด้ำนงำนวิจัยและกำรก ำกับดูแลกิจกำร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (IOD) 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

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

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

(มหำชน) 

 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 

ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

อำยุ 53 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  27 พฤศจิกำยน 2551 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท Executive (MBA) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 115/2552 สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย  
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 
  

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอ็มจี บีเคเค ยูไนเต็ด สระแก้ว จ ำกัด 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บริษัท บีเคเค คอมเมอร์เชียล วิฮิเคิล จ ำกัด 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บีเคเค ออโตเฮำส์ กำญจนำภิเษก จ ำกัด 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภำวดี จ ำกัด 
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จ ำกัด 

พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรบริหำร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จ ำกัด และ บริษัท สยำม นิสสัน บีเคเค จ ำกัด 
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จ ำกัด 
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10. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม  

ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

อำยุ 76 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 ตุลำคม 2559 
คุณวุฒิกำรศึกษำ MBIM, Hon.Dlitt. มหำวิทยำลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย 

PMD มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

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

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

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 

กรรมกำร ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 

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

พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท บีพี – คำสตรอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 
กรรมกำรอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบ  บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559 

รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

กรรมกำร บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสำจท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2529 

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

พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน กรรมกำร ในกลุ่มบริษัท ล็อกซเล่ย์ 
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กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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11. นายอาภัสสร  บุนนาค   

ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

อำยุ 66 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 11 มีนำคม 2537 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี สำขำ Bachelor of Science Advertising Design  

University of Maryland at College Park 
กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย  
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  

 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์  

(หุ้น) (%) 

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

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 
 
  

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ  
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท โรงพยำบำลปิยะเวท จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2550 รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท โรงพยำบำลปิยะเวท จ ำกัด (มหำชน) 
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12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล 

ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ  

อำยุ 71 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  30 กรกฎำคม 2542 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง แผนกวิชำกำรบัญชี  

สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ 
กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย  
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ  และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2543 – พ.ค. 2559 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ ำกัด 

(มหำชน) 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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คณะผู้บริหาร 
 

1. นางทิพย์สุดา  คืนคง 
ต ำแหน่ง  รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร 

เลขำนุกำรบริษัท 
กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

อำยุ 53 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  30 ธันวำคม 2546 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
กำรอบรม  - Company Secretary Program (CSP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Executives (CGE) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 - Board Reporting Program (BRP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

- Effective Minutes Taking (EMT) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
- Company Reporting Program (CRP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

ธ.ค. 2552 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

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

ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ม.ค. 2550 – ธ.ค. 2552 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  
 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์  

(หุ้น) (%) 
- นำงทิพย์สุดำ คืนคง 1,782,000 0.299% 

- นำยอภิชำต คืนคง (คู่สมรส) 1,952,000 0.328% 
รวม 3,734,000 0.626% 

 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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2. นายขจรจักร ชโลธร  

ต ำแหน่ง  รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนบริหำรรำคำและต้นทุน 
กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

อำยุ 55 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   30 ธันวำคม 2546 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำร)  

Oklahoma City University 
กำรอบรม  Ethical Leadership Program (ELP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)   

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรผู้บริหำรสำยงำนบริหำรรำคำและต้นทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ก.ย. 2555 – มี.ค. 2557 รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนระบบและเครดิตบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ม.ค. 2550 – ก.ย. 2555 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนพัฒนำธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2550 ผู้บริหำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ และบริหำรข้อมูล บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  

 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์  

(หุ้น) (%) 
   - นำยขจรจักร ชโลธร 254,661 0.043% 

   - นำงสุธำรัตน์ ชโลธร (คู่สมรส) 200,000 0.034% 
รวม 454,661 0.077%  

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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3. นายธนันต์ สืบศิริ 
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนกำรตลำดและกำรขำยผลิตภัณฑ์พิเศษ 
อำยุ 49 ปี 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

University of North Florida 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 เมษำยน 2557 
กำรอบรม  -ไม่มี- 
  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 4 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555 ผู้บริหำรฝ่ำยกำรตลำดพิเศษ และกำรขำย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

ชื่อ 
จ ำนวนหลักทรัพย์  

(หุ้น) (%) 

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

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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4   นายสุทธิชัย สมบัติศิริ 

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจลูกค้ำองค์กร 
อำยุ 46 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   1 กุมภำพันธ์ 2559 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
กำรอบรม  Anti-Corruption The Practical Guide 45/2018 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจลูกค้ำองค์กร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
มี.ค. 2557 – ม.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2557 ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 ผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยจัดกำร ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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5. นายนฤพล วัฒนคุณ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 
ช่วงระยะเวลำ 

( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 
ต ำแหน่ง / บริษัท 

ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนบริกำร และบริหำรทรัพย์สิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

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

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

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2552 ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำรฝ่ำยจัดซื้อ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยผู้จัดกำร ฝ่ำยกำรตลำด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542 เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 

 
 

  

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนบริกำร และบริหำรทรัพย์สิน  
อำยุ 53 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   1 กุมภำพันธ์ 2559 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (MBA), Lincoln University, U.S.A 
กำรอบรม Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
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6. นายดนุ สุขวัจน์ 

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนกำรเงินและควบคุม 
กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรลงทุน 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

อำยุ 45 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง  1 เมษำยน 2557  
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

Cleveland State University 
กำรอบรม  - Financial Statements for Directors (FSD) 26/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท

ไทย  
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนกำรเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

พ.ศ. 2552 – ต.ค. 2555 ผู้บริหำรฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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7. นางการะเกด จุลวนิชรัตนา 

ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรบัญชี 
อำยุ 50 ปี 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง   1 ตุลำคม 2555  
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
กำรอบรม  Ethical Leadership Program (ELP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลำ 
( ปีท่ีเริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำรฝ่ำยกำรบัญชี 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี-  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
-ไม่มี-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย 
ณ 31 ธันวาคม 2561 

 
- บริษัทไม่มีบริษัทย่อย  

 



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

เอกสารแนบ 3 

A3-1 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ี สอบทานระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมท้ัง

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

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

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

 ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  : มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

ประสบการณ์การท างาน  

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

การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรื่องโครงการอบรมเพือ่รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 12          

( IACP รุ่น 12) 
 สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เรื่องเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ระดับบริหาร 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลกัการบริหารกิจการท่ีดี ( Corporate 

Governance Code)   
 Thai Institute of Directors Association (IOD) Anti- Corruption the Practical Guide(ACIG)   
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน  เรื่อง การตรวจสอบการทุจริต   
 บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ ากัด TFRS ใหม่ที่ต้องรู้  มาตรฐานการรายงานางการเงิน ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทาง

การเงิน  ฉบับท่ี 15 รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า ฉบับท่ี 16 สัญญาเช่า 
 Disrupting Corruption Thailland’s Private Sector Collective Action Coalition (CAC) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 

- ไม่มี  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่องบการเงิน 

 

คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินส าหรับปีของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทั้ง
ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้น งบการเงินจึง
สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริง สมเหตุผล 

 

คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของ บริษัท 
ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของ 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง    

 
 

 
  

นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า นายพิภพ กุนาศล 
ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วย นายสืบ

ตระกูล สุนทรธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และนายอาภัสสร บุนนาค เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ นายดนุ สุขวัจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (มกราคม 2561  – ธันวาคม 2561) ท่ีผ่านมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสามารถสรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดังต่อไปน้ี 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 มีความเห็นว่า
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี 

2. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส านักตรวจสอบภายในจ านวน 4 ครั้ง โดยได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ของส านักตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าบริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

3. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยครบถ้วน 

4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 4 ครั้ง มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จ ากัด 
(KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันท่ี
เกิดขึ้นน้ัน เป็นการท ารายการเช่นเดียวกับรายการท่ีท ากับธุรกิจท่ัวไปซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

6. พิจารณาความคืบหน้าของลูกหน้ีค้างช าระ  
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรและ/หรือ

ขอบเขตการปฏิบัติงานว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นส าคัญ จึงมีผลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มี
การจัดท ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรอง โดยจากรายงานทางการเงินประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไม่พบข้อมูลหรือเหตุการณ์ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล และ/หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน 
และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ ารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2562 

 
 

         นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 


