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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

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

ลูกค้ายิ่งขึ้น ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยเน้นบริการท่ีดีมีคุณภาพและรวดเร็ว พัฒนาบุคลากร รวมถึงมีผลตอบแทนแก่ผู้ถือ
หุ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ 
เน้นการให้บริการแบบ Operating Lease เป็นหลัก พร้อมท้ังมีการให้บริการแบบ Finance Lease ด้วย โดยเน้น

ขยายรูปแบบบริการ และขยายตลาดให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
สร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ   

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

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

ในช่วงแรกเน้นการให้เช่าทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์  

 
ในปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท และน าบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

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

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

 
ในปี 2550 บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่  โดยในส่วนของธนาคารกสิกรไทยได้เสนอขายหุ้นท่ี

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

 
ในปี 2551 บริษัทได้เริ่มขยายการให้บริการใน 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ PHATRA AIRCRAFT LEASING ซึ่งเป็น

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

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

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

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

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ภัทรลิสซิ่ง ประกอบกิจการจัดหาทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก ในรูปแบบการให้  “เช่า” 

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

ภัทรลิสซิ่ง ให้บริการด้วยบุคลากรท่ีมากประสบการณ์พร้อมจะให้ค าปรึกษาและจัดแผนการใช้ยานพาหนะท่ี
เหมาะสมส าหรับทุกองค์กร อีกท้ังมีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ ให้แก่
ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทย  

 
โครงสร้างรายได้  

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

 
รายได้ของบริษัท จ าแนกตามสัญญาเช่ารายได้ของบริษัท ตั้งแต่ป ี2556-2558 

 ม.ค.56-ธ.ค.56 ม.ค.57-ธ.ค.57 ม.ค.58-ธ.ค.58 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 2,554.68 77.23 2,811.59 75.25 2,894.27 78.13 

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 122.11 3.69 113.89 3.05 108.42 2.93 

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญา
เช่าด าเนินงาน 

597.80 18.07 768.60 20.57 656.40 17.72 

รายได้อื่น 33.44 1.01 42.47 1.13 45.51 1.22 

รวมรายได ้ 3,308.03 100.00 3,736.55 100.00 3,704.60 100.00 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลัก   
1. PHATRA FLEET LEASING  

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

 PHATRA AUTO LEASING  
บริการให้เช่าพาหนะประเภทรถยนต์ ท้ังรถยนต์น่ังผู้บริหาร รถใช้งานในองค์กร หรือแม้กระท่ัง

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ ทุกรุ่น ทุกย่ีห้อ  
 PHATRA AIRCRAFT LEASING  

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

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

 
2. PHATRA COMMERCIAL LEASING   

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

 
ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management  

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

การจัดส่งรถยนต์ - บริษัทจัดส่งให้ทุกสถานท่ีโดยไม่จ ากัดจ านวนคัน 

การจดทะเบียนรถ - บริษัทต่อทะเบียนและจัดส่งถึงที่ทุกคัน 

การจัดหาประกันรถ - บริษัทมีทีมงานคอยดูแลจัดหาประกันรถ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทผู้เช่าปฏิบัติหน้าท่ี

หลักที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  
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การซ่อมบ ารุง - บริษัทดูแลการซ่อมบ ารุงด้วยศูนย์บริการมาตรฐานจากผู้ผลิตเท่าน้ัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

การจัดหารถยนต์ทดแทน - บริษัทจัดรถทดแทนกับทุกเหตุการณ์ท่ีรถของผู้เช่าไม่สามารถใช้ได้ 

PL Service Center ศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง  -  บริการสร้างความอุ่นใจ พร้อมช่วยเหลือทุกปัญหาระหว่าง

เดินทาง เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2290-7575  

เครือข่ายศูนย์บริการท่ัวประเทศ  - ด้วยเครือข่ายศูนย์บริการมากกว่า 800 แห่งท่ัวประเทศ ตรวจเช็คซ่อมบ ารุงได้

อย่างมั่นใจ พร้อมอะไหล่ในมาตรฐานผู้ผลิต 

ประโยชน์ของสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 สามารถจัดหายานพาหนะทุกชนิด ทุกประเภทได้ตามความต้องการ พร้อมมอบบริการท่ีสอดคล้องกับความ

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

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 
กลยุทธ์การแข่งขัน  

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันในทุกด้าน ท้ังการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการ
ให้บริการ การขยายเครือข่าย รวมถึงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการ
ให้บริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย 
เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีเครือข่ายศูนย์บริการท่ี
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ซึ่งนับว่าสร้างความแตกต่าง ได้อย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุด
ให้กับลูกค้า ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับผู้น าของธุรกิจต่อไป 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด(มหาชน) ด าเนินธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์ในหลากหลายประเภท โดยเน้นการ

ให้บริการในรูปแบบสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) ในสินทรัพย์ประเภทรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งท่ีผ่านมา 
บริษัทได้มีการกระจายการให้เช่าไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นๆมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดได้อย่างครอบคลุม และน ามาสู่การพัฒนาธุรกิจให้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน ด้วยสถานะทาง
การตลาดท่ีเข้มแข็งจากการท่ีบริษัทมีการขยายฐานลูกค้าพร้อมท้ังรักษาฐานลูกค้ารายใหญ่กลุ่มเดิมไว้ และ
สามารถเพิ่มการกระจายฐานลูกค้ารายใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายมากขึ้นด้วย  ตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจท่ีเน้นไปยังกลุ่มลูกค้านิติบุคคลเป็นหลัก อีกท้ังการให้ความส าคัญต่อการให้บริการแก่ลูกค้าท่ี
ครอบคลุมท้ังมิติของการให้บริการท่ีครบวงจร เครือข่ายศูนย์บริการท่ีครอบคลุม และการให้บริการท่ีพร้อมในทุก
ช่วงเวลา ท าให้บริษัทยังสามารถด ารงสถานะผู้น าในธุรกิจให้เช่าด าเนินงานได้ตลอดมา นอกจากน้ี บริษัทยัง
ตระหนักถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เท่าทันต่อบริบทของสภาพตลาดรถยนต์ในปัจจุบันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยได้เพิ่มความหลากหลายของช่องทางในการจ าหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้น สุด
สัญญาการเช่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในบริหารจัดการสินทรัพย์ต่อไป 

 ภาพรวมของตลาดรถยนต์ในปี 2558 ท่ีผ่านมา มียอดขายรถยนต์รวมประมาณ 0.79 ล้านคัน ลดลง
ร้อยละ 9 จากปี 2557 ท่ีมียอดขายจ านวน 0.88 ล้านคัน ซึ่งเป็นผลจากก าลังซื้อของผู้บริโภคยังคงจ ากัด รวมถึง
ความกงัวลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ท าให้ภาคครัวเรือนและภาคเอกชนระมัดระวังในการใช้จ่ายและการ
ลงทุน ประกอบกับการขาดเสถียรภาพด้านการเมืองที่ส่งผลทางด้านจิตวิทยาของผู้ซื้อ ตลอดจนการปรับตัวของ
ความต้องการ (Demand) ในตลาดรถยนต์จากนโยบายรถคันแรกตั้งแต่ปี 2555 ท่ียังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ 

ตลาดรถยนต์ในปี 2559 ยังอยู่ท่ามกลางปัจจัยลบส าคัญหลายประการ เช่น ภาวะหน้ีครัวเรือนท่ียังอยู่ใน
ระดับสูง ความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ ภัยแล้งท่ีจะเกิดขึ้น ภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ าอย่างต่อเน่ือง ภาค
การส่งออกท่ียังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ีซบเซา รวมไปถึงการทยอยปรับขึ้นราคา
รถยนต์ในปีน้ีเพื่อรับกับภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ซึ่งอาจกระทบต่อยอดขายรถยนต์ในช่วงไตรมาสแรก
ค่อนข้างมาก ถึงอย่างไรก็ตามในตลาดรถยนต์ ก็ยังมีปัจจัยบวกอยู่เช่นกัน ซึ่งได้แก่ โครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ
ของภาครัฐจะเริ่มเดินหน้าในปีหน้า นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐท่ีเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ท าให้ก าลังซื้อ
ของผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัว และในส่วนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆออกสู่ตลาด ดังน้ัน
เศรษฐกิจในปี 2559 ไม่น่าจะแตกต่างจากปี 2558 แต่อาจจะดีขึ้นกว่าเล็กน้อย ท าให้ประมาณการยอดขายรถยนต์
ของปีนี้ใกล้เคียงกับปีท่ีแล้ว 

ในส่วนของสภาวะตลาดส าหรับธุรกิจลีสซิ่งประเภทให้เช่าแบบด าเนินงาน  ปัจจุบันบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ
ประเภทน้ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มีบริษัทขนาดใหญ่ท่ีเป็นผู้น าตลาดและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นส่วนใหญ่อยู่
เพียงไม่กี่ราย ซึ่งบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เองจัดว่าเป็นผู้น าในกลุ่มน้ี และแม้ว่าการแข่งขันท่ีรุนแรงใน
ธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบด าเนินงานจะมีอยู่อย่างต่อเน่ือง  แต่จากอุปสงค์ของภาคธุรกิจในปัจจุบันท่ียังคงมี
ความต้องการการบริหารจัดการเรื่องยานพาหนะจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกท้ังในส่วนของการบริการและการซ่อม
บ ารุง ท าให้ธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบด าเนินงานในประเทศไทยยังคงสามารถเติบโตได้ในระยะกลางถึงระยะ
ยาว ส าหรับ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เอง จากนโยบายการให้ความส าคัญต่อการให้บริการท่ีครบวงจรแก่
ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และกลยุทธ์การขยายธุรกิจท้ังการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และการขยายประเภททรัพย์สิน
ให้เช่าใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ท าให้บริษัทยังคงเป็นผู้น าในธุรกิจลิสซิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าด าเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง
มากว่า 28 ปี  
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
แหล่งที่มาของเงินทุน  

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต โดยมุ่งเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งท่ีผ่านมา บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาด และสอดคล้องกับระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สิน  

นอกเหนือจากการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวด้วยการออกหุ้นกู้แล้ว บริษัทยังด าเนินการจัดหาเงินกู้
ระยะยาว โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศอีกหลายแห่ง รวมถึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้างทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตด้วย 
 
การให้เช่า (การให้เช่าทรัพย์สิน)  

 
นโยบายการให้เช่าทรัพย์สิน  
บริษัทมีนโยบายต่าง ๆ ในการให้เช่าทรัพย์สินประเภทลิสซิ่ง ดังต่อไปน้ี  
1. ผู้เช่า : บริษัทจะให้เช่าแก่ผู้เช่าท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าผู้ขอเช่า 

เช่น เป็นนิติบุคคลท่ีมีผลการด าเนินงานดี หรือมีโครงการท่ีมีความเป็นไปได้สูง ประวัติการเงินดี และมี
ความสามารถในการช าระค่าเช่าได้  

2. วัตถุประสงค์ในการเช่า : ทรัพย์สินท่ีจะขอเช่าจะต้องน าไปใช้ในกิจการของผู้เช่า  โดยผู้เช่าจะต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการเช่าให้แก่บริษัท  

3. ทรัพย์สินท่ีเช่า : ทรัพย์สินท่ีเช่าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
• เป็นทรัพย์สินใหม่ และทรัพย์สินใช้งานแล้ว โดยท่ีบริษัทจะพิจารณาสภาพ อายุการใช้งานและราคาท่ี

เหมาะสม  
• มีผู้ใช้โดยแพร่หลาย และมีตลาดมือสองรองรับพอควร  
• ไม่ได้ผลิตเพื่อใช้กับผู้ใช้เฉพาะราย  
• สามารถระบุกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของได้  

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

ทางใดทางหน่ึงหรือหลายทางจากต่อไปน้ี  
•  มีบุคคลค้ าประกันการเช่า  
• วางเงินเพื่อค้ าประกันการเช่าในกรณีทรัพย์สินให้เช่ามีลักษณะพิเศษ  
•  ไม่มีเงื่อนไขก่อนการเช่า  

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

•  คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่า (No Option) : เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บริษัท  
 

การบริหารความเสี่ยงจากการให้เช่า  
บริษัทได้มีการระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ  Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อ

กลั่นกรอง เน่ืองจากผู้สนับสนุนในแต่ละรายจะมีมุมมองและแนวคิดท่ีกว้างขวางขึ้น  ท าให้เกิดความรอบคอบมาก
ขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมาณของลูกหน้ีมีปัญหาของบริษัทฯที่มีอยู่ในระดับที่ต่ า  

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

 
การควบคุมดูแล การอนุมัติการให้เช่า และการติดตามลูกหน้ี  
บริษัทมีการแบ่งขั้นตอนในการประกอบธุรกิจลิสซิ่ง ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ  

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

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

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

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

โดยมีช่องทางการจัดซ้ือผ่านผู้ขายท่ีบริษัทจัดหาเองหรือผู้ขายท่ีผู้เช่าจัดหาให้  
5. การส่งมอบทรัพย์สิน : บริษัทจะจัดส่งทรัพย์สินให้ผู้เช่า จดทะเบียนและจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของบริการของบริษัท พร้อมกับด าเนินการเงื่อนไขก่อนการเช่าให้แล้วเสร็จและถือเป็นการเริ่มต้นสัญญา  
6. การสิ้นสุดสัญญาเช่า : เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าและผู้เช่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาตลอดระยะเวลา

เช่าและไม่มีหน้ีสินค้างช าระแก่บริษัท ลูกค้าจะได้รับเสนอเงื่อนไขหลังการเช่าตามที่ได้ระบุในสัญญา  
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นโยบายเกี่ยวกับควบคุมและติดตามลูกหน้ีค้างช าระ  
บริษัทมีนโยบายควบคุมลูกหน้ีค้างช าระอย่างเข้มงวด โดยมีขั้นตอนการทวงถาม คือ  
1. กรณีท่ีลูกค้าค้างช าระในระยะ 1 เดือนแรกจะติดตามโดยเจ้าหน้าท่ีการเงิน โดยออกเป็นจดหมายทวงถาม

หน้ีสินท่ีค้างช าระ  
2. การค้างช าระเกิน 2 เดือน จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสินติดตามทวงหน้ี  จากน้ันจะส่งเรื่องให้ส านัก

กฎหมายด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป โดยบริษัทจะด าเนินการติดตามเพื่อยึดคืนควบคู่กันไป ใน
กรณีท่ีได้ด าเนินการยึดคืนทรัพย์สินมาจ าหน่ายและมูลค่าทรัพย์สินท่ีจ าหน่ายได้ไม่เพียงพอกับมูลค่าความ
สูญเสียท่ีเกิดขึ้นจริง บริษัทโดยส านักงานกฎหมายจะด าเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไปจนครบจ านวน
ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง

อาจส่งผลต่อเน่ืองให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทในอันท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิท่ีควรจะได้รับ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 
1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

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

 
2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระค่าเช่า  

เน่ืองจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังน้ันความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญ กล่าวคือหากผู้เช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และก าไรของบริษัทได้ อย่างไร
ก็ตามที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพของผู้เช่าในระดับที่ต่ าเนื่องจากบริษัทมีความระมัดระวังในการคัดเลือก
ลูกค้า นอกจากน้ีบริษัทยังมีระบบการติดตามการช าระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งส ารองหน้ีสงสัย
จะสูญไว้อย่างเพียงพอ 

 
3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

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

 
4. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน  

ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อเกิดขึ้นในตลาดจ านวนมาก ท้ังท่ีเป็นกิจการท่ีมีผู้ถือหุ้น
เป็นสถาบันการเงินและกิจการท่ีเป็นธุรกิจด้านบริการของผู้ผลิตรถยนต์ท่ีมีเงินทุนจ านวนมากจากต่างประเทศ ท าให้
มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง 
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักท่ีชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีความ
ต้องการใช้ยานพาหนะ และมีศักยภาพในการช าระค่าเช่า นอกจากน้ีบริษัทยังได้น าระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการติดตามการ ให้บริการได้
อย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง  
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5. ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก  

จากการท่ีบริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่า” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญาเช่าด าเนินงานแก่ผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติ
บุคคลเป็นหลัก โดยมีระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 – 5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบก าหนดสัญญาเช่าประเภทน้ี  ทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่จะถูกจ าหน่ายออกไป ดังน้ันราคาทรัพย์สินท่ีจ าหน่ายได้จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทโดยตรง 
กล่าวคือหากจ าหน่ายได้ในราคาท่ีต่ ากว่าราคาตามบัญชีจะก่อให้เกิดผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน  ท่ีผ่านมา จาก
ประสบการณ์ในการบริหารงานท่ียาวนานท าให้บริษัทสามารถบริหารมูลค่าซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดี 
ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกท่ีท าให้ราคารถยนต์มือสองปรับตัวลดลงมากน้ัน  ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผล
ก าไรจากการจ าหน่ายรถยนต์มือสองของบริษัทในช่วงปี 2557 และปี 2558 ท่ีผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการแก้ไขโดย
การพยายามเพิ่มสัดส่วนการจ าหน่ายรถยนต์สู่ผู้บริโภคให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 

 
  



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

12 

 

 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1   ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  
มูลค่าสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 56 
มูลค่าสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 57 
มูลค่าสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 58 
ลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงิน  1,628.09 1,579.46 1,703.67 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     
สินทรัพย์ให้เช่า-สุทธิ  9,188.22(1) 10,111.22(1) 10,163.27(1) 

สินทรัพย์รอการให้เช่า  - - 7.07 
อาคารชุดส านักงาน  85.98 85.98 85.98 
เครื่องใช้ส านักงาน  23.34 20.54 16.83 
ยานพาหนะ  32.72 24.05 17.32 
รวม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  9,330.26 10,241.79 10,290.47 

รวม  10,958.35 11,821.25 11,994.14 
หมายเหต ุ:  (1) ยอดสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน-สุทธิ แสดงยอดหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าลดลง 

0.56 ล้านบาท 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทย่อย  

-ไม่มี 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
-ไม่มี  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

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

สถานท่ีตั้ง  :  เลขท่ี 252/6 ชั้น 29 อาคารส านักงาน
เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  
10320 

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

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

 
 
6.1.2  ข้อมูลการลงทุนของบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีการลงทุน หรือถือหุ้นในนิติบุคคลใด  
  

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

นายทะเบียน     
- หุ้นสามัญ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด        

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

- หุ้นกู้      
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2554 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2559 

:  บมจ. ธนาคารทหารไทย 

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2554 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2559 

:  บมจ. ธนาคารทหารไทย 

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

:  บมจ. ธนาคารทหารไทย 

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2555 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2559 

:  บมจ. ธนาคารทหารไทย 

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2556 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2556 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2559 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2556 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2559 
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2557 
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 

: 
 
: 
 
: 
 
:  

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

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

: 
 
: 
 
:  
 
 :  
 

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

http://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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-  หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 2/2558             
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 
-  หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3/2558             
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 
-  หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 4/2558             
  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 

: 
 
: 
 
: 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

   
ผู้สอบบัญชี :  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ 

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

   
ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากัด 

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

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

   
ที่ปรึกษาทางการเงิน :  -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
 

ทุนจดทะเบียน จ ำนวน 646,200,489 บำท (หกร้อยสี่สิบหกล้ำนสองแสนสี่ร้อยแปดสิบเก้ำบำท) 
ทุนช ำระแล้ว  จ ำนวน 596,492,753 บำท  

 (ห้ำร้อยเก้ำสิบหกล้ำนสี่แสนเก้ำหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้ำสิบสำมบำท) 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 596,492,753 หุ้น    

(ห้ำร้อยเก้ำสิบหกล้ำนสี่แสนเก้ำหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้ำสิบสำมหุ้น) 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ได้มีมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2558 เมื่อวันท่ี 28 เมษำยน 2558 
อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ ำนวน 198,830,920 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
198,830,920 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 447,369,569 บำท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ ำนวน 646,200,489 บำท ทุนช ำระแล้วจ ำนวน 596,492,753 บำท ท้ังน้ีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ของ บริษัท 
ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ณ วันท่ี 6 มิถุนำยน 2558 ตำมรำยละเอียดดังไปน้ี 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละ (%) 
1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 59,649,200 10.00% 
2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 53,000,400 8.89% 

3. บริษัท สมบัติล่ ำซ ำ จ ำกัด 45,600,000 7.64% 
4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จ ำกัด 41,550,800 6.97% 
5. บริษัท จุลินทร์วงศ์ จ ำกัด 24,000,000 4.02% 

6. นำยบรรยงค์ ล่ ำซ ำ และ นำง นำถฤดี วีระเมธีกุล 15,404,257 2.58% 
7. นำงนันทำ รุ่งนพคุณศรี 13,934,000 2.34% 
8. บริษัท ยุพงษ์ จ ำกัด 12,323,402 2.07% 

9. นำงยุพพนำรี ศักดิ์พรทรัพย์ 10,933,333 1.83% 
10. น.ส.กลอยกมล ศิริภักดี 10,619,500 1.78% 

รวม 287,014,892 48.12% 
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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 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 8.3 ของหุ้นท่ีช ำระแล้ว ณ ปัจจุบัน 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวมีอำยุ 3 ปีนับจำกวันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ก ำหนดกำรให้ใช้สิทธิได้ในวันท ำกำร
สุดท้ำยของทุกไตรมำส โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยคือ วันท่ี 15 
มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทในอัตรำใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้นท่ีรำคำ 4 บำทต่อหุ้น ท้ังน้ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยใหญ่ ณ วันท่ี 15 มิถุนำยน 
2558 ตำมรำยละเอียดดังไปน้ี 

 

ชื่อ จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

ร้อยละของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

ที่ย่ืนจดทะเบียนในครั้งนี้ 
1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 4,970,766 10.00% 
2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 4,416,700 8.89% 
3. บริษัท สมบัติล่ ำซ ำ จ ำกัด 3,800,000 7.64% 

4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จ ำกัด 3,462,566 6.97% 
5. บริษัท จุลินทร์วงศ์ จ ำกัด 2,000,000 4.02% 
6. นำยบรรยงค์ ล่ ำซ ำ และ นำง นำถฤดี วีระเมธีกุล 1,534,752 3.09% 

7. นำงนันทำ รุ่งนพคุณศรี 1,161,166 2.34% 
8. บริษัท ยุพงษ์ จ ำกัด 1,227,800 2.47% 
9. นำงยุพพนำรี ศักดิ์พรทรัพย์ 911,111 1.83% 

10. น.ส.กลอยกมล ศิริภักดี 884,999 1.78% 
รวม  24,369,860 49.03% 

 

หุ้นกู้  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558) 
1. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2554  

  มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 5 ปี                     เริ่ม  26 ม.ค. 54  สิ้นสุด  26 ม.ค. 59 
อัตรำดอกเบี้ย  4.075% ต่อป ี  จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  26 ม.ค. และ 26  ก.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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2. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2554  

มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 4 ปี 11 เดือน                เริ่ม  20 เม.ย. 54  สิ้นสุด  20 มี.ค. 59 
อัตรำดอกเบี้ย  4.35% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  20 มี.ค. และ 20  ก.ย. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

3. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2555  
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 5 ปี               เริ่ม  1 ก.พ. 55  สิ้นสุด  1 ก.พ. 60 
อัตรำดอกเบี้ย  4.65% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  1 ก.พ. และ 1 ส.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

4. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2555  
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 4 ปี 3 เดือน                เริ่ม  12 ก.ค. 55  สิ้นสุด  12 ต.ค. 59 
อัตรำดอกเบี้ย  4.55% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  12 ม.ค. และ 12 ก.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

5. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2556  
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 4 ปี                เริ่ม  3 มิ.ย. 56  สิ้นสุด  3 มิ.ย. 60 
อัตรำดอกเบี้ย  3.84% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  3 มิ.ย. และ 3  ธ.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 
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6. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2556  

มูลค่ำ (บำท)   400,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   400,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 3 ปี 24 วัน               เริ่ม  14 ส.ค. 56  สิ้นสุด  7 ก.ย. 59 
อัตรำดอกเบี้ย  3.93% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  7 มี.ค. และ  7  ก.ย. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 

 
7. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่3/2556  

มูลค่ำ (บำท)   300,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   300,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน              เริ่ม  12 ธ.ค. 56 สิ้นสุด  9 มิ.ย. 59 
อัตรำดอกเบี้ย  4.05% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  12 มิ.ย. และ  12  ธ.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 
 

8. บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2557  
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 3 ปี 6 เดือน            เริ่ม  28 มี.ค. 57 สิ้นสุด  28 ก.ย. 60 
อัตรำดอกเบี้ย  3.94% ต่อป ี  จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  28 มี.ค. และ 28 ก.ย. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 

 
9. บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2557  

มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 4 ปี             เริ่ม  15 พ.ค. 57 สิ้นสุด  15 พ.ค. 61 
อัตรำดอกเบี้ย  4.00% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  15 พ.ค. และ 15 พ.ย. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 
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10. บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่3/2557  

มูลค่ำ (บำท)   400,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   400,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 3 ปี 4 วัน             เริ่ม  4 ส.ค. 57 สิ้นสุด  8 ส.ค. 60 
อัตรำดอกเบี้ย  3.57% ต่อป ี จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี  8 ก.พ. และ 8 ส.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 

 
11. บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่4/2557  

มูลค่ำ (บำท)   300,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   300,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 3 ปี 4 เดือน             เริ่ม  1 ต.ค. 57 สิ้นสุด  1 ก.พ. 61 
อัตรำดอกเบี้ย  3.75% ต่อป ี  จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 1 ก.พ. และ 1 ส.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 
 

12. บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่1/2558  
มูลค่ำ (บำท)   500,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 3 ปี             เริ่ม  16 ก.พ. 58 สิ้นสุด  16 ก.พ. 61 
อัตรำดอกเบี้ย  3.12% ต่อป ี  จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 16 ก.พ. และ 16 ส.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 
 

13. บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่2/2558  
มูลค่ำ (บำท)   450,000,000 
จ ำนวน (หน่วย)   500,000 
มูลค่ำต่อหน่วย (บำท)  1,000 
อำยุ 3 ปี 5 เดือน 27 วัน  เริ่ม  22 เม.ย. 58 สิ้นสุด  19 ต.ค. 61 
อัตรำดอกเบี้ย  3.00% ต่อป ี  จ่ำยดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันท่ี 19 เม.ย. และ 19 ต.ค. 
นำยทะเบียน   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด(มหำชน) 
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14. บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่3/2558  

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) 
 

15. บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที ่4/2558  
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) 
 

เงินกู้ระยะยาว (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558)  

บริษัทกู้ยืมเงินระยะยำวกับสถำบันกำรเงิน 6 แห่ง รวม 3,650 ล้ำนบำท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 
มีภำระคงค้ำงรวม 2,294 ล้ำนบำท  

  
ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558) 

บริษัท มีภำระคงค้ำงในรูปของ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ท้ังสิ้น จ ำนวน 400 ล้ำนบำท โดยเป็นตั๋วแลกเงินท่ีมี
อำยุตั้งแต่ 1-9 เดือน  

 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558) 
  บริษัท มีภำระคงค้ำงในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน ท้ังสิ้น 100 ล้ำนบำท    

 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

เมื่อวันท่ี 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทไว้ท่ีระดับ A-  
 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลประมำณอัตรำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ 
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8. โครงสร้างการจัดการ    

 
8.1 คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดวิสัยทัศน์  นโยบำยและกลยุทธ์ท่ีส ำคัญ ตลอดจนทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทและก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลพร้อม
ท้ังให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรรับทรำบ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น  

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ    ประธำนกรรมกำร 

2. นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ      รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
และสรรหำ 

3. นำยสำระ ล่ ำซ ำ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและสรรหำ /กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ กรรมกำร 

5. นำยเกริกชัย  ศิริภักดี      กรรมกำร 

6. นำยพิภพ กุนำศล  กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร / กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /ประธำนกรรมกำรลงทุน 

7. นำงจันทรำ บูรณฤกษ์ กรรมกำรอิสระ  

8. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

9. นำยอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศำล กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

10. รศ.เชำวลีย์  พงศ์ผำติโรจน์    กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

11. นำยอำภัสสร  บุนนำค     กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและสรรหำ  

12. นำยพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล     กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
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8.2 ผู้บริหำร 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีผู้บริหำร ตำมค ำนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์  ก ำหนด จ ำนวน 6 ท่ำน ดังมีรำยนำมดังต่อไปน้ี 

 
รำยช่ือผู้บริหำร ต ำแหน่ง 

1. นำยพิภพ  กุนำศล กรรมกำรผู้จัดกำร 
รักษำกำรผู้บริหำรสำยงำนกำรตลำดและกำรขำย และบริกำรลูกค้ำ 

2. นำงทิพย์สุดำ  คืนคง รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร 

3. นำยขจรจักร  ชโลธร รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรสำยงำนบริหำรรำคำและต้นทุน 

4. นำยธนันต์  สืบศิริ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรสำยงำนกำรตลำดและกำรขำยผลิตภัณฑ์พิเศษ 

5. นำยดนุ  สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรฝ่ำยกำรเงิน 

6. นำงกำระเกด จุลวนิชรัตนำ ผู้อ ำนวยกำร 
ท ำหน้ำท่ีผู้บริหำรฝ่ำยกำรบัญชี 
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปีบัญชี 2558 (ม.ค.- ธ.ค. 2558) 
หน่วย : ครั้ง 

รายนามคณะกรรมการ 

คณะกรรม 
การบริษัท 

(ประชุมท้ังหมด 
5 คร้ัง)  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

(ประชุมท้ังหมด 
4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบ 
แทนและสรรหา 

(ประชุม 
ท้ังหมด 1 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

(ประชุมท้ังหมด 12 
คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
(ประชุมท้ังหมด 

4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

(ประชุมท้ังหมด 
8 คร้ัง) 

1. นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ 5/5      
2. นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ 4/5  1/1    

3. นำยสำระ ล่ ำซ ำ 5/5  1/1 12/12 4/4  
4. นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ 2/5      
5. นำยเกริกชัย  ศิริภักดี 3/5      

6. นำยพิภพ กุนำศล 5/5   12/12 4/4 8/8 
7. นำงจันทรำ บูรณฤกษ์ 5/5      
8. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช 3/5    3/4  

9. นำยอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศำล 5/5    4/4  
10. รศ.เชำวลีย์  พงศ์ผำติโรจน์ 4/5 3/4     

11. นำยอำภัสสร  บุนนำค 4/5 3/4 1/1    
12. นำยพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล 4/5 4/4     
13. ดร.สุธี โมกขะเวส    11/12 4/4 8/8 

14. นำยขจรจักร ชโลธร    12/12   
15. นำงทิพย์สุดำ คืนคง 5/5  1/1 12/12   
16. นำยดนุ สุขวัจน์  4/4  11/11 4/4 8/8 

 
จ านวนคณะกรรมการแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน              12 คน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน              3 คน 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ จ ำนวน              3 คน 
คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน              6 คน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน              6 คน 
คณะกรรมกำรลงทุน จ ำนวน              3 คน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 

 

�                        
 Price & Cost Management Group

                            �     
Executive  Vice President

Head of  Price & Cost Management Group

�                           �  
 Service & Asset Management Group

�                                     
 Marketing & Customer Service Group

�     �   �         
Corporate Support Group

                            �     
Executive  Vice President
Head of Supporting Group

�                     
Finance and Control Group

                                �     
First Senior Vice President

Head of Finance and Control Group

�                                    
Marketing and Sales of Special Asset Group

                                �     
First Senior Vice President

Head of Marketing and Sales of Special Asset Group

�         �       
Internal Audit Office

                
President

�           
Legal Office

�           �         
Corporate Strategy office

                
Executive Committee

               
Investment Committee

                     �    
Risk Management Committee

              �  
Audit Committee

                
Board of Director

                             �    
Remuneration & Selection Committee

�                �    
Risk Management Office

-             
Accounting Department
                         
 Vice President Head of Accounting Department

-            
Finance Department

-               
Treasury Department

-                  
General Administration Department

-    �   �        
Corporate Communication Department

-                                     
Corporate Secretariat & Human Resource 
Management Department

-              
System Development Department

-                 
Data Management Department

-           
Purchasing Department

-                               
Pricing and Credit Underwriting Department

-                
Distribution Department

-                                       
Maintenance & Insurance Service Department

-                    �                      �   
Asset Management and Quality Control Department

-                                   
Marketing and Sale of Special Asset Department-                     1 

Marketing and Sales Department 1

-                     2 
Marketing and Sales Department 2

-          �          �   �          
Customer Relations and Marketing Support Department

 
  



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

26 

 

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  

 
8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยค ำนึงถึงกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรท่ีโปร่งใส

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

โดยในปี 2558 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2558 ประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษำยน 2558 ได้อนุมัติกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและบ ำเหน็จกรรมกำร ตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 

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

เดียวกับปี 2557 โดยสัดส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นดังนี้ คือ  
 ประธำนกรรมกำร  2 เท่ำ  
 รองประธำนกรรมกำร   1.5 เท่ำ 
 กรรมกำร              1  เท่ำ 

และไม่มีค่ำเบี้ยประชุม  
  



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

27 

 

 

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

ปี 2557 โดยสัดส่วนกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมจะถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท ท้ังนี้ ส ำหรับกรรมกำรชุดย่อยท่ีเป็นตัวแทนจำกผู้บริหำรจะไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุม     

2. เงินบ ำเหน็จกรรมกำร 
ให้จ่ำยเงินบ ำเหน็จกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ท่ีได้รับกำรอนุมัติ ประจ ำปี 2549 คือ จ่ำยไม่เกินร้อยละ 5 

จำกเงินปันผลรวมท่ีจ่ำยให้กับผู้ถือ  โดยมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์และ
ด ำเนินกำรจัดสรร   

 
ท้ังนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ในรอบปีบัญชี 2558 ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน , ค่ำเบี้ยประชุมซึ่งจ่ำย

ตำมครั้งท่ีเข้ำประชุม และบ ำเหน็จกรรมกำร ซึ่งเป็นตำมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เป็นจ ำนวนเงินรวม
ท้ังสิ้น 7,660,000 บำท ซึ่งสำมำรถสรุปได้ตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี  

 
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2558  

1. นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ  ประธำนกรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 480,000 บำท  
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 540,000 บำท  

2. นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ รองประธำนกรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
สรรหำ 

ค่ำตอบแทนในฐำนะรองประธำนกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 360,000 บำท 
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 40,000 บำท เงิน
บ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 405,000 บำท  

3. นำยสำระ ล่ ำซ ำ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร / กรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและสรรหำ /
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 20,000 บำท กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 80,000 บำท เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 405,000 บำท  

4. นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ กรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 270,000 บำท  

5. นำยเกริกชัย  ศิริภักดี  กรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 270,000 บำท  

6. นำยพิภพ กุนำศล  กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร / 
กรรมกำรบริหำร / กรรมบริหำรควำม
เสี่ยง / ประธำนกรรมกำรลงทุน 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 270,000 บำท  

7. นำงจันทรำ บูรณฤกษ์ กรรมกำรอิสระ  ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 270,000 บำท  
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2558  
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8. นำยวิเชฐ ตันติวำนิช  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 60,000 บำท เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 
270,000 บำท  

9. นำยอนุพล ลิขิตพฤกษ์
ไพศำล 

กรรมกำรอิสระ / ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 160,000 บำท  เงินบ ำเหน็จเป็น
จ ำนวนเงิน 270,000 บำท  

10. รศ.เชำวลีย์  พงศ์ผำติโรจน์  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
ประธำนตรวจสอบ 120,000 บำท  เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 270,000 
บำท  

11. นำยอำภัสสร  บุนนำค  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
สรรหำ  

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
กรรมกำรตรวจสอบ 60,000 บำท กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรร
หำ 20,000 บำท เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 270,000 บำท  

12. นำยพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร เป็นจ ำนวนเงิน 240,000 บำท  
กรรมกำรตรวจสอบ 80,000 บำท เงินบ ำเหน็จเป็นจ ำนวนเงิน 270,000 
บำท  

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร จ่ำยตำมนโยบำย หลักเกณฑ์ และอัตรำท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำนแต่ละท่ำน โดยค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
หมำยถึงกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรสี่รำยแรกต่อจำกกรรมกำรผู้จัดกำรลงมำ โดยไม่นับรวมผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บัญชี ซึ่งโดยต ำแหน่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหำรรำยท่ีสี่  

ท้ังนี้ ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรจ ำนวนท้ังสิ้น 5 รำย เป็นจ ำนวนเงินท้ังสิ้น 
24.89 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส 
 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  
- ไม่มี 

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
- เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตรำส่วนร้อยละ 5 , 8 และ 10 ของ

เงินเดือน โดยจะสมทบตำมอำยุงำนของพนักงำนดังนี้  

0-5 ปี  สมทบในอัตรำร้อยละ 5  

มำกกว่ำ 5- 10 ปี  สมทบในอัตรำร้อยละ 8 

มำกกว่ำ 10 ปี  สมทบในอัตรำร้อยละ 10 

ท้ังน้ี ในรอบปีบัญชี 2558 (ม.ค.-ธ.ค. 2558) บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับ

ผู้บริหำรท้ังสิ้น 5 รำย เป็นจ ำนวนท้ังสิ้น 1.95 ล้ำนบำท  
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8.5 บุคลำกร  

บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำอย่ำงยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของ
บริษัท บริษัทจึงมุ่งพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยจัดให้มีกำรอบรม สัมมนำ ให้เป็นไปตำม
แผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี เพื่อพัฒนำและเพิ่มศักยภำพพนักงำนในกำรท ำงำนให้มีควำมสำมำรถในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อ
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยในปี 2558 มีกำรส่งพนักงำนเข้ำอบรมท้ังสิ้น 42 หลักสูตร จ ำนวนพนักงำนท่ีส่งอบรม
สัมมนำท้ังสิ้น 125 คน  และเพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของผู้บริหำรของบริษัทในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในปี 2558 บริษัทได้ส่ง
ผู้บริหำรเข้ำรับกำรอบรม หรือสัมมนำหลักสูตรต่ำงๆ ดังนี้  

รำยช่ือ หลักสูตรอบรม/สัมมนำ 

นำยขจรจักร  ชโลธร - Ethical Leadership Program (ELP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

นำงทิพย์สุดำ  คืนคง - Global HR Trends 

นำยดนุ สุขวัจน์ - Financial Statements for Directors (FSD) 26/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

นำยนฤพล  วัฒนคุณ - Coaching and Mentoring Techniques รุ่นท่ี 17 

นำงกำระเกด จุลวนิชรัตนำ -  Ethical Leadership Program” (ELP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

- เทคนิคกำรจัดท ำและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตำมประกำศ ป.ป.ช. รุ่นท่ี 2/58
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

- Financial Model 1-Fundamentals of Finance สภำวิชำชีพบัญชี ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ 

- เจำะลึกหลักกฎหมำยและหลักบัญชีพร้อมแนวปฎิบัติเมื่อเกิดควำมแตกต่ำง 
- TFRS ปี 59 

นำยอุกฤษฏ์  โชติทักษิณ - โครงกำรอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 12 สภำวิชำชีพ
บัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

- TFRS ปี 59 

นำยเชษฐำ  สุรพงษ์ชำญเดช      - เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยค้ ำประกัน:ผลกระทบต่อธุรกิจลิสซิ่ง 
สมำคมลิสซิ่งไทย 

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีพนักงำนท้ังสิ้น จ ำนวน 142 ท่ำน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ำย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงำนจ ำนวนท้ังสิ้น 84.77 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส  
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การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้มุ่งมั่นและยึดถือในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียนด้วยดีอย่ำงเสมอมำ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ ท้ังคอยก ำกับ
ดูแลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปในแนวทำงท่ีถูกต้อง โดยครอบคลุมหลักกำรเกี่ยวกับ สิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร  คณะกรรมกำรจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรออกเป็น 5 หมวดรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบำยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ
เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  อันประกอบด้วย  สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงควำมคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจำรณำในกิจกำรต่ำงๆของบริษัท  สิทธิในกำรมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิ
ในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  สิทธิในกำรลงคะแนนแต่งตั้งและก ำหนดสินจ้ำงผู้สอบบัญชี 
และสิทธิในกำรรับทรำบข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำน และนโยบำยกำรบริหำรของบริษัท  

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีขึ้นปีละ 
1 ครั้ง โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำและก ำหนดวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรก ำหนดวำระอื่นๆ เพื่อ
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรซักถำมข้อสงสัย แสดงควำมคิดเห็น  เสนอแนะ ต่อท่ี
ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่องที่เสนอ      

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะด ำเนินกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  โดยผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันในกำรได้รับสำรสนเทศท่ีเพียงพอในกำรตัดสินใจ  
อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังออกเสียงลงคะแนนโดยกำรมอบฉันทะ  โดยจะมี
กำรชี้แจงวิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนก่อนเริ่มกำรประชุม 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

คณะกรรมกำรจัดให้มีระบบควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมในทุกเรื่อง ท้ังกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำน 
กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีส ำนักตรวจสอบภำยในท่ีเป็นหน่วยงำนอิสระ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนภำยในบริษัทรวมท้ังประเมิน
ควำมเพียงพอ ควำมเหมำะสมของระบบควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อกรรมกำรผู้จัดกำร
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ตลอดจนก ำหนดให้มีมำตรำกำรดูแลและป้องกันมิให้กรรมกำรและผู้บริหำร ซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภำยใน (Insider trading) และกำรหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing) 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมระมัดระวังกับรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและรำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 
โดยบริษัทมีกำรก ำหนดขั้นตอนพิจำรณำไว้อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ
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ภำยในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดควำมขัดแย้งประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมเป็นส ำคัญ  

ส ำหรับกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในน้ัน บริษัทห้ำมมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทใช้และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลภำยในเพื่อท ำกำรซื้อ ขำย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่ำวจะเปิดเผย
ต่อสำธำรณชน ท้ังน้ี คณะกรรมกำรและผู้บริหำรทุกท่ำนรับทรำบถึงข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรื่องกำร
รำยงำนซื้อขำยหลักทรัพย์ และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำวอย่ำงถูกต้อง 
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ ฝ่ำยจัดกำรพนักงำน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนดและดูแลให้ควำมมั่นใจว่ำ
สิทธิดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่ำงเท่ำเทียมกัน ท้ังน้ี ยังคอยสนับสนุนให้มีกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมั่นคง สร้ำงงำน และสร้ำงกิจกำรให้มีควำมมั่นคง 

บริษัทได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
ก ำหนดนโยบำย และส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม  โดยก ำหนด
ภำรกิจ และวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และพนักงำนทุกคน ได้ทรำบและเข้ำใจถึงขอบเขต
ควำมรับผิดชอบ ภำยใต้กฎหมำยและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code 
of Business Conduct) จึงได้ก ำหนดจรรยำบรรณเพื่อให้คณะกรรมกำร  เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และพนักงำนทุกคน
ยึดถือและปฏิบัติไปในแนวทำงเดียวกัน ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้น  
บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยค ำนึงถึงผล

กำรด ำเนินงำนท่ีดี มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อให้เกิดกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่
ผู้ถือหุ้นในระยะยำว  บริษัทมีหน้ำท่ีในกำรเปิดเผยข้อมูลให้เกิดควำมโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีกำรดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม   

3. พนักงาน 
บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรน ำไปสู่

ควำมส ำเร็จของบริษัท บริษัทจึงมุ่งพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง ให้มีควำมสำมำรถใน
ระดับสูง นอกจำกน้ัน บริษัทยังให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลสวัสดิภำพและสวัสดิกำรของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

4. ลูกค้า  
บริษัทมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพอใจสูงสุดและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีดี

และมีคุณภำพ โดยมีควำมเอำใจใส่ รับผิดชอบต่อลูกค้ำ รวมทั้งรักษำสัมพันธภำพท่ีดีกับลูกค้ำ 

5. คู่ค้า 
บริษัทให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับคู่ค้ำทำงธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติกับคู่ค้ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ

และปฏิบัติตำมสัญญำ มีกำรประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันท่ีดี ไม่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
บริษัทหรือขัดต่อกฎหมำยใดๆ  ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีกำรคัดเลื อกคู่ค้ำอย่ำง
ยุติธรรม 
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6. เจ้าหน้ี 
บริษัทยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมสัญญำและเงื่อนไขท่ีพึงมีต่อเจ้ำหน้ี  ท้ังในกำรช ำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย

และหลักประกันต่ำงๆ 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทในฐำนะท่ีเป็นบริษัทของคนไทย  มีจิตส ำนึกและตระหนักในควำมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซึ่งมี

หน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนให้ควำมส ำคัญ
และค ำนึงถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเป็นไปในทำงที่ดีขึ้น 

8. การมีส่วนร่วมในกิจการการเมือง 
บริษัทวำงตัวเป็นกลำงโดยไม่ท ำกำรฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใด  กรรมกำร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและพนักงำน

ทุกระดับสำมำรถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและไม่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยกับบริษัท  

9. วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 
บริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลักกำรและวินัย  กรรมกำร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  และพนักงำน ต้อง

ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  โดยปฏิบัติตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณท่ีดี
ของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของพนักงำน 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำร  มีนโยบำยท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศท่ีส ำคัญทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน
ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัทท่ีถูกต้อง  เพียงพอ  ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์
ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมท้ังนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทท่ีส ำคัญ
อย่ำงถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงและสื่ อกำรเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท  

 
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบกำรณ์หลำกหลำยในสำขำต่ำงๆ ประกอบด้วย

กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่เกิน 12 คน  และให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร  
ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรจะเลือกกรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นรองประธำนก็ได้ บริษัทได้
แบ่งแยกอ ำนำจ และก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีระหว่ำงกันในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล และกำรบริหำรงำน
ประจ ำ  ผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร จึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำร  นอกจำกน้ี  โครงสร้ำง
คณะกรรมกำรบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ  ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรถ่วงดุล และกำรสอบทำนกำร
บริหำรงำน  รวมท้ังมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจ และก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีระหว่ำงกันในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกั บ
ดูแล และกำรบริหำรงำนประจ ำเพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกัด 

 



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

33 

 

ท้ังนี้คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรท้ังคณะ แต่
ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระพิจำรณำโดยใช้แนวทำงเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมกำร
ตรวจสอบตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยคุณสมบัติกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย
คณะกรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3  ปี  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมท้ังในปัจจุบันและในระยะยำว รวมถึงกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์    

ท้ังน้ี  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำยและกลยุทธ์ท่ีส ำคัญ ตลอดจนทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทและก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรรับทรำบ  เพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่บริษัท
และผู้ถือหุ้น 

การสรรหากรรมการ 
ในกำรสรรหำกรรมกำร  บริษัทได้พิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำก

หลำกหลำยอำชีพ มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1. มีคุณสมบัติท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมตั้งใจและมี 

จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
3. สำมำรถใช้ดุลยพินิจอย่ำงตรงไปตรงมำอย่ำงเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่น

ใด 
4. สำมำรถอุทิศเวลำให้บริษัทได้อย่ำงเพียงพอและเอำใจใส่ในกำรปฎิบัติหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ

ตน 
ท้ังนี้ ยังก ำหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปน้ี 
1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกับ

จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งใน
ล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ให้
ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

 
 
 

ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ มีควำมอิสระในกำรตัดสินใจและรับผิดชอบ
ตำมหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำก ำหนดภำรกิจ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัท ตำมท่ีฝ่ำยจัดกำรได้
น ำเสนอ รวมท้ังได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลให้ด ำเนินกำรไปตำมท่ีก ำหนดไว้ เพื่อให้กำรก ำกับดูแล
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรกับฝ่ำยจัดกำร และ
คณะกรรมกำรกับผู้ถือหุ้นไว้อย่ำงชัดเจน 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยค ำนึงถึงกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรท่ี

โปร่งใสและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำระรับผิดชอบของงำน 
รวมถึงสถำนะกำรเงินของบริษัท  โดยกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดอื่น จะได้รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มตำมปริมำณงำนท่ีเพิ่มขึ้น  

รวมทั้งค่ำตอบแทนผู้บริหำรและพนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย หลักเกณฑ์ และอัตรำท่ีคณะกรรมกำร
ก ำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำนแต่ละท่ำน 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยจะมีกำรก ำหนด

ล่วงหน้ำในแต่ละปี และจัดส่งก ำหนดวันประชุมในแต่ละคณะให้กรรมกำรรับทรำบตั้งแต่ต้นปี และอำจมีกำรประชุม
พิเศษเพิ่มเติมได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรให้คณะกรรมกำร
ก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีระยะเวลำในกำรพิจำรณำอย่ำงเพียงพอ และในหนังสือเชิญ
ประชุมแจ้งวำระไว้อย่ำงชัดเจนพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำท่ีครบถ้วนและชัดเจน ส ำหรับกำรประชุมแต่
ละครั้งจะใช้เวลำประมำณ 1.5 - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับวำระท่ีมีกำรน ำเสนอในแต่ละครั้ง โดยจะมีกำรจดบันทึกกำร
ประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำร
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

ในกำรประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำครึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด จึง
จะเป็นองค์ประชุม และกำรวินิจฉัยช้ีขำดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำร ได้ค ำนึงถึงและปฏิบัติตำมตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ท้ังน้ีเพื่อให้

สอดคล้องกับแนวนโยบำยท่ีก ำหนดไว้  และใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 

นอกจำกน้ี บริษัทยังส่งเสริมให้คณะกรรมกำรมีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรและลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของกรรมกำร 

 
 
 

ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการ 
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บริษัทตระหนักถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรกับเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรระดับสูง และพนักงำนเป็น
อย่ำงยิ่งจึงมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจ หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงกันในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำน
ประจ ำ ไว้อย่ำงชัดเจน 

รวมท้ังกำรเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทท่ีส ำคัญอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ
และโปร่งใส  เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำน
ช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ ของบริษัท 

การตรวจสอบและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
บริษัทให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อระบบควบคุมภำยใน  ซึ่งท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่มีข้อบกพร่องในเรื่อง

กำรควบคุมภำยในท่ีจะมีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้สอบบัญชีในงบกำรเงิน 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรสอบทำน และรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนตรวจสอบภำยในและ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองและสม่ ำเสมอ  พร้อมกันน้ีบริษัทได้ก ำหนดให้ส ำนักตรวจสอบภำยในเป็น
หน่วยงำนอิสระ เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน อ ำนำจด ำเนินกำร
และกฎระเบียบให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

 
9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย  

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วย  คณะกรรมกำรบริษัท  และคณะกรรมกำรชุดย่อยซึ่งถูกแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดวิสัยทัศน์  นโยบำยและกลยุทธ์ท่ีส ำคัญ ตลอดจนทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทและก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพแล ะ
ประสิทธิผลพร้อมท้ังรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรรับทรำบ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และให้
คณะกรรมกำรชุดย่อยท ำหน้ำท่ีศึกษำและกลั่นกรองงำนตำมควำมจ ำเป็นท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย ท้ังน้ี 
คณะกรรมกำรบริษัท  และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัท  มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี อันประกอบด้วย:  
นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ                     ประธำนกรรมกำร 
นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ                       รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 
นำยสำระ ล่ ำซ ำ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ

สรรหำ /กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
นำงนวลพรรณ ล่ ำซ ำ กรรมกำร 
นำยเกริกชัย  ศิริภักดี                    กรรมกำร 
นำยพิภพ กุนำศล  กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /

ประธำนกรรมกำรลงทุน 
นำงจันทรำ บูรณฤกษ์ กรรมกำรอิสระ  
นำยวิเชฐ ตันติวำนิช  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
นำยอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศำล กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
รศ.เชำวลีย์  พงศ์ผำติโรจน์          กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
นำยอำภัสสร  บุนนำค                 กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ  
นำยพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล              กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท  
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“กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ, นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ, นำยสำระ  ล่ ำซ ำ, 
นำงนวลพรรณ  ล่ ำซ ำ, นำยเกริกชัย  ศิริภักดี, นำยพิภพ กุนำศล โดยก ำหนดเงื่อนไข กรรมกำร 2 คน ลงลำยมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตรำส ำคัญของบริษัท” 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท     
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมท้ังในปัจจุบันและในระยะยำว รวมถึงกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลัก เกณฑ์และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์    

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี อนัประกอบด้วย: 
รศ.เชำวลีย์  พงศ์ผำติโรจน์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
นำยอำภัสสร  บุนนำค   กรรมกำรตรวจสอบ 
นำยพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล   กรรมกำรตรวจสอบ 
นำยดนุ สุขวัจน์   เลขำนุกำร 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ   

ท้ังนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ดังนี้ 
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) 

ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน  

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์  
และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมท้ังเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ท้ังน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปน้ี 
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

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

(charter) 
(ซ)  รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท้ังน้ี รศ. เชำวลีย์  พงศ์ผำติโรจน์  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะ

สำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน และอย่ำงน้อย 1 ท่ำน
ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และ มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี 

นำยภูมิชำย  ล่ ำซ ำ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ    
นำยสำระ ล่ ำซ ำ  กรรมกำร 
นำยอำภัสสร  บุนนำค   กรรมกำร 
นำงทิพย์สุดำ  คืนคง    เลขำนุกำร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
1. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีให้แก่คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย  
2. พิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำร และ/หรือ ผู้ด ำรงต ำแหน่งสูงสุดในองค์กร ซึ่ง หมำยถึง ค่ำจ้ำง เงิน

รำงวัลประจ ำปี และผลตอบแทนอื่นท่ีอำจมีขึ้น และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
3. พิจำรณำทบทวนและก ำหนดกำรค่ำตอบแทนภำยในองค์กรตำมท่ีฝ่ำยจัดกำรเสนอ ซึ่งหมำยถึงกำรปรับค่ำจ้ำง

ประจ ำปี กำรปรับโครงสร้ำงเงินเดือน และ เงินรำงวัลประจ ำปี   และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท รวมท้ังกำรให้
ค ำแนะน ำในกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวแก่ฝ่ำยจัดกำร 

4. สรรหำ คัดเลือก บุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติท่ี
เหมำะสม, ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำยและหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบริษัทก ำหนดไว้  เพื่อด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงสุดขององค์กร  ท้ังน้ี เพื่อสืบแทนต ำแหน่งต่ำงๆ ท่ีสิ้นสุดวำระลง และ
เสนอรำยช่ือต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำต่อไป 

5. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี อันประกอบด้วย : 
นำยอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศำล ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
นำยสำระ ล่ ำซ ำ  กรรมกำร 
นำยพิภพ กุนำศล    กรรมกำร 
ดร. สุธี โมกขะเวส  กรรมกำร 
นำยวิเชฐ ตันติวำนิช กรรมกำร 
นำยขจรจักร ชโลธร กรรมกำร 
นำยดนุ สุขวัจน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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1. หำรือร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรในกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง มำตรฐำน และมำตรกำรในกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง รวมทั้งระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้ำหมำย และทิศทำงใน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

2. ก ำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง วิธีปฏิบัติท่ีเป็น
มำตรฐำน กลยุทธ์และกำรวัดควำมเสี่ยงโดยรวม  เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้น ำไป
ปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม  

3. ติดตำม  ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ใน
ระดับที่เหมำะสม มีประสิทธิผลและเป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ  เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับนโยบำย และหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท   

5. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ตัวแทนจำกคณะกรรมกำร และตัวแทนจำกฝ่ำยจัดกำร เพื่อช่วยกลั่นกรองกำร
บริหำรและจัดกำร  อันประกอบด้วย  

นำยสำระ ล่ ำซ ำ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
นำยพิภพ กุนำศล  กรรมกำร 
ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมกำร 
นำยขจรจักร ชโลธร  กรรมกำร 
นำยดนุ  สุขวัจน์  กรรมกำร 
นำงทิพย์สุดำ  คืนคง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร 
1. ให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยจัดกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนประจ ำวันทุกๆ ด้ำนของบริษัท รวมท้ังให้ควำมร่วมมือใน

กำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจและงบประมำณ 
2. พิจำรณำและอนุมัติในเรื่องต่ำงๆ และปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 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 
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คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจำกคณะกรรมกำร และตัวแทนจำกฝ่ำยจัดกำร เพื่อกำรก ำหนดแหล่ง

เงินทุนและโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น อันประกอบด้วย 
นำยพิภพ กุนำศล ประธำนกรรมกำรลงทุน 
ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมกำร  
นำยดนุ สุขวัจน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน 

1. ทบทวนโครงสร้ำงเงินทุนของบริษัท  

2. พิจำรณำกำรบริหำรงบดุลของบริษัท เช่น กำรเพิ่มทุน และ วงเงินกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ (รวมถึงนโยบำย
กำรบริหำรสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัท) 

3. พิจำรณำกำรบริหำรสินทรัพย์ของบริษัท 

4. พิจำรณำ สภำพคล่อง และ นโยบำยกำรจัดหำแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนงำนในอนำคตของบริษัท 

5. วำงแผนและพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรเงินของบริษัท 

6. พิจำรณำหัวข้อต่ำงๆ ท่ีจะมีผลต่ออันดับเครดิตของบริษัท 

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 

9.3 กำรสรรหำและแต่งต้ังกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

การสรรหาคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมำะสมสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำ
เลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  โดยให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม หำกแต่ต ำแหน่งกรรมกำรเว้น
ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ คัดเลือกบุคคล
เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตั้ง เข้ำเป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงลงได้โดยมติของคณะกรรมกำรจะต้องมี
คะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหลืออยู่ ท้ังน้ีบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเช่นน้ีจะอยู่ในต ำแหน่ง
ได้เพียงเท่ำก ำหนดเวลำท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ออกไปน้ัน   

ในกำรสรรหำกรรมกำร บริษัทได้พิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำย
อำชีพ มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1. มีคุณสมบัติท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมตั้งใจและมี 
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

3. สำมำรถใช้ดุลยพินิจอย่ำงตรงไปตรงมำอย่ำงเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 
4. สำมำรถอุทิศเวลำให้บริษัทได้อย่ำงเพียงพอและเอำใจใส่ในกำรปฎิบัติหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของตน 
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กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ  

กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นผู้พิจำรณำเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ  

โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน และส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และต้องสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้
เท่ำเทียมกัน และไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  เป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร นอกจำกน้ันยังต้องสำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้ขออนุญำต บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำตท้ังน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้น
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยน้ัน ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน   ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ำม
ดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ีเป็น 
บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำตหรือ
บริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้ขออนุญำต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ ท่ีมี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้ขออนุญำต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้
หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญำตหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีต้อง
ช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญำตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำน
บำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ  ท้ังน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำร
ค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์
ในกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหน้ีท่ี
เกิดขึ้นในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญำต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส ำนักงำนสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญำต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำตสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกผู้ขออนุญำต บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้
มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของผู้ขออนุญำต ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของผู้ขออนุญำตหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำร
ของผู้ขออนุญำตหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของผู้ขอ
อนุญำต 

ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำร
อิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ขออนุญำต บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขอ
อนุญำต โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ควำมในข้อ (2) (4) (5) 
และ (6) ในส่วนท่ีก ำหนดให้พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของผู้ขออนุญำตในช่วงสองปีก่อน
วันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ให้ใช้บังคับกับค ำขออนุญำตท่ียื่นต่อส ำนักงำนตั้งแต่วันท่ี  1 
กรกฎำคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผู้ขออนุญำตแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำท่ีก ำหนดตำมข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขอ
อนุญำตได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ
เกินมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญำตได้จัดให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทท่ีแสดงว่ำได้
พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำ กำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
และกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย 

ก.  ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ  ท่ีท ำให้บุคคลดังกล่ำวมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ข. เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
ค. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผู้ขออนุญำตในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำว

เป็นกรรมกำรอิสระเพื่อประโยชน์ตำมข้อ (5) และข้อ (6) ค ำว่ำ “หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ 
บุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนสอบบัญชี หรือผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็นผู้ลง
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ลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบัญชี หรือรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ (แล้วแต่กรณี) 
ในนำมของนิติบุคคลนั้น 

 
กำรสรรหำผู้บริหำรของบริษัท  

ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัท ฝ่ำยจัดกำรจะท ำหน้ำท่ีพิจำรณำคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้บริหำรสำยงำนขึ้นไป เสนอต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง และคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรร
หำจะเป็นผู้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ 

ท้ังน้ี ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรส ำนักตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยจัดกำรจะท ำหน้ำท่ีพิจำรณำคัดเลือกและ
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้อ ำนวยกำรส ำนักขึ้น
ไป เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรอง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
สรรหำเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งอีกครั้งหน่ึง และคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำจะเป็นผู้น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ 

 
9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในน้ัน บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำร  และผู้บริหำรของบริษัทตำมนิยำมตำม
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด มีหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรซื้อ -ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตำม
แบบ59-1 และ59-2  รวมท้ังก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับของบริษัท มีหน้ำท่ีจะต้องรักษำ
ข้อมูลภำยในและเอกสำรท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก อันน ำไปสู่กำรแสวงหำผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือ
ครอบครัว หรือพวกพ้องในทำงมิชอบ เช่น ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น ควำมลับทำงกำรค้ำ สูตรกำรประดิษฐ์
คิดค้นต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท รวมถึงกำรใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภำยในเพื่อท ำกำรซื้อ ขำย โอน และรับโอน
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่ำวจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน  

ท้ังน้ี บริษัทได้มีกำรจัดท ำ จรรยำบรรณพนักงำนขึ้นอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงำนทุกระดับ
รับทรำบและยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ  เพื่อเป็นมำตรฐำนเบื้องต้นส ำหรับพนักงำน ในกำรประพฤติตนอย่ำงมี
จรรยำบรรณ และเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษัท ท้ังนี้ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงำน มีควำมระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงำนกระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำร
ละเมิดกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่ชื่อเสียงของบริษัท 
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9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดย
ได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี เพื่อเสนอขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น  

ท้ังน้ี ในรอบปี 2558 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำสอบ
บัญชีส ำหรับรอบปีบัญชี 2558 จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ประกอบด้วย  

- นำยไวโรจน์  จินดำมณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3565 และ/หรือ 
- นำงสำวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3731 และ/หรือ  
- นำยชำญชัย สกุลเกิดสิน         ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 6827          
โดยท้ัง 3 ท่ำน ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ

บริษัท โดยก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2558 เป็นเงินจ ำนวน 1,350,000.- 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 ควบคู่กับกำรมีส่วนร่วม
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร 

2.เคำรพสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรในองค์กรอย่ำงเป็นธรรม บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำ 
และเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญในกำรท ำให้บริษัทบรรลุควำมส ำเร็จ บริษัท จึงให้กำรดูแลและปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท้ังในด้ำนโอกำส 
ผลตอบแทน กำรแต่งตั้งโยกย้ำย ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ ตลอดจนปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้พนักงำนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดี 

3.กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ส่งเสริมให้พนักงำนไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระท ำกำรใดอันก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ท ำธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท และท ำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำย ไม่ ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม รวมท้ัง ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกับลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหน้ี ลูกหน้ี หรือใช้อ ำนำจหน้ำท่ีของตนแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงกำร
รับของขวัญหรือของก ำนัลใดๆ จำกผู้ท่ีบริษัทท ำธุรกิจด้วย ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรเอื้อผลประโยชน์ หรือท ำให้บุคคลอื่นๆ เข้ำใจว่ำมี
กำรเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทำงมิชอบ   

4.ส่งเสริมให้มีโครงกำร หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 
แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2558  
1.ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับกำร

มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม 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 2559 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรได้ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)  

ลูกค้ำ  จำกประสบกำรณ์กำรด ำเนินธุรกิจลิสซิ่งมำกว่ำ 28 ปี ท ำให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรใช้บริกำรอย่ำงครบวงจรของบริษัท โดยกำรน ำเสนอบริกำรท่ีมีคุณภำพและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได้มำกท่ีสุด รวมถึงกำรให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไขต่ำงๆของกำรให้บริกำรของ

http://www.pl.co.th/
http://www.pl.co.th/
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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 : 2008 โดยสถำบันกำรรับรองแห่งสหรำชอำณำจักร UKAS ลูกค้ำท่ีติดต่อเข้ำมำผ่ำน Call 
Center น้ันจะได้รับกำรตอบรับในเบื้องต้นจำกพนักงำนทันที พร้อมกำรประสำนงำนแก้ไขปัญหำและแจ้งควำมคืบหน้ำแก่ลูกค้ำ
ต่อไป นอกจำกน้ี บริษัทยังท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำจำกกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ท้ังกำรให้บริกำร Call Center , 
กำรให้ควำมช่วยเหลือ Roadside , กำรบริกำรอุบัติเหตุ , กำรซ่อมบ ำรุง , กำรนัดรถเข้ำใช้บริกำร , กำรบริกำรรถทดแทน และ
อื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและแก้ไขควำมบกพร่องในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนท ำให้ทรำบถึงควำม
ต้องกำรของลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กำรพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีมีควำม
หลำกหลำยในปัจจุบัน 

คู่ค้ำ  ด้วยรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจท่ีต้องอำศัยกำรท ำธุรกรรมกับคู่ค้ำหลำกหลำยรำย บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญกับกำร
ปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเหมำะสม ตั้งแต่กระบวนกำรจัดซ้ือสินทรัพย์ท่ีจะน ำมำปล่อยเช่ำแก่ลูกค้ำและกำรจัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์เมื่อ
สิ้นสุดสัญญำกำรเช่ำ ให้เป็นไปด้วยควำมสุจริต โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกน้ี บริษัทมีกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงกันด้วยกำรเข้ำไปเยี่ยมเยียนคู่ค้ำเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน
เป็นครั้งครำว ด้วยควำมร่วมมืออันดีของบริษัทและคู่ค้ำ ท ำให้ทุกฝ่ำยสำมำรถบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เคำรพในสิทธิ
ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐำนของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตท่ีบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตำมตลอดมำ 

คู่แข่ง  ในฐำนะท่ีบริษัทเติบโตต่อเน่ืองในธุรกิจลิสซิ่งน้ีมำอย่ำงยำวนำน ส่วนหน่ึงมำจำกกำร ท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจ
ตำมกรอบของกำรแข่งขันท่ีสุจริตด้วยควำมเป็นมืออำชีพ โดยไม่แสวงหำควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง หรือกระท ำกำรใดๆท่ีมิ
ชอบด้วยกฎหมำย บริษัทเชื่อมั่นว่ำด้วยจรรยำบรรณท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจจะท ำให้บริษัทสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนสืบไป 

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

 
2.เคำรพสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบัติต่อบุคลำกรในองค์กรอย่ำงเป็นธรรม บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็น

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  

ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรพัฒนำศักยภำพ โดยส่งพนักงำนฝึกอบรมตำมควำมเหมำะสมของต ำแหน่งหน้ำท่ี
ของพนักงำน ซึ่งในปี 2558 มีกำรส่งพนักงำนเข้ำอบรมท้ังสิ้น 43 หลักสูตร จ ำนวนพนักงำนท่ีส่งอบรมสัมมนำท้ังสิ้น 125 คน  
รวมถึงกำรดูแลให้พนักงำนทุกคนมีสวัสดิกำรท่ีเหมำะสม มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี จัดให้สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีดีใน
กำรท ำงำน และสนับสนุนให้พนักงำนเล่นกีฬำโดยมีกำรจัดตั้งชมรมฟุตบอลให้พนักงำนเพื่อสุขภำพท่ีดีขึ้น และมีกำรจัดกำร
แข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับมิตรให้กับพนักงำนในทุกๆ ปี อำทิเช่น วันท่ี 7 พฤศจิกำยน 2558 ได้จัดขึ้น ซึ่งหนน้ีจัดติดต่อกันมำ
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เป็นครั้งท่ี 12 ท่ีสนำม Happy Football โดยมีทีมท้ังหมด 4 ทีม ประกอบด้วย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน), บริษัท 
หลักทรัพย์ภัทร จ ำกัด (มหำชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
ในส่วนระดับควำมเข้มข้นของเกมส์กำรแข่งขันน้ัน ก็คงลุ้นกันจนนัด สุดท้ำย แม้ผลสรุปจะไม่เป็นไปตำมที่เรำหวังไว้ แต่มิตรภำพ
ต่ำงๆ ระหว่ำงพนักงำนของเรำเองและพนักงำนแต่ละบริษัทน้ันก็คงเหมือนเดิม 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 หรือใช้อ ำนำจ
หน้ำที่ของตนแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญหรือของก ำนัลใดๆ จำกผู้ที่บริษัทท ำธุรกิจด้วย 
ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรเอื้อผลประโยชน์ หรือท ำให้บุคคลอื่นๆ เข้ำใจว่ำมีกำรเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทำงมิชอบ   

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้พนักงำนไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว โดย
บริษัทได้จัดท ำ “จรรยำบรรณพนักงำน” (ตำมเอกสำรแนบ 5) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้กับพนักงำนในกำรถือปฏิบัติ ซึ่ง
จรรยำบรรณพนักงำนดังกล่ำว พนักงำนทุกคนจะเซ็นต์รับทรำบ และถือปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเข้ำท ำงำนกับบริษัท ตลอดจนก ำหนด
มำตรกำรดูแลและป้องกันมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน ( Insider trading) และกำรท ำ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing) ตำมแนวทำงของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตท่ีบริษัทยึดถือใน
กำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับในปี 2558 บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น ให้เป็น
รูปธรรม และชัดเจนมำกยิ่งขึ้น โดยขออนุมัติ “นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption  Policy)” (ตำมเอกสำร
แนบ 5) จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้พนักงำนทุกคนถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด พร้อมท้ังสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปช่ันให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ  

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

ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นภำรกิจหน่ึงท่ีบริษัทให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้ด ำเนินกำรผ่ำน
โครงกำรต่ำงๆ อำทิ โครงกำรบริจำคคอมพิวเตอร์ เพื่อน้องๆท่ีห่ำงไกล, กำรคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศโดยกำรปล่อยกุ้ง รวมถึง และ
โครงกำรในอนำคตท่ีก ำลังจะเกิดขึ้น เช่น โครงกำรบริจำคอุปกรณ์กำรเรียนส ำหรับโรงเรียนท่ีขำดแคลน โครงกำรซ่อมแซม
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อำคำรเรียนท่ีช ำรุด กิจกรรมเหล่ำน้ีได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่ำงขึ้น และจะด ำเนินต่อไปควบคู่กั บบริษัท ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้
ด ำเนินกำร และจัดกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้  

 
โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ เพื่อน้องๆ 

เมื่อวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  บริษัทได้เดินทำงไปท่ีโรงเรียนบ้ำนอำคตหนองขอนประชำวิทย์ จ.สุรินทร์  เพื่อบริจำค
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 เครื่อง พัดลมติดเพดำน ให้กับทำงโรงเรียน ส ำหรับโรงเรียนบ้ำนอำคตหนองขอนประชำวิทย์ จ.สุรินทร์  
มีจ ำนวนนักเรียนท้ังหมดประมำณ 47 คน มีกำรศึกษำตั้งแต่ชั้นประถมปีท่ี1 - ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ซึ่งทำงโรงเรียนบ้ำนอนำคต
หนองขอนประชำวิทย์ประสบปัญหำไม่สำมำรถของบประมำณในกำรจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรี ยนกำรสอนต่ำงๆ ประกอบกับ
นักเรียนจ ำเป็นต้องศึกษำหำข้อมูลท่ีนอกเหนือจำกในต ำรำเรียน บริษัทควำมห่วงใยในเรื่องน้ี และมีควำมคิดท่ีจะสนับสนุนใน
ส่วนน้ีอย่ำงต่อเนื่อง โดยหวังจะได้สร้ำงโอกำสให้เยำวชนในต่ำงจังหวัดเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ได้เท่ำเทียมกัน 

  
 

นอกจำกน้ี บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ยังได้เดินทำงไปท่ีโรงเรียนศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยตง จังหวัด

นครศรีธรรมรำช เมื่อวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2558 เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์จ ำนวน 5 เครื่อง และสมทบทุนซื้อโต๊ะเด็กนักเรียน โดยมี 

ผอ. เสก ภักดี เป็นตัวแทนรับสิ่งของดังกล่ำวเพื่อน ำไปใช้งำนตำมสมควรและท ำประโยชน์เพื่อกำรศึกษำต่อไป 
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โครงการส่งฝัน ปั้นอนาคต 

     

  

บริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุนโครงกำร "ส่งฝัน ปั้นอนำคต" โดยบริษัทได้ตระหนักดีถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมท่ีปัจจุบันมี
ควำมเลวร้ำยลงทุกที และส่งผลกระทบอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำเนินชีวิตของชุมชน เพื่อสร้ำงรำยได้และอำชีพให้กับคนในชุมชนอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป เพื่อขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำและคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ และท่ีส ำคัญเพื่อเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกท่ีดีให้กับบุคลำกรในองค์กร
ให้มีควำมรักและหวงแหนธรรมชำติ ทั้งนี้ นำยพิภพ กุนำศล กรรมกำรผู้จัดกำร และนำงทิพย์สุดำ คืนคง รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ได้น ำทีมเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทร่วมกันปล่อยลูกกุ้งแม่น้ ำ จ ำนวนกว่ำ 1 แสนตัวลงสู่แม่น้ ำเพชร ณ จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงแจก
ทุนกำรศึกษำให้กับเด็กๆ ท่ีเรียนดี  

 

โครงการดนตรีบ าบัดเพื่อสาธารณกุศล 

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง ให้กำรสนับสนุนเงินเพื่อใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำรดนตรีบ ำบัดเพื่อสำธำรณกุศล โดยให้มีกำรจัดแสดงดนตรี ณ 
คลีนิคศูนย์กำรแพทย์พัฒนำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทให้กำรสนับสนุน
อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 

โดยในส่วนของคลีนิคศูนย์กำรแพทย์พัฒนำน้ันเป็นโครงกำร
เพื่อรักษำผู้ป่วยในอัตรำค่ำบริกำรท่ีต่ ำกว่ำโรงพยำบำลเอกชนท่ัวไป ซึ่ง
ด ำเนินโครงกำรโดยบริษัท บ้ำนบึงเวชกิจ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทส่วน
พระองค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว กิจกรรมน้ีนอกจำกจะช่วย
สร้ำงควำมผ่อนคลำยให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำท่ีของ
สถำนพยำบำลแล้ว ยังเป็นกำรสืบสำนเพลงไทยสำกลที่มีคุณค่ำท้ังด้ำนคีตศิลป์และวรรณศิลป์มิให้สูญหำยไปจำกสังคมอีกด้วย  
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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 

ท้ังนี้ส ำหรับกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในน้ัน บริษัทห้ำมมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทใช้และ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลภำยในเพื่อท ำกำรซื้อ ขำย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่ำวจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน  ท้ังน้ี 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรทุกท่ำนรับทรำบถึงข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรื่องกำรรำยงำนซื้อขำยหลักทรัพย์ และปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดดังกล่ำวอย่ำงถูกต้อง  

 
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 ำคัญในกำรติดตำมศึกษำถึงควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
โลกและภูมิภำค สภำวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยท่ีอำจส่งผลโดยรวมตรงต่อกำรท ำธุรกิจของบริษัท  
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นอกจำกน้ี  ส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยอันเกิดจำกอัตรำดอกเบี้ยกู้ยืมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลำ สำเหตุจำกกำรท่ีค่ำเช่ำซึ่งเป็นรำยได้หลักของบริษัทถูกก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนและไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดอำยุสัญญำเช่ำแม้ว่ำอัตรำดอกเบี้ยกู้ยืมจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตำม หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษัทจึงเป็นหน้ีสินระยะยำวท่ีมี
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 

รำยช่ือ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
ณ 31 ธ.ค.2556 ณ 31 ธ.ค.2557 ณ 31 ธ.ค.2558 

มูลค่ำ สัดส่วน 
(%) 

มูลค่ำ สัดส่วน 
(%) 

มูลค่ำ สัดส่วน 
(%) 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ ำกัด (มหำชน) 

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำรร่วมกัน 118.90 1.10 105.77 0.90 110.94 0.94 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน) 

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำรร่วมกัน 25.63 0.24 40.99 0.35 46.46 0.39 

 
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

                                                                                                                                       หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยช่ือ ลักษณะควำมสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค.2556 ณ 31 ธ.ค.2557 ณ 31 ธ.ค.2558 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน)  

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำรร่วมกัน 50.38 50.34 49.95 

 
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย 

                                                                                                                                        หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยช่ือ ลักษณะควำมสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค.2556 ณ 31 ธ.ค.2557 ณ 31 ธ.ค.2558 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน)  

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำรร่วมกัน 5.27 4.59 4.79 
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ค่าเบี้ยประกันจ่าย   

                                                                                                                                         หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยช่ือ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
31 ธ.ค.2556 
(12 เดือน) 

ม.ค.56-ธ.ค.56 

31 ธ.ค.2557 
(12 เดือน) 

ม.ค.57-ธ.ค.57 

31 ธ.ค.2558 
(12 เดือน) 

ม.ค.58-ธ.ค.58 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำรร่วมกัน 90.17 97.90 94.02 

 
ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 

                                                                                                                                       หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยช่ือ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
31 ธ.ค.2556 
(12 เดือน) 

ม.ค.56-ธ.ค.56 

31 ธ.ค.2557 
(12 เดือน) 

ม.ค.57-ธ.ค.57 

31 ธ.ค.2558 
(12 เดือน) 

ม.ค.58-ธ.ค.58 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกำรร่วมกัน 11.63 9.99 10.43 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับ 3 รอบระยะเวลาบัญชี (ปี 2556 – 2558) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ว่า
งบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

ปีบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส านักงานท่ีตรวจสอบบัญชี 
ความเห็นในรายงาน 

การตรวจสอบ 

2558  
(ม.ค.58–ธ.ค.58) 

นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
ไม่มีเงื่อนไขและมี

ข้อสังเกต* 
2557  

(ม.ค.57–ธ.ค.57) 
นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข 

2556  
(ม.ค.56–ธ.ค.56) 

นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์ บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข 

 
หมายเหตุ  *  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ก าหนดให้รับรู้ก าไรและ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และยกเลิ กวิธีขอบเขตท่ีบริษัท
ถือปฏิบัติ บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีส าหรับเรื่องนี้โดยการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ปรับปรุงรายการตามท่ีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 3 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 
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สรุปงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
  

 2556 
 ม.ค.56-ธ.ค.56 

2557 
 ม.ค.57-ธ.ค.57 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 2,554.68 2,811.59 2,894.27 
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 122.12 113.89 108.42 

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่า
ด าเนินงาน 

597.80 768.60 656.40 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.95 5.43 4.43 

รายได้อื่น 32.49 37.04 41.08 
รายได้รวม 3,308.03 3,736.55 3,704.60 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 2,725.89 3,165.86 3,118.05 

ต้นทุนทางการเงิน 329.35 393.16 368.45 
ภาษีเงินได้ 47.71 37.34 47.11 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,102.95 3,596.43 3,533.61 

ก าไรสุทธิ 205.09 140.19 171.00 
ก าไร ต่อหุ้น สุทธิ 0.46 0.31 0.32 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 447,369,569 447,369,569 596,492,753 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,539.94 1,296.10 1,487.16 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,490.27 11,297.28 11,425.03 
สินทรัพย์รวม 12,030.21 12,593.38 12,912.19 

หน้ีสินหมุนเวียน 4,606.38 3,937.68 4,108.33 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,340.35 6,561.67 6,164.31 
หน้ีสินรวม 9,946.73 10,499.35 10,272.63 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,083.48 2,094.03 2,639.55 
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)  4.66 4.68 4.96 
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.28 0.17 - 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

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

  

 
 

2556 
 ม.ค.56-ธ.ค.56 

2557 
 ม.ค.57-ธ.ค.57 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

ความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อัตราก าไรขั้นต้น (1) 23.38% 23.74% 23.76% 

อัตราดอกเบี้ยรับ (2) 7.86% 7.10% 6.60% 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (2) 3.85% 4.05% 3.74% 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (2) 4.01% 3.05% 2.86% 

อัตราก าไรสุทธิ 6.20% 3.75% 4.62% 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.90% 6.71% 7.22% 
    

 2556 
 ม.ค.56-ธ.ค.56 

2557 
 ม.ค.57-ธ.ค.57 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.83% 1.14% 1.34% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 29.44% 30.35% 29.05% 

    
 2556 

 ม.ค.56-ธ.ค.56 
2557 

 ม.ค.57-ธ.ค.57 
2558 

 ม.ค.58-ธ.ค.58 
นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.77 5.01 3.89 
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.25 1.21 1.20 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 61.08 54.25 - 
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ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของธุรกิจ 

 
 
    
  

 2556 
 ม.ค.56-ธ.ค.56 

2557 
 ม.ค.57-ธ.ค.57 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

ข้อมูลต่อหุ้น    
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท) 4.66 4.68 4.96 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 0.46 0.31 0.32 
เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท) 0.28 0.17 - 
อัตราการเจริญเติบโต    

สินทรัพย์รวม 15.18% 4.68% 2.53% 
หน้ีสินรวม 18.64% 5.56% -2.16% 
รายได้จากการขายหรือบริการ 0.55% 12.95% -0.86% 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  (ไม่รวมต้นทุนทางตรง) 8.87% 3.57% 3.83% 
ก าไรสุทธิ -14.74% -31.64% 21.98% 

 2555 
 ม.ค.55-ธ.ค.55 

2556 
 ม.ค.56-ธ.ค.56 

2558 
 ม.ค.58-ธ.ค.58 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 7.71 8.02 8.79 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน  (เท่า)  
(Cash Basis) 

0.19 0.25 0.29 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 
ภาพรวมของการด าเนินงาน 

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

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

ปี 2559 บริษัทมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังมากขึ้นเน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศและการ
ส่งออกท่ีไม่สู้ดีนัก  อย่างไรก็ตาม  บริษัทมีความคาดหวังว่าสภาวะตลาดรถยนต์มือสองในปี 2559 จะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน
หน้า ส่งผลดีต่อการจ าหน่ายรถยนต์มือสองของบริษัท 
 
ผลการด าเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบปี 2557 
 

โครงสร้างรายได้ในปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557  ตามตาราง ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2557 ปี 2558 % เพิ่ม (ลด) 
ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 2,812 2,894 2.92 

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 114 109 (4.39) 
รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 769 656 (14.69) 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย 5 4 (20) 

รายได้อื่น 37 41 10.81 
รวมรายได้ 3,737 3,704 (0.88) 
 

สัดส่วนรายได้ของบริษัทประกอบด้วยค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงาน และรายได้จากสัญญาเช่าการเงินรวมจ านวน 
3,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 3 เป็นผลมาจากการขยายสินทรัพย์ให้ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน   

อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 656 ล้านบาท  
ลดลงจ านวน 113 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15  จากปีก่อนหน้า ตามปริมาณการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าท่ีหมดสัญญาลดลง 
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โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557  ตามตาราง ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2557 ปี 2558 % เพิ่ม (ลด) 
ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,144 2,207 2.94 
ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 796 676 (15.08) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  226 235 3.98 
ต้นทุนทางการเงิน 393 368 (6.36) 
รวมค่าใช้จ่าย 3,559 3,486 (2.05) 
 

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าท่ีมีค่าเสื่อมราคาเป็นส่วนประกอบหลักในปี 2558 มีจ านวน 2 ,207 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 
63 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3  ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นท่ีสอดคล้องกับการเติบโตของสินทรัพย์ให้เช่าด าเนินงาน  โดยการขยายสินทรัพย์
ให้เช่าดังกล่าวมาจากการใช้หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยเป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม  ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีจ านวนลดลง 25 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6  ซึ่งสาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยจ่ายในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 3.74 ลดลงเมื่อเทียบกับอัตรา
ดอกเบี้ยจ่ายร้อยละ 4.05 ในปี 2557  นอกจากน้ี บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นปัจจัยท่ีท าให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายลดลง
บางส่วน  ในส่วนของการจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญา  ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานลดลง จ านวน 
120 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15  ตามปริมาณการจ าหน่ายทรัพย์สินให้เช่าที่หมดสัญญาลดลง  

ในปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน 171 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2557  จ านวน 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22  
โดยเป็นผลมาจากต้นทุนทางการเงิน  และผลขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หมดสัญญาท่ีลดลง   

 
ฐานะการเงินของ บริษัทภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 
 
สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558  บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,912 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 319 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 จากปีก่อน  โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 59 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1  ท าให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานเท่ากับ 
10,170 ล้านบาท ประกอบกับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 1,704 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 
จ านวน 125 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8   เมื่อรวมแล้วสินทรัพย์ให้เช่าท้ังสองประเภทซึ่งเป็นสินทรัพย์ ท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่
บริษัทมีสัดส่วนร้อยละ 92 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท  ในส่วนของ สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 มีจ านวน 184 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 จ านวน 92 ล้านบาท เน่ืองจาก ในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์หมดสัญญาท่ีกลับเข้ามาจ าหน่ายเป็น
จ านวนมาก   อีกท้ัง  บริษัทมีแนวคิดท่ีจะมีสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาบางส่วนมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้  เช่น  การ
น าไปให้เช่าต่อในระยะสั้น นอกจากน้ีบริษัทมีนโยบายขยายช่องทางการจ าหน่ายทรัพย์สินหมดสัญญาเช่าผ่านช่องทางการขาย
สู่ผู้ใช้รถโดยตรงมากขึ้น เพื่อโอกาสในการท าก าไรท่ีเพิ่มขึ้น แต่ต้องใช้เวลาท าการจ าหน่ายท่ีมากกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการประมูล
เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ การขยายช่องทางการจ าหน่ายดังกล่าวยังสามารถรองรับโอกาสเมื่อตลาดรถยนต์มือสองมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น
ในปี 2559   
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นอกจากน้ี  ณ วันสิ้นงวดของท้ังปี 2558 บริษัทมีลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเกินวันครบก าหนดช าระ

มากกว่า 3 เดือน  จ านวน 23 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าด าเนินงานสุทธิ  ซึ่งบริษัทได้ท าการตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 7.15 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีเกินวันครบก าหนดช าระมากกว่า 3 
เดือน ณ วันสิ้นงวดปี 2558 เท่ากับ 20 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ  ซึ่งบริษัทมี
การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ สิ้นงวดปี 2558  เท่ากับ 2 ล้านบาท  

   
หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2558  บริษัทมีหน้ีสินรวมจ านวน  10,273 ล้านบาท  ลดลง 227 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งบริษัทมีหน้ีสินรวม 10,499 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2  โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยจากจ านวน 10,050 ล้านบาท เป็น 9,638 ล้านบาท ลดลง 412 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 4  โดยหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยของบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการกู้เงิน
ระยะยาวให้สอดคล้องกับระยะเวลาการให้เช่าสินทรัพย์เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง ในการด าเนิน
ธุรกิจ  นอกจากน้ี หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยท้ังหมดน้ันมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี  เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต     

ท้ังนี้  ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.89 เท่า  แต่หากค านวณเฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ย อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.65 เท่า ท้ังน้ี บริษัทได้ก าหนดเงื่อนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วน
ของอัตราส่วนหน้ีสิน(ค านวนเฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ท่ีระดับไม่เกิน 5.25 เท่า 
6 เท่า และ 7 เท่า(ขึ้นกับเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละชุด) จึงจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมดังกล่าวได้  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,640 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 546 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากก าไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้นประกอบกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 149 ล้านหุ้น ราคาขายหุ้นละ 3 บาท 
ท าให้เกิดทุนท่ีออกและช าระแล้วเมื่อรวมกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจ านวน  447 ล้านบาท  ขณะท่ีผลตอบแทนจากส่วนของผู้
ถือหุ้นในปี 2558 และ ปี 2557 เท่ากับ 7.22% และ 6.71% ตามล าดับ 
 
สภาพคล่อง 

สภาพคล่องส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,239 
ล้านบาท และบริษัทมีการจ่ายซ้ือสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจ านวน 2,726 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้
จ านวน 59 ล้านบาท  เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 454 ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทมี
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เนื่องมาจากการซื้ออุปกรณ์  และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 396 ล้านบาท  โดยมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 
จากสถาบันการเงิน, การออกหุ้นกู้, และเงินกู้ยืมระยะยาว  ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสามารถรองรับการขยายสินทรัพย์ให้เช่าของ
บริษัทได้ในปัจจุบัน 

นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั้นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบัน
การเงินได้อีกเป็นจ านวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมท้ังยังสามารถออกหุ้นกู้และ
ตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนได้อย่างต่อเน่ือง จึงจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

 
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
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บริษัทยังคงมุ่งเน้นการหาโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการเช่าด าเนินงาน และการบริการด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่
เพียงแต่สินทรัพย์ให้เช่าประเภทยานพาหนะซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท  แต่ยังมีความเป็นไปได้ในการให้เช่าสินทรัพย์ประเภท
อื่นๆ  ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทซึ่งมีประวัติการช าระดีและกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีมีผล
ประกอบการดีได้ในอนาคต   

ในปี 2559 มีแนวโน้มว่าจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและการส่งออก  ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่า
รถยนต์  และอาจท าให้บริษัทมีหน้ีค้างช าระเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีบริษัทต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อด าเนินธุรกิจอย่าง
ระมัดระวังต่อไป   

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตท่ีเกี่ยวข้องกับรถยนต์  ส่งผลให้ราคารถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น การตัดสินใจเปลี่ ยน
รถคันใหม่ชะลอลง  อุปทานของรถยนต์ใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดมือสองจึงลดลง  นอกจากน้ี  ผู้บริโภคท่ีไม่มีก าลังเพียงพอท่ีจะซื้อ
รถยนต์ใหม่ในราคาท่ีเพิ่มขึ้นอาจพิจารณาซื้อรถยนต์มือสองแทน  ท าให้มีการคาดการณ์กันว่าราคารถยนต์มือสองก็จะปรับ
เพิ่มขึ้นด้วย  ซึ่งส่งผลดีต่อการจ าหน่ายรถยนต์มือสองของบริษัท 
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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 18 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว ริษัทได้
มอบหมายให้  นางทิพย์สุดา คืนคง  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ 
 นางทิพย์สุดา คืนคง ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 
รายชื่อ ด ารงต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายภูมิชาย  ล่ าซ า                       รองประธานกรรมการ 

 

นายพิภพ กุนาศล  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 
 
นางทิพย์สุดา  คืนคง               รองกรรมการผู้จัดการ และ 

เลขานุการบริษัท  
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เอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

 
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 
คณะกรรมการบริษัท  

1. นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า   
ต ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำร 

(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 
อำยุ 81 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  1 มิถุนำยน 2551 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท  สำขำบริหำรธุรกิจ Temple University, U,S.A. 
กำรอบรม  -ไม่มี- 
  
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

 

ช่ือ 
จ านวนหลักทรัพย์  

(PL) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(PL-W1) 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   -  นำย โพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ  2,689,866 0.451% 224,155 0.451% 
   -  บริษัท ยุพงษ์ จ ำกัด (นิติบุคคลที่ถอืหุ้นเกิน 30%) 12,323,402 2.066% 1,227,800 2.470% 

รวม 15,013,268 2.517% 1,451,955 2.921%  
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

- พ.ศ. 2551 –ปัจจุบัน 

- พ.ศ.2526 -ปัจจุบัน 

- พ.ศ.-2551-ปัจจุบัน 

- พ.ศ.2542-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน 

- ประธำนกรรมกำร บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน)  

- ประธำนกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด  (มหำชน) 

- ประธำนกรรมกำรบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

- ประธำนกรรมกำรบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด  

- กรรมกำร และ กรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- 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 66 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 28 กันยำยน 2530 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตร ีB.A. Political Science,  University of Colorado, USA 
กำรอบรม  

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2547) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

 

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 

ช่ือ 
จ านวนหลักทรัพย์  

(PL) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  

(PL-W1) 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

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

รวม 3,560,000 0.597% 296,666 0.597%  
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 
 

- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 
 

- พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 
 

- รองประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ บรษิัท ภัทร
ลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  

- กรรมกำรและที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำร บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ ำกัด 

- กรรมกำร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- 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 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ/กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง  
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 45 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 29 มกรำคม 2547 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. 
กำรอบรม  

- หลักสูตร  Director Certification Program รุ่นที่ 4 (DCP4) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย 

- หลักสูตรกำรปฏิบตัิกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ ำนวยกำร รุ่นที่ 97 (สจว.97) สถำบันจิตวิทยำควำมม่ันคง สถำบันวิชำกำรปอ้งกันประเทศ 

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 4 (วตท.4) สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถำบันวิทยำกำรประกนัภัยระดับสูง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและ

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำบ้ำนเมือง (มหำนคร รุ่นที่ 1) สถำบันพัฒนำเมือง กรุงเทพมหำนคร 

- หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยตุิธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝำ่ยตุลำกำรศำลยุตธิรรม ส ำนักงำน

ศำลยุตธิรรม 

- หลักสูตรนักบริหำรระดบัสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม 

กระทรวงอุตสำหกรรม 

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

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 

ช่ือ 
จ านวนหลักทรัพย์ (PL) จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (PL-

W1) 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำยสำระ ล่ ำซ ำ   960,000 0.161% 80,000 0.161% 
รวม 960,000 0.161% 80,000 0.161%  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน 
 

- กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

- ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ บริษัท ภัทร
ลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
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- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  

- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน 
 

- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 

- กรรมกำร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ ำกัด (สถำบันประกันภัยไทย) 

- กรรมกำร สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย 

- กรรมกำร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกัด 

- กรรมกำร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำร สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- กรรมกำร สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

- กรรมกำร บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ ำกัด 

- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร  บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด 

- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร  บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ ำกัด  

- กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) 

- นำยก สมำคมประกันชีวิตไทย 

- กรรมกำร สมำคมกำรค้ำกลุ่มกำรเงินและกำรลงทุน สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

-  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- 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 

กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ประธำนกรรมกำรลงทุน 
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 50 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 25 มกรำคม 2550 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
กำรอบรม  - ประกำศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (IOD) 

- ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 -ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี) 

- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2535-มี.ค. 2557 
 

- กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรบริหำร บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- ประธำนกรรมกำรลงทุน บริษทั ภัทรลสิซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

- ผู้บริหำรสูงสุดสำยงำนกำรเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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5. นางนวลพรรณ ล่ าซ า   
ต ำแหน่ง  กรรมกำร 

(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 
อำยุ 49 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตั้งแต่ 23 ม.ค. 2550 - 11 ก.พ. 2552 และตั้งแต่ 25 ก.พ. 2553-ปัจจุบัน 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโทสำขำ จัดกำรกำรศึกษำ 

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

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 

ช่ือ 
จ านวนหลักทรัพย์ (PL) จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (PL-

W1) 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำยนวลพรรณ ล่ ำซ ำ   960,000 0.161% 80,000 0.161% 
รวม 960,000 0.161% 80,000 0.161%  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

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

- 27 ก.พ.2557 – ปัจจุบัน 

- ก.ย. 2557  - ปัจจุบัน 

- ม.ค. 2558  -  ปัจจุบัน   

- ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน 

- ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน 

- ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2551- 26 ก.พ.2557   

- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2556-2557 

- พ.ศ. 2552-2555 

- พ.ศ. 2554-2556 

- กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่งจ ำกัด (มหำชน) 
 

- กรรมกำรผู้จัดกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรบรษิัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

- ที่ปรึกษำประธำนสภำนิตบิัญญัตแิห่งชำติ 

- กงสุลกิตติมศักดิส์ำธำรณรัฐลิทัวเนีย  ณ  กรุงเทพมหำนคร  

- กรรมกำรเอกลักษณ์ของชำติ  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท ำเนียบรฐับำล 

- กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 

- กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรกีฬำ  คณะกรรมกำรสร้ำงเสริมกิจกำรเพ่ือสังคมแห่งชำติ สกส. 

- กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

- ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

- ประธำนกิตติมศักดิ์บริษทั ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ ำกัด  

- ที่ปรึกษำกรรมกำรบรษิัท เมืองไทย เรียล เอสเตท  จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำร  หอกำรค้ำไทย 

- กรรมกำร และกรรมกำรรองเลขำธิกำร หอกำรค้ำไทย 

- อุปนำยก สมำคมประกันวินำศภัยไทย 
 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- บุตรี นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ 

- -พี่สำว นำยสำระ ล่ ำซ ำ 

- -หลำน นำยภูมิชำย ล่ ำซ ำ 
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A1-7 

 
6. นายเกริกชัย  ศิริภักดี   

ต ำแหน่ง  กรรมกำร 
(มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน) 

อำยุ 67 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 28 กันยำยน 2530 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) CSU, U.S.A. 
กำรอบรม   

- วุฒิบัตร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (วปอ.)รุ่น 399 สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
 

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 

ช่ือ 
จ านวนหลักทรัพย์ (PL) จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (PL-

W1) 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำงอรวรรณ ศิริภักดี   (คู่สมรส) 8,160,000 1.368% 680,000 1.368% 
รวม 8,160,000 1.368% 680,000 1.368%  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2551-2552 

- พ.ศ. 2542-2551 

- พ.ศ. 2532-2551 

- พ.ศ. 2531-2551 

- พ.ศ. 2531-2551 

- กรรมกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

- ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำร บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จ ำกัด  

- กรรมกำร บริษัท ภัทร เรียล เอสเตท  จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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7. นางจันทรา บูรณฤกษ์ 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 
อำยุ 69 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 25 พฤศจิกำยน 2554 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท M.A. Diplomacy and Comparative Economics 

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

โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 -ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 
 

- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2555-2556 

- พ.ศ. 2550-2554 

- พ.ศ. 2549-2550 
 

- กรรมกำรอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)  

- กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

- เลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- อธิบดีกรมกำรประกันภัย กรมกำรประกันภัย กระทรวงพำณิชย์ 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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8. นายวิเชฐ ตันติวานิช 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อำยุ 50 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  13 กุมภำพันธ์ 2555 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MBA, Finance & Marketing 

University of Hartford Connecticut, U,S.A. 
กำรอบรม  - หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 1 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) 

- Certified Financial Planner : CFP 

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรคำ้และพำณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3  

- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26   

- วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบนัวิชำกำรป้องกันประเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556-2557 

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 -ไม่มี- 
  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
 

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  

- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน 

- กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- อนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

- กรรมกำรบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ (สำยบริหำรทั่วไป) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) 

- ประธำนกรรมกำรบริหำร สถำบันพัฒนำผู้ประกอบกำรเชิงสร้ำงสรรค์ มหำวทิยำลัยกรุงเทพ 

- รองประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) 

- ที่ปรึกษำตลำด เอ็ม เอ ไอ (mai) 

- กรรมกำรและประธำนคณะท ำงำนธุรกจิกำรเงิน หอกำรค้ำนำนำชำติ ประเทศไทย 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อำยุ 45 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  27 พฤศจิกำยน 2551 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท Executive (MBA) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  

โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 -ไม่มี- 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 

- กรรมกำรอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภำวดี จ ำกัด 

- รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัทบีเคเค แกรนด์ เอสเตท จ ำกัด  

- กรรมกำรบริหำร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จ ำกัด 

- กรรมกำรบริหำร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จ ำกัด 

- กรรมกำรบริหำร บริษัท SIAM NISSAN BKK จ ำกัด 
  

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
 
 

 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 (แบบ56-1)      บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 
 

A1-11 

10. รศ.เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์  
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
อำยุ 80 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  23 เมษำยน 2539 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี บญัชี,  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

เทียบเท่ำปริญญำโท สำขำ บริหำรธุรกจิ The School of Economic Business 
Administration in Gothenburg ประเทศสวีเดน 

กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 -ไม่มี- 
  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

- พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน 

- ปัจจุบัน 
 

- พ.ศ. 2538-2551 

- พ.ศ. 2547-2550 

- กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรบริหำร หน่วยงำนวิจัย-พัฒนำอุตสำหกรรม สถำบนัเทคโนโลยีชีวภำพ และ
วิศวกรรมพันธุ์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- กรรมกำรบริหำร ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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11. นายอาภัสสร  บุนนาค   
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 
อำยุ 63 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 11 มีนำคม. 2537 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตร ีสำขำ Bachelor of Science Advertising Design  

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

โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 
 

 

ช่ือ 
จ านวนหลักทรัพย์ (PL) จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (PL-

W1) 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

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

  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

- พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน 
 

- พ.ศ. 2552-2554 

- พ.ศ. 2545-2550 
 

- กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 
บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บรษิัท โรงพยำบำลปิยะเวท จ ำกัด (มหำชน) 

- รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท โรงพยำบำลปิยะเวท จ ำกัด (มหำชน) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ  
อำยุ 68 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  30 กรกฎำคม 2542 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง แผนกวิชำกำรบัญชี  

สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตเทคนิคกรุงเทพ 
กำรอบรม  ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 

โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 -ไม่มี- 
  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

- พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน 
 

- พ.ศ. 2543-2553 

- กรรมกำรอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ ำกัด 
(มหำชน) 

- กรรมกำร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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คณะผู้บริหาร 
 

1. นางทิพย์สุดา  คืนคง 
ต ำแหน่ง  รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร 

เลขำนุกำรบริษัท 
กรรมกำรบริหำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

อำยุ 50 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  30 ธันวำคม 2546 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท เศรษฐศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ไทย 
กำรอบรม   

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

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

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 

ช่ือ 
จ านวนหลักทรัพย์  

(PL) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (PL-

W1) 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

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

 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)   

- ธ.ค. 2552-ปัจจุบัน 

- ม.ค. 2550-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

- ม.ค.2550- ธ.ค. 2552 

- พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2550 

- รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร 

- เลขำนุกำรบริษัท 

- กรรมกำรบริหำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 

- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผูบ้ริหำรสำยงำนสนับสนุนองค์กร 

- ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรงำนกลำง 
บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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2. นายขจรจักร ชโลธร  
ต ำแหน่ง  รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนบริหำรรำคำและต้นทุน 

กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อำยุ 52 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง   30 ธันวำคม 2546 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  (กำรจัดกำร)  

Okalahoma City University 
กำรอบรม   

- Ethical Leadership Program (ELP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

ช่ือ 
จ านวนหลักทรัพย์  

(PL) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (PL-

W1) 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

   - นำยขจรจักร ชโลธร 254,661 0.043% 22,221 0.045% 
รวม 254,661 0.043% 22,221 0.045%  

  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)   

- ก.พ. 2558–ปัจจุบัน 

- เม.ย.2557-ปัจจุบัน 

- ก.ย.2555-มี.ค. 2557 

- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

- ม.ค.2550-ก.ย.2555 

- พ.ศ. 2533-พ.ศ.2550 

- กรรมบริหำรควำมเสี่ยง 

- รองกรรมกำรผู้จัดกำรผู้บริหำรสำยงำนบริหำรรำคำและต้นทุน 

- รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนระบบและเครดิต 

- กรรมกำรบริหำร  

- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผูบ้ริหำรสำยงำนพัฒนำธุรกิจ 

- ผู้บริหำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ และบริหำรขอ้มูล 
บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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3. นายธนันต์ สืบศิริ 

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผูบ้ริหำรสำยงำนกำรตลำดและกำรขำยผลิตภัณฑ์พิเศษ 
อำยุ 46 ปี 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

University of North Florida 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  1 มีนำคม 2553 
กำรอบรม  -ไม่มี- 
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 

ช่ือ 
จ านวนหลักทรัพย์  

(PL) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (PL-

W1) 
(หุ้น) (%) (หน่วย) (%) 

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

 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

- เม.ย. 2557-ปัจจุบัน 

- ต.ค.2555-มี.ค. 2557 

- พ.ศ. 2550-พ.ศ.2555 

- พ.ศ. 2546-พ.ศ.2550 

- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผูบ้ริหำรสำยงำนกำรตลำดและกำรขำยผลิตภัณฑ์พิเศษ 

- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผูบ้ริหำรฝำ่ยกำรตลำดและกำรขำย 4 

- ผู้บริหำรฝ่ำยกำรตลำดพิเศษ และกำรขำย 

- ผู้จัดกำรฝำ่ยพัฒนำธุรกิจ 
บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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4. นายดนุ สุขวัจน์ 

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสำยงำนกำรเงินและควบคุม 
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรลงทุน 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

อำยุ 42 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง   1 มกรำคม 2553  
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

Cleveland State University 
กำรอบรม   

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

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 -ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)   

- ก.พ. 2558 -ปัจจุบัน 

- เม.ย. 2557-ปัจจุบัน 

- ต.ค.2555-มี.ค. 2557 

- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2552- ต.ค.2555 

- พ.ศ. 2548-พ.ศ.2552 

- กรรมกำรบริหำร 

- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผูบ้ริหำรสำยงำนกำรเงินและควบคุม 

- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผูบ้ริหำรฝำ่ยกำรเงิน 

- กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน 

- กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- ผู้บริหำรฝ่ำยกำรเงิน 

- ผู้จัดกำรฝำ่ยกำรเงิน 
บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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5. นางการะเกด จุลวนิชรัตนา 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร ผู้บริหำรฝำ่ยกำรบัญช ี
อำยุ 46 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง   1 ตุลำคม 2555  
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
กำรอบรม   

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

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบรษิัท (%) ณ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 -ไม่มี- 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี)  

- ก.ย. 2555 –ปัจจุบัน 

- พ.ศ. 2534 – ก.ย. 2555 

- ผู้อ ำนวยกำร ผูบ้ริหำรฝำ่ยกำรบัญชี 

- ผู้จัดกำร ฝ่ำยกำรบัญช ี
บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จ ำกัด (มหำชน) 

 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

- ไม่มี  
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A2-1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

 
- บริษัทไม่มีบริษัทย่อย  
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ี สอบทานระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมท้ัง

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

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

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

 ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

ประสบการณ์การท างาน  

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

การอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง • โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 12  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 TFRS ปี 59 
 เรื่องการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีและเทคนิคการบวกกลับ   

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด  
• Risk Management and Enterprise Risk Management  

บริษัท แมนเนจเม้นต์แอนด์ไซโคโลยี่ จ ากัด   
• เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อ

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

• เจาะลึกปัญหาและแนวทางปฎิบัติท่ีถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ( 
IFRS) 

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด  
• TAX EXPEXT WORKSHOP  

บริษัท เอ็น วายซี แมนเนจเมนท์ จ ากัด  
• ปัญหาทางภาษีและการบันทึกบัญชีท่ีส าคัญส าหรับธุรกิจ เช่าซื้อ ผ่อนช าระ 

ลิสซิ่ง 
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด 

• ถอดรหัสบัญชีมิติใหม่ไม่พลาดมาตรฐานNPAEs  
สรรพากรสาส์น สวัสดิการกรมสรรพากร  

• การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (DEFERRED TAX) 
บริษัท เอ็นวายซีแมนเนจเม้นท์จ ากัด  

 เรื่องเกณฑ์ การค านวณก าไรสุทธิทางภาษี TFRS และ NPAEs กับภาษีท่ี
แตกต่างกัน 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  
 เรื่องความเหมือนและความแตกต่างหลักบัญชี PAEs และ NPAEs กับหลักภาษี

สรรพากร ปี 55 
บริษัท เอ็นวายซี แมนเนจเมนท์จ ากัด  
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 

- ไม่มี  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย รอง

ศาสตราจารย์ เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และ นายอาภัสสร 
บุนนาค เป็นกรรมการตรวจสอบ นายดนุ สุขวัจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 (มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558) ท่ีผ่านมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินส าหรับปี 2558 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 มี
ความเห็นว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง 

2. ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีส านักตรวจสอบภายใน จ านวน 4 ครั้ง โดยได้รับทราบถึง ผลการตรวจสอบ การสอบ
ทานระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ของส านักตรวจสอบภายใน มี
ความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

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

4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 4 ครั้ง มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
(KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2558 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ได้
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกัน
ท่ีเกิดขึ้นน้ัน เป็นการท ารายการเช่นเดียวกับรายการท่ีท ากับธุรกิจท่ัวไปซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

6. พิจารณาความคืบหน้าของลูกหน้ีค้างช าระ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรและ/

หรือขอบเขตการปฏิบัติงานว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นส าคัญ จึงมีผลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
มีการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรอง โดยจากรายงานทางการเงินประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไม่พบข้อมูลหรือเหตุการณ์ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ และ /หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ นายชาญชัย 
สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 
2559 

 
 

(รองศาสตราจารย์เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์) 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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จรรยาบรรณพนักงาน 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

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

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

 
จรรยาบรรณพนักงานท่ีได้จัดท าขึ้นน้ี เป็นมาตรฐานเบื้องต้นส าหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมี

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

 
ท้ังน้ีหากพนักงานกระท าผิด “จรรยาบรรณพนักงาน” ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับ 

และระเบียบของบริษัทท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า  
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ขอบเขต 
 

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

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

หลักปฏิบัติ 
 

1. ความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม 
พนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อการด าเนินธุรกิจ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และค าสั่งของบริษัทท่ีมีอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
 
2. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  

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

 
3. การรักษาความลับของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน  

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

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

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

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

3.6 บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในล าดับขั้นต่างๆ ท่ีจะต้องควบคุมดูแล
ไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารท่ีส าคัญของบริษัทออกสู่ภายนอกโดยพนักงานในสายบังคับ
บัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท 

3.7 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าท่ี และความรับผิดชอบเท่าท่ีพนักงานพึง
ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน 

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

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

 
4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์   

บริษัทห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของบริษัทอื่นใดของบริษัท โดยการน าข้อมูลภายใน  อันมี
สาระส าคัญ และมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ไปใช้  ซึ่งข้อมูลน้ันยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์  และ
สาธารณชน  

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

 
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

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

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

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

รวมท้ังร่วมกันส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่แสดง
ความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการด าเนินการของบริษัท  เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชื่อเสียงของบริษัท  

 
7. ผู้ร่วมงาน 

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

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

ระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น” ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด   

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

ในรูปแบบใดๆ  อาทิ การให้/รับ สินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการ

เมือง และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มี

หน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้

ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ  
2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในพิจารณาและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนให้มี

ระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ  
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีก ากับดูแลระบบควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
2.3 ส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไว้ เพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ผู้บริหารของบริษัท มีหน้าท่ีสื่อสาร ตลอดจนด าเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับน้ี  
2.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับน้ี 

 

3. นโยบายและหลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการต่อต้านการให้/รับ 

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

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

3.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  อย่าง
เคร่งครัด หากพนักงานคนใดฝ่าฝืน ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับ และระเบียบของ
บริษัทท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558  (แบบ 56-1)    บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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3.4 บริษัทก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส ท้ังจากพนักงานและบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะให้
ความเป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และ/หรือพนักงานท่ีปฏิเสธ และ/หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท ท้ังด้านหน้าท่ีการงาน การลงโทษ หรือด าเนินการใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว  

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

4.  ช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส 

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

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

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