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“ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิ่มเติม ได้จาก 
แบบแสดงรายการข้อมลู ประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 

ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ www.krungthai.co.th” 



 ในปี พ.ศ. 2559 อุตสาหกรรมรถยนต์เช่ายงัคงได้รับการตอบรับที่ดีและยงัคงเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน โดย
องค์กรต่างๆได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเช่ารถยนต์แทนการซือ้ เนื่องจากหากมองในระยะยาวย่อมเกิดความคุ้มค่า เพราะ
สามารถมุ่งเน้นทรัพยากรและเวลาให้กบัธุรกิจหลกัได้อย่างเต็มที่ แนวโน้มการเติบโตในอุตสาหกรรมรถยนต์เช่า จะมี
ความชดัเจนมากยิ่งขึน้ จากการท่ีหลายๆองค์กร ในแต่ละอตุสาหกรรม ได้เผชิญกบัความท้าทายสว่นการบริหารต้นทนุที่
มากขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั โดยที่การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ภายในองค์กรจะสามารถตอบสนองการ
บริหารต้นทนุการด าเนินงานได้ดีกวา่การซือ้รถยนต์ อีกทัง้สามารถควบคมุต้นทนุคงที่ได้อยา่งมีประสทิธิผล 
  
 จากนโยบายรัฐบาลที่มีการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ทัง้ระบบ ซึ่งมีผลนับจาก 
1 มกราคม 2559 สง่ผลให้ราคาตลาดรถยนต์ใหมใ่นหลายๆรุ่นมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ ตอ่เนื่องถึงราคาขายรถยนต์ใช้แล้วที่มี 
 
 
 
 
 
 
 
จากเหตผุลข้างต้น ในปี พ.ศ. 2560  มีการคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ใช้แล้วจะมีทิศทางดีขึน้ ตามสภาวการณ์เศรษฐกิจ 
โดยที่ปัจจยัการปลอ่ยสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินจะยงัคงมีอิทธิพลตอ่ราคาและจ านวนการขายรถยนต์ใช้แล้ว ดงัเช่นอดีต
ที่ผา่นมา 
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การปรับเพิ่มขึน้ตาม โดยในปีทีผ่า่นมา ราคาขายรถยนต์มือสองได้
ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 สง่ผลให้อตัราการอนมุตัิสนิเช่ือรถยนต์ใช้แล้ว
ที่บริษัทฯได้รับมีการปรับตวัที่ดีขึน้ตาม โดยที่ปัจจยันโยบายรถยนต์
คนัแรก ที่ครบก าหนดขายในชว่งปลายปีที่ผา่นมา ไมไ่ด้สง่ผลกระทบ
มากกบัการขายรถยนต์มือสอง เนื่องด้วยรถจากนโยบายรถยนต์คนั
แรกที่ครบก าหนดขายได้นัน้ จะคอ่ยๆ ทยอยขายกลบัเข้ามาในตลาด 
จึงไมไ่ด้สง่ผลให้เกิดภาพอปุทานสว่นเกินอยา่งที่หลายฝ่ายวิตกกงัวล 

 
                ในปีที่ผ่านมา การแข่งขนัทางด้านราคา
ค่าเช่ารถยังคงเกิดขึน้จากบริษัทรถยนต์เช่าขนาด
ใหญ่ โดยเฉพาะโครงการประมูลรถยนต์เช่าจาก
ภาครัฐ ในขณะเดียวกัน บริษัทรถยนต์เช่าขนาด
กลางและขนาดเล็กบางราย ได้เร่ิมชะลอการขยาย
พอร์ตรถยนต์เช่า จากผลกระทบของราคาขายรถที่
ครบสัญญาเช่าไม่ได้เป็นไปตามประมาณการ 
ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้บริษัทรถยนต์เช่า
เหลา่นัน้ มีผลประกอบการขาดทนุ และบางสว่นก็ได้
หยดุด าเนินกิจการ บริษัทฯคาดการณ์วา่ทิศทางการ
แข่งขันด้านราคาเช่าในตลาดโดยเฉพาะโครงการ
ประมลูต่างๆ จะยงัคงด าเนินอยู่ต่อเนื่อง จากการที่
บริษัทรถยนต์เช่าขนาดใหญ่บางราย มุ่งเน้นการ
ขยายพอร์ตรถยนต์เช่าเพื่อต้องการเพิ่มสว่นแบง่ทาง
การตลาด โดยใช้นโยบายคา่เช่าต ่าเป็นเกณฑ์ 
  
  
                 



 บริษัทฯ ยงัคงมุง่เน้นขยายพอร์ตรถยนต์เช่าและให้ความส าคญัคณุภาพงานบริการที่ดีกบัลกูค้า  โดยกลุม่
ลกูค้าที่ให้ความส าคญัในคุณภาพงานบริการมากกว่าราคาเช่าต ่า เลือกที่จะใช้บริการรถยนต์เช่ากับทางบริษัทฯ ใน
สว่นการขายรถยนต์ใช้แล้ว บริษัทฯได้ขายรถยนต์ที่สิน้สดุสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.9 คิดเป็นยอดขายรวม 1,460 
คนั โดยที่ราคาขายรวมปรับตวัเพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 10 สง่ผลให้ก าไรจากการขายรถยนต์ที่สิน้สดุสญัญาเช่าปรับเพิ่มขึน้
ร้อยละ 39.1 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสทุธิรวม 330.6 ล้านบาท โดยที่อตัราก าไรสทุธิสงูกว่าร้อยละ 17 สว่นหนึ่ง
เกิดจากสทิธิประโยชน์ภาษีและการบริหารต้นทนุทางธุรกิจที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
 บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมกับการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึน้ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของทีมงาน 
กระบวนการท างานภายในองค์กร และการบริหารต้นทนุการด าเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ พร้อมทัง้มองหาโอกาสในการ
ขยายฐานลกูค้ารถยนต์เช่าเพิ่มขึน้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณต่อคณะผู้บริหารและพนกังาน 
ส าหรับความทุม่เทและความวิริยะอตุสาหะที่อทุิศให้บริษัทฯ ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ผมขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทฯจะด าเนิน
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ ปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ 
บริษัทฯจะด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ยึดมัน่หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
เพื่อผลกัดนัให้บริษัทฯ เติบโตภายใต้หลกัเกณฑ์ธรรมภิบาลท่ีดีและแนวทางการเติบโตธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  
  
                                                                                                                                                                                                                                        
  
  
                                                                                                                

 (พิเทพ  จนัทรเสรีกลุ) 
   ประธานกรรมการ 
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1.1 ประวัติ ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
 
            บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) “บริษัท”  จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวนัที่  29  มกราคม  
2535   ในช่ือ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั” โดยคณุไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล  ด้วยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 4 ล้านบาท โดยมีผู้ ถือหุ้นในกลุม่จนัทรเสรีกลุถือหุ้นร้อยละ 100 ให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทตา่งๆ ทัง้เช่าระยะ
สัน้ และเช่าระยะยาว แก่ลูกค้าองค์กรทัง้ภาครัฐ และ บริษัทเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยมีนโยบายที่เน้นการ
ให้บริการท่ีดีเยี่ยม และยดึมัน่ในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า การท างานแบบพนัธมิตร และเน้นผลเป็นเลศิใน
การท างานกบัคูค้่าทกุ ๆ ราย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานเพื่อให้เกิดการพฒันางานบริการที่ดียิ่งขึน้ ท าให้บริษัทมีผล
การด าเนินงานท่ีเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง 
 
 
 
 
 
 
 
           ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ช่ือ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ 
ลสี จ ากดั (มหาชน)” และเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้จาก 1,000 บาทตอ่หุ้น เป็น 1 บาทตอ่หุ้น และในเดือนพฤศจิกายน 
2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน จ านวน 50 ล้านหุ้น ท าให้ในปัจจบุนัทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
ของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 250 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

          ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทได้ลงทุนใน
บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อจ าหนา่ยรถยนต์เก่า 
เพื่อรองรับ การจ าหน่ายรถยนต์ที่ครบก าหนดสญัญา
เช่าของบริษัท ภายใต้ แบรนด์ของ “โตโยต้าชัวร์ 
กรุงไทย ยูสคาร์” โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้ นจ านวน 
37,999,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของทุนจด
ทะเบียน (ในเดือนมกราคม 2556 ได้ซือ้หุ้นจากบริษัท
ยอ่ยเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละร้อย)  
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 ปัจจบุนับริษัทยอ่ยมีศนูย์จ าหนา่ยรถยนต์ใช้แล้ว จ านวน 3 แหง่  คือ 
1. ส านกังานใหญ่ถนนกาญจนาภิเษก 
2. สาขาศรีนครินทร์ และ 
3. สาขาเกษตร 



1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 
 บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการด าเนินงาน (Operating 
Lease) อายกุารเช่าสว่นใหญ่อยูร่ะหวา่ง 1 ปี - 5 ปี และการให้เช่าระยะสัน้ (Short Term Rent) อายกุารเช่าไม่เกิน 1 ปี 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการจ าหนา่ยรถยนต์เช่าที่ครบก าหนดอายสุญัญาเช่าผ่านตวัแทนจ าหน่ายคือบริษัทย่อย ซึ่งท าให้
มีก าไรจากการขายรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าภายหลงัหมดอายสุญัญาเช่าอีกด้วย 
 
 รถยนต์ที่บริษัทให้เช่าสว่นใหญ่เป็นรถยนต์ที่มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายสงู โดยแบ่งเป็นประเภท รถยนต์นัง่
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู้  และรถกระบะ ประกอบไปด้วยรถยนต์แบรนด์ต่างๆ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ  
นิสสนั เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีรถยนต์ยุโรปให้เช่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทุกระดบั และ เพื่อ
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของการให้บริการ บริษัทได้จัดท าประกันภัยรถยนต์ประเภทชัน้ 1 ไว้ส าหรับรถยนต์ทุกคัน 
รวมทัง้รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัยานพาหนะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการการจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์  ค่า
ตรวจสภาพ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รวมถึงมีศนูย์ประสานงาน 24 ชัว่โมง (Call Center) เพื่อให้บริการลกูค้าใน
กรณีฉกุเฉิน มีทีมงานซึง่จะช่วยประสานงาน และให้ค าแนะน า พร้อมทีมช่างฉกุเฉิน และรถซอ่มบ ารุงเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อม
ออกให้ความช่วยเหลอื ณ จดุเกิดเหต ุพร้อมบริการรถลากจูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทกุวนั รวมถึงมีบริการรถ
ทดแทนในกรณีที่เกิดอบุตัิเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           บริษัทมีศนูย์บริการท่ีส านกังานใหญ่บนถนนพระราม 3  และสาขาอโศก รวมทัง้ศนูย์บริการอ่ืนท่ีมีสญัญากบั
บริษัทมากกวา่ 800  แหง่ อนัเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ลกูค้าวา่จะได้รับการดแูลเป็นอยา่งดีทกุเวลา ตลอดจนเป็นการ
คุ้มครองป้องกนัความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้กบัทรัพย์สนิของบริษัท 
           ทางสว่นงานของบริษัทยอ่ย หรือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั ซึง่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ100 
โดยบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั ประกอบธุรกิจรับซือ้ จ าหน่าย และแลกเปลี่ยน รถยนต์ใช้แล้วไม่จ ากดัยี่ห้อ จึง
เป็นการสนบัสนนุบริษัท ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ครบวงจร เนื่องจากสามารถจดัจ าหน่ายรถยนต์ที่ครบสญัญาเช่า 
ผ่านช่องทางนีไ้ด้โดยตรงถึงลูกค้า ท าให้ได้ราคาจ าหน่ายรถยนต์ที่สูงขึน้ และตัดค่าด าเนินการในการขายออก 
นอกจากนี ้บริษัทยอ่ย ยงัสามารถสร้างผลตอบแทนให้แกก่ลุม่บริษัทได้ จากการขายรถยนต์ใช้แล้วที่รับซือ้จากบคุคลอื่น
ทัว่ไป ซึง่สง่ผลให้บริษัทมียอดจ าหนา่ยรถยนต์ และรายได้เพิ่มสงูขึน้ 

04 



1.3 นโยบาย และค่านิยมในองค์กร 
 
           บริษัทฯ เห็นถึงความส าคญัต่อการน าพาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน จึงได้มีการก าหนดเป็นนโยบายของ
บริษัทฯ เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมน าพาองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมั่นคง รวมถึงการสร้างค่านิยมใน
องค์กรให้เกิดขึน้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายบริษัท 
EXCELLENCE SERVICE 
“เป็นบริษัทรถเช่าชัน้น าที่เน้นงานบริการที่เป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืนภายใต้ การท างาน
ร่วมกบัคู่ค้า มุ่งสร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้าและพฒันาพนกังานให้มีความก้าวหน้า และมีทกัษะ ท างานที่เป็นมืออาชีพ 
โดยการปลกูฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมภายใต้หลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี” 
  
ค่านิยมในองค์กร  หลัก PPD 
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Professional  
ความเช่ียวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคณุภาพสงูสดุ 
Partnership  
การบริการ และสมัพนัธภาพที่ดี น ามาซึง่ความพอใจสงูสดุของลกูค้า 
Dynamic 
ความมุง่มัน่ ทุม่เท และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความเป็นเลศิในธุรกิจรถเช่าอยา่งยัง่ยืน 



1.4 กลยุทธ์ และศักยภาพในการแข่งขัน 
  
1.  บริษัทมีช่ือเสยีงในการด าเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ เนื่องจากบริษัทได้ก่อตัง้ และให้บริการเช่ารถยนต์แก่ลกูค้ามาเป็น
ระยะเวลานาน จึงนบัเป็นผู้บริการให้เช่ารถยนต์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เน้นบริการให้เช่าทัง้แบบ
สญัญาเช่าเพื่อการด าเนินงานและสญัญาเช่าระยะสัน้ 
2.  ผู้บริหารมีความความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า เนื่องจากมีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ท าให้มีฐานลกูค้าจ านวนมาก 
จึงท าให้โอกาสในการเพิ่มบริการให้เช่ารถยนต์มากขึน้ รวมถึงการกระจายความเสีย่งโดยไมม่ีการพึง่พิงลกูค้ารายใดราย
หนึง่ในสดัสว่นท่ีมากเกินไป 
3. เสนอบริการครบวงจรและมีมาตรฐาน และคณุภาพในงานบริการที่ดี บริษัทเน้นสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า 
และตอบสนองทุกระดบัความต้องการของลกูค้าโดยบริษัทจะจัดซือ้รถยนต์ ตามความต้องการของลกูค้าแต่ละราย  
และเพื่อเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัการบริการ บริษัทได้จดัท าประกนัรถยนต์ชัน้ 1  กบับริษัทประกนัภยัที่มีช่ือเสียง
ให้กบัรถยนต์ทกุคนัและรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัรถยนต์ เช่น คา่ซอ่มแซม ค่าต่อทะเบียน เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัท
มีบริการหลังการขายที่ครบวงจร เช่น การจัดการซ่อมบ ารุง การบริการรถยนต์ทดแทน โดยมีศูนย์ซ่อมบ ารุงและ
ตรวจเช็คสภาพมากกวา่ 800 แหง่ทัว่ราชอาณาจกัร นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีบริการเสริม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้ เช่า
ได้รับความรู้ และสิทธิประโยชน์จากการเช่าสงูสดุ เช่น จดัอบรมขบัขี่อย่างปลอดภยั และจดักิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
ผู้ผลติรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
5. บริษัทมีศูนย์บริการเป็นของตนเอง จึงมีช่างที่มีความรู้ความสามารถส าหรับการให้บริการและให้ความรู้แก่ผู้ เช่า 
นอกจากนีช้่างของบริษัทสามารถประมาณการค่าซ่อมบ ารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถลดต้นทนุการซ่อม
บ ารุงของบริษัท 
6.  เพิ่มงบประมาณด้านการตลาด    
 บริษัทเห็นถึงความส าคญัของกลยุทธ์ด้านการตลาด จึงได้มุ่งเน้นในการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  
รวมทัง้การจดัโปรโมชัน่ตา่งๆ บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัทและผลติภณัฑ์ ให้เป็นท่ีรู้จกั
กนัอยา่งแพร่หลาย  
7. สง่เสริมให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงานและแบบสญัญาเช่าซือ้ 
โดยบริษัทให้ความส าคญัในการฝึกอบรมพฒันาความรู้ให้แก่พนกังานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความรู้ด้าน
การบริหารการเงินและผลประโยชน์ทางภาษีที่ลูกค้าได้รับส าหรับการเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน และรวมถึง
ผลประโยชน์ในด้านการด าเนินการตา่งๆ ท่ีลกูค้าได้รับ เช่น การควบคมุงานซอ่มบ ารุง การควบคมุงบประมาณรายจ่าย
บริษัท เป็นต้น 
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4. เนื่องจากการที่บริษัทมีจ านวนรถยนต์ให้เช่ามากกว่า 7,500 คนั 
ท าให้บริษัทมีการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) เช่น 
บริษัทมีอ านาจในการต่อรองราคา และสามารถประหยัดต้นทุนใน
การจดัหารถยนต์ อะไหลร่ถยนต์ อตัราดอกเบีย้ นอกจากนีบ้ริษัทยงั
สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบางส่วน เช่น การใช้
ประโยชน์จากบคุลากรในสว่นงานสนบัสนนุต่อจ านวนรถได้มากขึน้ 
เป็นต้น  



โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
          โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 - 2559 สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: 1/ รายได้อ่ืน เชน่  รายได้ศนูย์บริการ ดอกเบีย้รับ คา่ปรับเลิกสญัญา รายได้จากการสง่เสริมการขาย เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 
  
          บริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็นสญัญาเช่า
ระยะเวลาตัง้แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยให้บริการแก่ลกูค้าประเภทองค์กร และบริการให้เช่ารถยนต์ระยะสัน้ (Short Term 
Rental) ตัง้แตร่ายวนั ถึงรายเดือน โดยให้บริการแก่ลกูค้าองค์กรและลกูค้าบคุคล รวมทัง้บริษัทมีการให้บริการแบบครบ
วงจรด้วยรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน และมีรถยนต์ให้เลอืกหลายรุ่น หลายขนาด มากกวา่ 7,500 คนั 
 
          ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ของลกูค้าที่จะใช้ประโยชน์จากการเช่าเพื่อการด าเนินงานนัน้แตกต่างไปจากการซือ้ เช่าซือ้และ
เช่าทางการเงิน กล่าวคือ การเช่าเพื่อการด าเนินงานลูกค้าต้องการใช้สินทรัพย์เป็นการชั่วคราว และไม่ต้องการเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวมถึงภาระหน้าที่ของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบั
รถยนต์ เช่น คา่ภาษีที่เก่ียวข้อง และคา่ประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น อีกทัง้ยงัเป็นการลดภาระทางด้านการเงิน โดยที่ลกูค้า
ไม่ต้องลงทุนจ่ายเงินก้อนหรือวางเงินดาวน์เพื่อซือ้รถยนต์ และไม่มีภาระในการจัดหาวงเงินกู้  และหลกัประกันต่างๆ 
นอกจากนัน้แล้ว การท าสญัญาเช่าเพื่อการด าเนินงานยงัมีผลประโยชน์ทางภาษีส าหรับนิติบคุคล  เหตผุลดงักลา่วจึงท า
ให้สญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงานเป็นท่ีนิยมของลกูค้ามากขึน้ และยงัคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีที่ดีตอ่ไป 
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รายได้ 
ด าเนินการ

โดย 
% การ 2557 2558 2559 
ถือหุ้น ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากคา่เชา่รถยนต์ บริษัท 1,089.11 57.69 1,138.01 58.49 1,132.80 56.56 
2. รายได้จากการขายรถยนต์ที ่  
หมดอายสุญัญาเชา่ 

บริษัท 567.57 30.07 517.59 26.60 628.66 31.39 

3. รายได้จากการขายรถยนต์ บริษัทยอ่ย 100 164.46 8.71 229.25 11.78 178.85 8.93 

4. รายได้อ่ืน1/ 
บริษัท/บริษัท

ยอ่ย 
66.66 3.53 60.94 3.13 62.65 3.12 

รวม     1,887.80 100.00 1,945.79 100.00 2,002.96 100.00 



2.1.1  ลักษณะของการให้บริการ  
 1. บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) 
          บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน เป็นสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตัง้แต ่1 ปี ถึง 5 ปี  กลุม่ลกูค้าจะ
เป็นนิติบคุคลทัง้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการ
ยานพาหนะควบคู่ไปกบับริการเสริมครบวงจร  เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการบริหารและจดัการ
ยานพาหนะ โดยลกูค้าสามารถเลอืกยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมถึงอปุกรณ์เสริมตา่งๆ ได้ตามความต้องการ  
 
          โดยก่อนการสง่มอบรถยนต์ให้ลกูค้า บริษัทจะตรวจเช็คสภาพรถยนต์และท าประกนัภยัรถยนต์ชัน้หนึ่งซึ่งมีบริษัท
เป็นผู้ รับผลประโยชน์ นอกจากนีล้กูค้าสามารถเลอืกใช้การบริการหลงัการขายตา่งๆ ได้ เช่น การจดัการซอ่มบ ารุงรถยนต์ 
และการบริการรถยนต์ทดแทนชัว่คราว ในสว่นของกรรมสทิธ์ิในรถยนต์ท่ีให้เช่านัน้จะยงัคงเป็นของบริษัทเมื่อหมดสญัญา
เช่า  
 
          บริษัทมีนโยบายเก็บเงินมดัจ า เป็นการประกนัการเช่ารถยนต์โดยเฉลีย่ประมาณ 3 เดือนของราคาคา่เช่า อยา่งไรก็
ตาม บริษัทมิได้เก็บเงินมดัจ ากบัลกูค้าทกุราย ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงิน และเครดิตของลกูค้าแต่ละราย และใน
กรณีที่ลกูค้าค้างช าระคา่เช่าเป็นระยะเวลาติดตอ่กนั 3 เดือนขึน้ไป  บริษัทจะด าเนินการยึดรถยนต์ที่ให้เช่าคืน และเรียก
เก็บคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญา   

 
 2. บริการให้เช่าระยะสัน้ (Short Term Rental) 
          บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสัน้ ได้แก่ สญัญาเช่ารายวนั รายสปัดาห์ และรายเดือน บริษัทเน้นกลุม่ลกูค้าปัจจุบนัที่
ใช้บริการเช่าเพื่อการด าเนินงานกบับริษัทอยู่แล้วซึ่งมีความต้องการเช่าระยะสัน้เพิ่มเติม รวมถึงการให้บริการแก่ลกูค้า
อื่นๆ ทัว่ไปทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล  ลกูค้าสามารถเลอืกใช้บริการรถยนต์ที่มีให้เลอืกอย่างหลากหลาย ตามขนาด
ของเคร่ืองยนต์ และประเภทของการใช้งาน  
 
          โดยบริษัทจะเก็บค่าเช่าลว่งหน้าจากลกูค้าเต็มจ านวน และเงินประกนัการเช่ารถยนต์ ซึ่งการเก็บเงินประกนัการ
เช่ารถยนต์จะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัิของลกูค้า และประเภทของรถยนต์ที่ลกูค้าต้องการเช่า ในกรณีที่ลกูค้าไม่ประสงค์จะ
ช าระเงินประกนัการเช่ารถยนต์ ลกูค้าสามารถหาบคุคลมาค า้ประกนั และช าระเงินมดัจ าแทนได้ หากลกูค้าผิดนดัช าระ
คา่เช่าเกิน 3 วนั บริษัทจะด าเนินการยดึรถยนต์ที่ให้เช่าคืน รวมถึงเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ตามที่ระบใุนสญัญา  

  
          นอกจากการให้บริการจดัหารถยนต์ดงักลา่วแล้ว บริษัทได้ตระหนกัในคณุคา่ของลกูค้า การบริการจึงเป็นอีกปัจจยั
หนึ่งซึ่งบริษัทให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก ทัง้นีเ้พื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของการให้บริการที่ครบวงจรและเพื่อให้ลกูค้า
ได้รับบริการท่ีดีที่สดุ ดงันี ้

 
  บริการลูกคา้สมัพนัธ์ 
          เจ้าหน้าที่แผนกลกูค้าสมัพนัธ์ ให้ค าแนะน าด้านการบริการ รับข้อเสนอแนะ ค าติชมจากลกูค้า เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ของลกูค้า เพื่อให้ลกูค้าใช้บริการรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ต้นทนุท่ีเหมาะสม รวมถึงให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและผลประโยชน์ทางภาษีที่ลกูค้าจะได้รับส าหรับการ
เช่า  (Operating Lease) นอกจากนีเ้จ้าหน้าที่ยงัท าหน้าที่ส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าเพื่อน ามาปรับปรุงการบริการ 
โดยมีจดุมุง่หมายคือความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 
 
  บริการศูนย์ประสานงาน ตลอด 24 ชัว่โมง 
          บริษัทมีทีมงานซึง่จะช่วยประสานงาน และให้ค าแนะน า พร้อมทีมช่างฉกุเฉินและรถซ่อมบ ารุงเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อม
ออกให้ความช่วยเหลอื ณ จดุเกิดเหต ุ พร้อมบริการรถลากจงู ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทกุวนั 
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 บริการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ 
          บริษัทมีบริการซ่อมบ ารุง และตรวจเช็คสภาพรถตลอดอายุการใช้งานตามสัญญาเช่า  ด้วย Preventive 
Maintenance Program จึงสามารถบริการลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว ทนัใจ ถกูต้อง และแม่นย า เพื่อให้ลกูค้าได้ใช้รถที่มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ และมีความปลอดภยัในการขบัขี่มากที่สดุ โดยบริษัทมีนโนบายที่จะตรวจเช็คสภาพรถก่อนการส่ง
มอบลกูค้าและหลงัการซอ่มตวัถงัทกุครัง้ และบริษัทยงัมีนโยบายในการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คสภาพรถตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ ที่ส านกังานใหญ่ถนนพระราม 3 และสาขาอโศก 
รวมถึงศนูย์บริการของบริษัทตามจดุตา่งๆ และศนูย์บริการท่ีมีสญัญากบับริษัทมากกวา่ 800 แหง่ทัว่ราชอาณาจกัร  

 
  บริการดา้นงานประกนัภยัรถยนต์ 
          บริษัทฯ เป็นพนัธมิตรกบับริษัทประกนัภยัชัน้น า และรถยนต์ที่ให้เช่าทกุคนัได้มีการท าประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 
ไว้ให้กบัลกูค้า  

 
  บริการรถทดแทนกรณีเกิดอบุติัเหตหุรือสูญหาย 
          กรณีรถยนต์เช่าเกิดอบุตัิเหต ุหรือสญูหาย บริษัทมีบริการรถทดแทนให้กบัลกูค้าตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาเช่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.1.2 ลักษณะของธุรกิจรับซือ้ และจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว 
          บริษัท มีรายได้หลกัจากการด าเนินงาน 2 สว่น คือ รายได้จากคา่เช่ารถยนต์ และรายได้จากการขายรถยนต์ที่หมด
สญัญาเช่า โดยรายได้จากค่าเช่ารถยนต์จะได้รับจากการก าหนดอตัราค่าเช่าคงที่ตลอดอายุของสญัญาเช่า ซึ่งการ
ก าหนดอตัราคา่เช่าจะพิจารณาจากมลูคา่ที่ได้จากการขายรถยนต์ที่คาดวา่จะได้รับในอนาคตมาประกอบการค านวณค่า
เช่าด้วย  
 
          บริษัทมีนโยบายจ าหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสญัญาเช่า โดยขายปลีกให้แก่ผู้ซือ้รถยนต์โดยตรงภายใต้การจ าหน่าย
ของบริษัทย่อยซึ่งจะได้ราคาขายที่ดีกว่าการขายส่ง ส าหรับการตดัสินใจว่าจะขายรถยนต์ที่หมดสญัญาเช่าหรือไม่นัน้ 
บริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกนั เช่น ปริมาณรถยนต์คงเหลือของบริษัท สภาพรถยนต์ อายุการใช้งาน 
มลูค่าซ่อมแซม และระยะเวลาในการซ่อมแซม หากตดัสินใจขาย  บริษัทจะด าเนินการปรับสภาพรถยนต์ก่อนการขาย
เพื่อให้ได้ราคาที่สงูขึน้ โดยการตัง้ราคาขายนัน้บริษัทจะพิจารณาจากราคารถยนต์ใช้แล้วในตลาด 
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          ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย หรือบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั (“กรุงไทย ออโตโมบิล”)  คือการรับ
ซือ้และจ าหนา่ยรถยนต์ใช้แล้ว  ภายใต้ช่ือศนูย์ “โตโยต้า กรุงไทย ยสูคาร์” ซึง่ปัจจบุนัมีศนูย์จ าหน่าย 3 แห่ง โดยแห่งแรก 
สาขากาญจนาภิเษก ตัง้อยู่บนถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ แห่งที่สอง สาขาศรีนครินทร์ ตัง้อยู่บนถนนศรี
นครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และแหง่ที่สาม สาขาเกษตร ตัง้อยูบ่นถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
 
          โดยกรุงไทย ออโตโมบิล ได้เข้าร่วมโครงการกบั บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั (“โตโยต้า ประเทศ
ไทย”) ผู้ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ในโครงการโตโยต้า ชวัร์ (Toyota Sure Program) ซึ่งเป็น
โครงการจ าหน่ายรถยนต์โตโยต้าใช้แล้ว ภายใต้รูปแบบและการบริหารงานที่ได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือด้าน
ตา่งๆ จากโตโยต้าประเทศไทย เช่น การรับประกนัสภาพรถยนต์ใช้แล้วที่จ าหนา่ยไปโดยโตโยต้า ประเทศไทย เป็นเวลา 1 
ปี หรือ ระยะทาง 20,000  กิโลเมตร การจดัหาสินค้าคงคลงัและช่องทางการจ าหน่าย การช่วยเหลืองบประมาณในด้าน
การตลาด การน าระบบงานและเทคโนโลยีตา่งๆ ที่ใช้ในตา่งประเทศมาสนบัสนนุ ซึง่โครงการดงักลา่วประสบความส าเร็จ
อย่างมากในหลายประเทศทัว่โลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น เป็นต้น โดยนอกเหนือจากรถยนต์ในโครงการโตโยต้า ชวัร์ 
แล้ว กรุงไทย ออโตโมบิล ยงัสามารถจ าหน่ายหรือรับซือ้รถยนต์ใช้แล้วอื่นๆ ได้ทกุยี่ห้อ มิได้จ ากดัเพียงแค่ยี่ห้อโตโยต้า
เทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  ภาวะการตลาด และการแข่งขัน  
ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ 
          ปัจจบุนัแบง่การประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั
โดยให้เช่ารถยนต์แบบสญัญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซือ้ (Hire Purchase) และบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลกัโดยให้เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) โดยจะมีการให้บริการเสริมที่ครบวงจรควบคู่ไปกบั
การให้เช่ารถยนต์  
 
          การประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์แบบสญัญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซือ้ (Hire Purchase) นัน้
เป็นการให้สินเช่ือโดยที่ลูกค้าตกลงท าสญัญาและตกลงจ่ายช าระค่างวดให้กับผู้ประกอบการ โดยลูกค้าสามารถ
ครอบครองและใช้ทรัพย์สนินัน้ได้ และสญัญาระบวุ่าลกูค้ามีสิทธิเลือกท่ีจะซือ้ทรัพย์สินได้ หรือ สญัญาระบวุ่ากรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย์สนิจะโอนไปให้ลกูค้าตอ่เมื่อลกูค้าได้จ่ายช าระคา่งวดครบถ้วนตามสญัญาแล้ว  

 
          ผู้ประกอบการด้านนีส้ว่นใหญ่จะเป็นสถาบนัการเงิน บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ และบริษัทให้
เช่าซือ้ลสีซิ่งทัว่ไป ซึง่ผู้ประกอบการในด้านนีไ้มใ่ช่คูแ่ขง่โดยตรงของบริษัทแม้วา่การด าเนินธุรกิจจะใกล้เคียงกนั เนื่องจาก
มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่แตกตา่งกนั และมีกลยทุธ์ทางการตลาดที่แตกตา่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้กลยทุธ์ด้านราคา 
และอตัราดอกเบีย้ เป็นหลกั 
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          ส าหรับการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) นัน้เป็นสญัญาเช่าที่ให้สิทธิลกูค้าใช้
ทรัพย์สินได้ และสามารถบอกเลิกสญัญาได้เมื่อไม่มีความต้องการใช้ทรัพย์สินนัน้อีก โดยผู้ ให้เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่า
บ ารุงรักษาทรัพย์สนิท่ีให้เช่าเอง และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าแล้วผู้ให้เช่าสามารถน าทรัพย์สนิดงักลา่วออกให้ผู้อื่นเช่าได้อีก กล
ยทุธ์ทางการตลาดที่ใช้จะเน้นทางด้านคณุภาพของบริการเป็นหลกั ซึ่งบริษัทด าเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน
เป็นธุรกิจหลกั ปัจจบุนัผู้ประกอบการในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีจ านวนมาก โดยแบง่เป็นผู้ประกอบการท่ีเน้นให้เช่ารถยนต์แบบ
ระยะยาว (สญัญาเช่า 3-5ปี) และผู้ประกอบการที่เน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะสัน้ (รายวนั,รายเดือน) โดยผู้ประกอบการที่
เน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะสัน้ ไมใ่ช่คูแ่ขง่โดยตรง เนื่องจากกลุม่เป้าหมายลกูค้าจะเป็นนกัทอ่งเที่ยว ซึ่งหากจะเปรียบเทียบ
กบักลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ที่จะเน้นการให้เช่ารถยนต์แบบระยะยาว ซึง่จะมีกลุม่ลกูค้าองค์กรเป็นหลกั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาวะการแข่งขันในธุรกิจรถเช่าในปีที่ผ่านมา 
    
           ส าหรับภาพรวมของอตุสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าในปี 2559 ที่ผ่านมา ยงัเติบโตต่อเนื่องได้จากปีก่อน โดยองค์กร
ตา่งๆ ทัง้สว่นของภาครัฐ และภาคเอกชนตา่งๆ ได้ปรับเปลีย่นรูปแบบเป็นการเช่ารถยนต์แทนการซือ้ ทัง้นีแ้นวโน้มการเติบโต
ในอุตสาหกรรมรถยนต์เช่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ จากการที่องค์กรต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมได้มุ่งเน้นการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนั โดยที่การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในองค์กรจะสามารถบริหาร และควบคุมต้นทุนคงที่ได้อย่างมี
ประสทิธิผลดีกวา่การซือ้รถยนต์มาใช้ในองค์กร 
 
 ในปี 2560 อุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่ายงัคงมีแข่งขนัทางด้านราคาจากกลุ่มบริษัทรถยนต์เช่าขนาดใหญ่ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์เช่าขนาดกลาง และขนาดเล็กบางราย เร่ิมชะลอการขยายพอร์ตรถยนต์เช่าจากผลกระทบของ
การแขง่ขนัราคาคา่เช่า และจากผลกระทบของราคาขายของรถครบสญัญาเช่าที่ไมเ่ป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
คาดการณ์ว่าการแข่งขนัทางด้านราคารถยนต์เช่ายงัคงมีอยู่ โดยเฉพาะกับการประมูลราคารถยนต์ให้เช่ากับหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน จากการที่บริษัทรถยนต์เช่าขนาดใหญ่บางราย มุ่งเน้นการขยายพอร์ตรถยนต์เช่าเพื่อต้องการเพิ่ม
สว่นแบง่ทางการตลาด โดยใช้นโยบายราคาคา่เช่าต ่าเป็นเกณฑ์ 
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 ในสว่นของตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) ในปี 2559  ได้มีทิศทางราคาที่ดีขึน้จากการที่รัฐบาลได้มีการปรับ
อตัราการจดัเก็บภาษีสรรพาสามิตกบัรถยนต์ใหม่ ส่งผลให้ตลาดรถยนต์มือสองปรับตวัเพิ่มขึน้ตาม และอตัราการอนมุตัิ
สนิเช่ือรถยนต์ใช้แล้วก็ได้ปรับตวัดีขึน้ ทัง้นีปั้จจยัของนโยบายรถยนต์คนัแรกที่เร่ิมทยอยครบก าหนด สิน้สดุเง่ือนไขห้ามโอน 
หรือจ าหนา่ยจากการใช้สทิธ์ิ ตัง้แตใ่นช่วงกนัยายน  2559 ที่ผา่นมา บริษัทฯ คาดการณ์วา่จะไมไ่ด้สง่ผลกระทบมากกบัการ
ขายรถยนต์มือสอง เนื่องจากรถยนต์ในโครงการรถยนต์คนัแรก จะทยอยครบก าหนด และกลบัเข้ามาสูต่ลาดรถยนต์มือสอง
เป็นบางสว่น จึงไมไ่ด้สง่ผลให้เกิดอปุทานสว่นเกินตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากเหตุผลข้างต้นในปี 2560  บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ใช้แล้วจะมีทิศทางที่ดีขึน้ ตาม
สภาวการณ์เศรษฐกิจ โดยที่ปัจจยัการปลอ่ยสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน อาจจะยงัมีผลตอ่ราคา และจ านวนการขายรถยนต์
ใช้แล้ว เหมือนปีก่อนๆ ที่ผา่นมา 
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3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 
 
          ในธุรกิจให้บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน มีการก าหนดค่าเช่าในอตัราคงที่ตลอดอายขุองสญัญา
เช่า ท าให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนจากค่าเช่ารถยนต์ ในขณะที่ต้นทุนในการด าเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดจากอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมมี 2 ลกัษณะ คือ  อัตราดอกเบีย้คงที่ และอัตราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งจะขึน้ลงตามอัตราดอกเบีย้ใน
ท้องตลาด  จึงท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทยงัมีความเสีย่งจากสว่นตา่งของรายได้รับ และดอกเบีย้จ่าย  ซึง่จะสง่ผล
กระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุและผลก าไรของบริษัท     
   
          ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดความเสีย่งนีล้งด้วยการจดัหาแหลง่เงินทนุให้สอดคล้องกบัลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจ โดยจดัการบริหารความเสีย่งใน 2 ด้าน คือ  
 
1. ดา้นระยะเวลา 
          บริษัทจะก าหนดระยะเวลากู้ยืมเงินจากบริษัทผู้ให้เช่าซือ้รถยนต์ให้สอดคล้องกบัอายุของสญัญาเช่า  
2. ดา้นอตัราดอกเบีย้ 
         บริษัทจะพยายามจดัหาแหลง่เงินกู้ที่มีต้นทนุคงที่เพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะการให้เช่ารถยนต์ โดยจะรักษาให้
มีสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้กบัรายได้คา่เช่าอยูใ่นระดบัที่มีก าไรและมีความสม ่าเสมอ 
 
สดัสว่นเงินกู้ยืมประเภทอตัราดอกเบีย้คงที่ และอตัราดอกเบีย้ลอยตวั มีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
3.2  ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาให้เช่า 
          ในการประกอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน มีระยะเวลาเช่าประมาณ 1 - 5 ปี  ซึ่งหลงัจากครบ
ก าหนดสญัญาเช่า  บริษัทอาจพิจารณาเก็บรถยนต์ดงักล่าวไว้เพื่อให้เช่าระยะสัน้ต่อไปอีก 1 - 2 ปี ใน ซึ่งหากไม่มี
บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ อาจท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการมีรถยนต์ในบริษัทมากเกินไป อย่างไรก็ตาม
จากการท่ีบริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั ซึ่งเป็นศนูย์จ าหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์    
“โตโยต้า ชวัร์ กรุงไทย ยสูคาร์” โดยด าเนินธุรกิจ ซือ้-ขายและแลกเปลีย่นรถยนต์ใช้แล้วคณุภาพดีตามมาตรฐานของโต
โยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพรถยนต์ที่ตัดจ าหน่าย และช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถและโอกาสในการจ าหน่ายรถยนต์ได้มากขึน้ โดยปัจจุบันบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากัด มีศูนย์
จ าหนา่ยรถยนต์ใช้แล้วเปิดให้บริการทัง้สิน้ 3 สาขา คือสาขากาญจนาภิเษก สาขาศรีนครินทร์ และสาขาเกษตร 
 
          ดงันัน้ ในการบริหารจัดการรถยนต์เพื่อให้เช่านัน้ บริษัทได้ตระหนกัถึงความสามารถในการจ าหน่ายรถยนต์ที่
ครบอายสุญัญาเช่าให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ ผู้บริหารจึงได้วางนโยบายในการบริหารสนิทรัพย์ให้มีคณุภาพดงันี ้
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ประเภทอตัรา
ดอกเบีย้ 

31 ธนัวาคม  2557 31 ธนัวาคม  2558 31 ธนัวาคม  2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

-  คงที ่ 1,433.04 86.82 1,346.98 75.85 1,845.38 73.14 
-  ลอยตวั 217.48 13.18 429.53 24.18 677.55 26.86 

รวม 1,650.52 100.00 1,776.51 100.00 2,522.93 100.00 



1. จัดให้มีศูนย์บริการของตนเองและศูนย์บริการเครือข่ายทัว่ประเทศกว่า 800 แห่ง โดยมีช่างที่ช านาญการด้านการ
บ ารุงรักษารถยนต์ คอยให้ค าแนะน าและดแูลให้ลกูค้าน ารถยนต์เข้าบ ารุงรักษาตามระยะเวลา เพื่อให้รถยนต์มีคณุภาพ
ตามที่ตลาดต้องการ เพื่อให้การจ าหนา่ยรถยนต์เมื่อหมดอายขุองสญัญาเช่าท าได้ง่ายขึน้ และมีราคาที่สงูขึน้  
 
2. ด าเนินการขายรถยนต์ด้วยตนเอง โดยการจ าหนา่ยให้กบัผู้ซือ้โดยตรงผา่นตวัแทนจ าหนา่ยคือ บริษัท กรุงไทยออโตโม
บิล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย นโยบายดงักลา่วท าให้บริษัทสามารถบริหารรถยนต์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 
2559 และปี 2558 บริษัทมีการจ าหนา่ยรถยนต์ที่ครบอายสุญัญาเช่าจ านวน  1,460  คนั และ 1,228  คนั ตามล าดบั คิด
เป็นก าไรจากการจ าหนา่ยรถยนต์ที่ครบอายสุญัญาเช่าในปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 245.06 ล้านบาท และ ในปี 2558 เป็น
จ านวนเงิน 176.24 ล้านบาท ตามล าดบั  
 
3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ 
          บริษัทมีแหลง่เงินทนุจากสว่นของผู้ ถือหุ้นและการกู้ยืมเงิน โดยมีสดัสว่นดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากพิจารณาแหลง่ที่มาของเงินทนุ บริษัทอาจมีความเสีย่งทางด้านสภาพคลอ่งทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมี
แหลง่เงินทนุสว่นหนึง่ที่มีภาระต้องช าระคืนทัง้เงินกู้ยืมตามสญัญาเช่าซือ้ และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาโครงสร้างของแหลง่เงินทนุจากงบการเงินบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จะเห็นว่าโครงสร้างเงินทุน
แบ่งเป็น 1. เงินทุนระยะสัน้จ านวน 1,278.71 ล้านบาท และ 2. เงินทุนระยะยาวจ านวน  3,226.45 ล้านบาท (ซึ่ง
ประกอบด้วยหนีส้นิระยะยาว  1,244.23 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,982.22 ล้านบาท) หรือคิด เป็นสดัสว่นเงินทนุ
ระยะสัน้ต่อเงินทนุระยะยาวประมาณ 28:72 และหากพิจารณาเฉพาะหนีส้ินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ทัง้ในสว่น
ของตราสารหนีร้ะยะสัน้รวมถึงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ มีจ านวนรวม 
1,278.71  ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ได้มีการบริหารเงินสภาพคลอ่งที่รัดกุมด้วยการเร่งจ าหน่ายรถยนต์รอขายที่คงค้าง 
เพื่อให้ได้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเพียงพอเช่นเดียวกนั  
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งบการเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2557 (ปรับปรุงใหม)่ 2558 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,690.68 50.60 1,786.65 50.14 1,982.22 44.00  
  เงินกู้ยืมตามสญัญาเชา่ซือ้            -    
    -  ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 469.26 14.04 424.47 11.91 329.78 7.32  
    -  ที่ถึงก าหนดช าระมากกวา่หนึ่งปี   617.5 18.48 572.09 16.06 348.53 7.74  
  เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  
และการออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ 
·    เงินกู้ยืมระยะสัน้และตราสารหนีร้ะยะสัน้ 258.48 7.74 278.16 7.81 671.95 14.92  
·    เงินกู้ยืมที่ถึงก าหนดช าระคืนในหนึ่งปี       114.89 3.44 124.78 3.50 276.98 6.15  
-  รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ 373.37 11.17 402.94 11.31 948.93 21.06  
-  รวมเงินกู้ยืมระยะยาว   190.39 5.70 377.01 10.58 895.70 19.88  
  รวมเงินกู้ยืม 1,650.52 49.40 1,776.51 49.86 2,522.93 56.00  
  รวม 3,341.20 100.00 3,563.16 100.00 4,505.16 100.00  



  นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาจากรายได้ขัน้ต ่าจากคา่เช่าในอนาคตของบริษัทภายใต้สญัญาเชา่เพื่อการด าเนินงาน
ที่ไม่อาจบอกเลิกได้ ที่มีอายไุม่เกิน 1 ปี และอายมุากกว่า 1 ปี  ณ สิน้ปี 2559 มี 971.33 ล้านบาท และ 1,569.42 ล้าน
บาทตามล าดบั ในขณะท่ีหนีส้นิท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน  1,278.71 ล้านบาท และหนีส้ินระยะยาวจ านวน 
1,244.23 ล้านบาท อีกทัง้บริษัทยงัมีสภาพคลอ่งในการจ าหน่ายรถหลงัหมดสญัญาเช่า ซึ่งในปี 2560 มีรถครบก าหนด
สญัญาเช่า จ านวนประมาณ 1,600 คนั คาดวา่จะมีเงินสดรับจากการขายจ านวนประมาณ 640 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อ
การด ารงสภาพคลอ่งของบริษัท นอกจากการบริหารสภาพคลอ่งดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมีนโยบายอื่นๆ เพิ่มเติม 
เช่นการควบคมุการจดัเก็บคา่เช่า และการขายรถยนต์ที่หมดสญัญาเช่าให้มีประสทิธิภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
          การให้บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงานและให้เช่ารถยนต์ระยะสัน้นัน้ บริษัทมีโอกาสที่จะไม่สามารถ
เรียกเก็บคา่เช่าและเรียกรถยนต์คืนได้หากไมร่ะมดัระวงัในการคดัเลอืกลกูค้า ขาดระบบการติดตามการช าระคา่เช่าอยา่ง
มีประสทิธิภาพ รวมถึงขาดระบบควบคมุภายในท่ีดี   
 
           เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้มีมาตรการด้านการคัดเลือกลูกค้า อย่างระมัดระวัง โดยค านึงถึง
ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของลกูค้าจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงความ
นา่เช่ือถือของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายป้องกนัความเสีย่งจากตวัลกูค้า โดยสญัญาเช่าระยะสัน้ ลกูค้าต้องจดัให้
มีบคุคลค า้ประกนัหรือวางเงินประกนัการเช่าในปริมาณที่สงู รวมถึงเรียกช าระค่าเช่าลว่งหน้าเต็มจ านวนตามระยะเวลา
การเช่า ซึง่ช่วยคุ้มครองความเสีย่งจากการด าเนินงานได้ในระดบัหนึ่ง  ในขณะที่สญัญาเช่าเพื่อการด าเนินงาน บริษัทมี
นโยบายเก็บเงินมดัจ าการเช่ารถยนต์โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะยงัคงมีความเสี่ยง
บางสว่นจากคา่เช่าที่เรียกเก็บไมไ่ด้หลงัหกัเงินมดัจ าดงักลา่ว แต่จากประสบการณ์  วิธีการในการคดัเลือกลกูค้า รวมถึง
ประสทิธิภาพในการติดตามหนีข้องบริษัท ซึ่งมีระบบการควบคมุภายใน ที่แสดงให้เห็นถึงลกูหนีท้ี่มีการค้างช าระค่าเช่า
เกินกวา่ก าหนดทนัที   ท าให้บริษัทมีการติดตามลกูหนีเ้หลา่นัน้ได้อย่างทนัเวลา ตลอดจนได้มีการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะ
สญูอยา่งเพียงพอ  
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3.5 ความเสี่ยงด้านการตลาด และการแข่งขัน   
          เนื่องจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีข้อจ ากดัทางด้านกฎหมายในการด าเนินธุรกิจเพียงเล็กน้อย ประกอบกบัการใช้เงิน
ลงทุนที่ต ่าส าหรับการเร่ิมต้นด าเนินธุรกิจ ท าให้มีผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ในตลาดเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
แขง่ขนัในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มากขึน้ โดยการแขง่ขนัสว่นใหญ่เป็นการแข่งขนัด้านราคา ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อยอดขาย 
และผลก าไรของบริษัท  
 เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทจึงมีนโยบายที่ชดัเจนในการเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เน้นให้บริการอย่าง
มีคุณภาพ (Premium Service)  และบริการหลังการขายครบวงจร (One Stop Service) โดยบริษัทได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทนัสมยั และมีประสทิธิภาพมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการ และติดตาม
การให้บริการได้อยา่งใกล้ชิดและทัว่ถึง และจากการท่ีเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ยอ่มท าให้เกิดการประหยดัจากขนาด 
(Economy of Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายการด าเนินงานบางสว่นที่มีผลต่อการลดต้นทนุ และ
สามารถแขง่ขนัในด้านราคาได้เช่นกนั แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทมิได้มุง่เน้นการใช้กลยทุธ์ด้านราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการเลือกกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่ชดัเจน และสอดคล้องกบันโยบายการให้เช่ารถยนต์ระยะ
ยาว โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
ซึง่กลุม่ลกูค้าเหลา่นีน้ิยมการเช่ารถยนต์ระยะยาวและการบริการหลงัการขายที่ดีมากกวา่การให้ความส าคญัเร่ืองราคา  

 
3.6 ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ 
  ในปี 2560  บริษัทฯ คาดการณ์ในสว่นของตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) จะมีทิศทางที่ดีขึน้จากราคาที่มีสว่น
ปรับราคาเพิ่มตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ใหม ่แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัมีปัจจยัที่มีผลกระทบในเร่ืองของการ
อนมุตัิสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน ซึง่อาจมีผลตอ่ราคาจ าหนา่ยรถยนต์มือสอง  
  
3.7 ความเสี่ยงทางด้านสังคม และชุมชน 
          บริษัทฯ ตระหนักถึงหลกัการท างานควบคู่ไปกับการดูแลทัง้ทางด้านสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความส าคญัต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ บริษัทฯ จึงได้จดัตัง้โครงการขบัขี่ปลอดภยั 
และด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ค าแนะน าแก่ผู้ ใช้รถยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ ใช้รถยนต์ ขบัขี่รถยนต์บนพืน้ฐานของความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้รถยนต์บนท้องถนน และ
รวมถึงคนเดินทางเท้า และทรัพย์สนิตา่งๆ บนท้องถนน   
 
3.8 ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม 
          ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยังค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมทางอ้อมที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจรถยนต์ เช่น ของเสยีจากการบ ารุงรักษารถยนต์ เป็นต้น โดยบริษัท
ได้ก าหนดเป็นแนวทางการจดัการกระบวนการภายใจ เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาของสิ่งที่เกิดขึน้จากกระบวนการทาง
ธุรกิจของบริษัท 
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4.1 ชื่อบริษัท  : บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์  : KCAR 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน  
    (Operating Lease) และให้เช่ารถยนต์ระยะสัน้ (Rental)  
ทนุจดทะเบียน  : ทนุจดทะเบียนของหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้ว 
    250,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 455/1  ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม
    กรุงเทพมหานคร  10120 
ที่ตัง้สาขา  : เลขที่ 288/9 ถนนอโศ-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
    กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท  : บมจ. 0107547000761 
โทรศพัท์  : 0-2291-8888 
โทรสาร  : 0-2291-4488 
Website  : www.krungthai.co.th  
 
นายทะเบียน  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
     โทรศพัท์ 0 2009-9000  โทรสาร 0 2009-9991  
 
ผู้สอบบญัชี  : นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง 
    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 
ช่ือส านกังานสอบบญัชี : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานสอบบญัชี : 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ            
      เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
      โทรศพัท์  : 02-596-0500, 02-555-0600 
      โทรสาร  : 02-596-0539  
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4.2 ชื่อบริษัทย่อย  :  บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากัด 
สดัสว่นการลงทนุ  :  ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว  
ลกัษณะธุรกิจ  : ซือ้ ขาย แลกเปลีย่น จ าหนา่ยรถยนต์ทัง้เก่า-ใหม ่และรับซอ่มรถยนต์ 
    จ าหนา่ยอปุกรณ์รถยนต์ทัง้เก่า-ใหม ่
ทนุจดทะเบียน  :  ทนุจดทะเบียนของหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้ว 
      400,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100.00 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : 1625 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ ่เขตบางแค  
     กรุงเทพมหานคร 10160 
ที่ตัง้สาขา ศรีนครินทร์ : 41/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
ที่ตัง้สาขา เกษตร  : 2368 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตบางเขน กรุงเทพ 10900 
โทรศพัท์  : 0-2455-4455 
โทรสาร  : 0-2455-4441 
Website  : www.surekrungthai.com 
 
ผู้สอบบญัชี  : นางรุ่งทิพย์  แจ้งศรีสขุ 
    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11930 
ช่ือส านกังานสอบบญัชี : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานสอบบญัชี : 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ            
      เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
      โทรศพัท์  : 02-596-0500, 02-555-0600 
      โทรสาร  : 02-596-0539  
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5.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
          ทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

ทนุจดทะเบียน จ านวน 250,000,000 บาท 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว จ านวน 250,000,000 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญั จ านวน 250,000,000   หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

  
5.2  ผู้ถอืหุ้น 
          รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัท่ี  30 สงิหาคม 2559 
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ล าดบั รายช่ือผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ร้อยละ 
1 กลุม่จนัทรเสรีกลุ/1 183,733,400                                73.49  
2 กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ 14,259,900                                  5.70  
3 กลุม่ระวีแสงสรูย์/2 6,650,000                                  2.66  
4 กลุม่คณุทรงเกียรติ/3 4,642,900                                  1.86  
5 นายสยาม สวุฒันางกรู 1,928,000                                  0.77  
6 นายสเุมธ วอ่งไว 1,805,500                                  0.72  
7 นางจิตธาดา  เปาอินทร์ 1,732,100                                  0.69  
8 กลุม่บญุแสวง/4 1,614,700                                  0.65  
9 นายสญัชยั  อดุมรัชตวนิชย์ 1,600,000                                  0.64  
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 1,110,700                                  0.44  

อื่นๆ 30,922,800.00                                12.37  
รวม                250,000,000.00                               100.00  

 
1/ กลุ่มจนัทรเสรีกลุ  ประกอบด้วย 
นายไพฑูรย์ จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 
นางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 40,512,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.20 
นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60 
นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60 
นายพิสิทธ์ิ จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 
นางสาวพิมลฑา จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 20,221,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.09 
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00 
 
 2/ กลุ่มระวีแสงสูรย์  ประกอบด้วย 
นายอนนัต์  ระวีแสงสูรย์  ถือหุ้น 4,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.98 
นางสาวปิยนชุ  ระวีแสงสูรย์ถือหุ้น 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 
นางสาวนชุนาถ  ระวีแสงสูรย์ถือหุ้น 700,000 หุ้น คิดเป็นนอ้ยกว่าร้อยละ 0.28 
 

  
3/ กลุ่มคณุทรงเกียรติ ประกอบดว้ย 
นางสาวปิยะดา  คณุทรงเกียรติ  ถือหุน้ 4,036,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.61 
นายแพทย์ประจวบ  คณุทรงเกียรติ  ถือหุน้ 595,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.24 
นายปรัชญ์  คณุทรงเกียติ ถือหุน้ 11,300 หุน้ คิดเป็นนอ้ยกว่าร้อยละ 0.01 
  
4/กลุ่มบญุแสวง  ประกอบดว้ย 
นางปิยะรัตน์  บญุแสวง ถือหุน้ 890,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.36 
นายอนรุักษ์ บญุแสวง ถือหุน้ 673,900 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.27 
นางเยาวภา  บญุแสวง ถือหุน้ 30,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 
นายคณุวฒิุ  บญุแสวง ถือหุน้ 20,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 
นางนภารินทร์  บญุแสวง ถือหุน้ 800 หุน้ คิดเป็นนอ้ยกว่าร้อยละ 0.01 



          บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50  ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล
และส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้น าปัจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น ฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน สภาพคลอ่ง แผนการขยายธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ทัง้นีจ้ะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
และส าหรับบริษัทยอ่ย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบับริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัท 
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6.1 โครงสร้างการจัดการ   
          โครงสร้างการจดัการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
  

21 

ประธานกรรมการ 
คณุพิเทพ จนัทรเสรีกลุ 

กรรมการผู้จดัการ 
คณุพิชิต จนัทรเสรีกลุ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
คณุสพุิชฌาย์ ขจรชยักลุ 

ผู้จดัการกฎหมาย และ เลขานกุาร
บริษัท 

คณุนพพล ศกัด์ิทอง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 
คณุศกัดิธัช จนัทรเสรีกลุ 

ผู้อ านวยการ 
สายงานบริการ 

คณุสริิมา ชะเอมกลุ 

ผู้จดัการอาวโุส การตลาด 
คณุจิตติญา เหลืองจามีกร 

ผู้จดัการการตลาดลกูค้า
ใหม ่

คณุวีระเดช ล้อจิตรอ านวย 

ผู้จดัการการตลาด ลกูค้าเก่า 
คณุพทัธนนัท์ จรุงกลิน่ 

ผู้จดัการลกูค้าสมัพนัธ์ 
คณุสนุทรียา หวงัชยั 

ผู้จดัการการตลาดระยะสัน้และรถทดแทน 
คณุจนัทร์ทิพย์ แซ่โอ้ว 

ผู้จดัการศนูย์บริการ 

คณุกญัจน์ภวิศ ใจกว้าง  

ผู้จดัการศนูย์บริการ อโศก 
- 

ผู้จดัการสว่นงานประกนัภยั 
คณุเจ็งมณี กตุะนนัท์ 

ผู้จดัการบญัชีและการเงิน 
คณุพรพรรณ สตัตวตัรกลุ 

ผู้จดัการธุรการ 
- 

ผู้จดัการการตลาดระยะสัน้ อโศก 
คณุณฐัธิชา นาคะ 

ผู้อ านวยการ 
สายงานการตลาด 

คณะกรรมการบริษัท 
คณุพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ 
คณุพิชิต จนัทรเสรีกลุ 
คณุสภุาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ 
คณุชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู 
คณุการุณ เลาหรัชตนนัท์ 
รศ.ดร. พส ุ เดชะรินทร์ 



          บริษัทมีคณะกรรมการท่ีท าหน้าที่ก าหนดแนวนโยบายในด้านตา่งๆ ของบริษัททัง้สิน้ 6 ชดุ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  
1. คณะกรรมการบริษัท  
1.1 คณะกรรมการบริษัท 
          คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559/1  มีจ านวน 6 ทา่น ประกอบด้วย (กรรมการทกุทา่นผา่นการ 
อบรมหลกัสตูร Directors Accredited Program (DAP) แล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมี  นายนพพล ศกัดิ์ทอง เป็นเลขานกุารบริษัท 
/1หมายเหต ุ: 1)  นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2559 เม่ือวนัที่ 15 
 ธันวาคม 2559 แทนนายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ ที่ได้ถึงแก่กรรม เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน 2559 
 2) รศ.ดร. พส ุเดชะรินทร์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
 5/2559 เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม 2559 แทนพลต ารวจโทนพเก้า ธัญญสิริ ที่ได้ลาออกจากต าแหน่ง 
  3) นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 27 
 กมุภาพนัธ์ 2560 แทนนายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ ที่ได้ลาออกจากต าแหน่ง 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
          กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วยนายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ และ นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ 
กรรมการสองในสามทา่นนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
  
1.2 คณะกรรมการบริษัทยอ่ย  
          คณะกรรมการบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามบริษัทย่อย 
          กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ และ นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ 
กรรมการคนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 
1 นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ ประธานกรรมการ 
2 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
3 นายการุณ เลาหรัชตนนัท์ กรรมการ 
4 นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 นางสภุาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6 รศ.ดร. พส ุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1 นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ กรรมการ 
2 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการ 
3 นายพิสทิธ์ิ จนัทรเสรีกลุ กรรมการ 
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ระหวา่งปี 2559 มีการเข้าอบรมหลกัสตูรสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่องดงันี  ้
 
 
 
 
 
 
 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่จดัการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน

มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากับ

ดูแลการบริหารการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เร่ือง
ดงัต่อไปนีซ้ึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ ได้แก่ เร่ืองที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทนุ ลดทุน การออกหุ้นกู้  การซือ้ขายหรือโอนกิจการของ
บริษัท หรือ การรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัและ
การจ่ายบ าเหน็จกรรมการ เป็นต้น 

3. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอ านาจ
หน้าที่ควบคมุดแูลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจ านวนนีใ้ห้แต่งตัง้กรรมการคน
หนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 

4. คณะกรรมการได้ก ากบัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพโดยจดัให้มี
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทัง้นี ้ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวน
แนน่อน หรือ ก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือ ก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลีย่นแปลงก็ได้ นอกจากนัน้ ให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

6. คณะกรรมการบริษัทจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่น
ได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทและหรือบริษัทยอ่ย 

7. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส าคญัตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8. คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและประชาชนอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน 
 
          ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มี 
สว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทและหรือบริษัทยอ่ย  
 
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่  ในการก ากบัดแูลให้บริษัท  ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วย หลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  อาทิ  การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซือ้หรือขายทรัพย์สนิท่ี 
ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

23 

ล าดบั ผู้ เข้าอบรม หวัข้อที่เข้ารับการอบรบ 

1 นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ 
Succession Management for leadership – สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย   
ผลส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 – สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2 นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ ผลส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 – สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 



นโยบาย วิสัยทัศน์และ ค่านิยมองค์กร 
 
“เป็นบริษัทรถเช่าชัน้น าที่เน้นงานบริการที่เป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน ภายใต้การท างาน
ร่วมกบัคูค้่า มุง่สร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้า และพฒันาพนกังานให้มีความก้าวหน้า และมีทกัษะท างานที่เป็นมืออาชีพ โดย
การปลกูฝังจริยธรรม และการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” 
 
วิสัยทัศน์บริษัท (Corporate Vision) 
 

“บริษัทรถเช่าชัน้น าของประเทศ ที่มุง่เน้น Service and Quality Excellence” 
 
ค่านิยมองค์กร 

ความเป็นมืออาชีพ (Professional) 
ความเช่ียวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคณุภาพสงูสดุ 

เป็นคู่ ค้าที่ดี (Partnership) 
การบริการ และสมัพนัธภาพท่ีดี น ามาซึง่ความพอใจสงูสดุของลกูค้า 

พัฒนาอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) 
ความมุง่มัน่ ทุม่เท และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความเป็นเลศิในธุรกิจรถเช่าอยา่งยัง่ยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 
          คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 

1 นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นางสภุาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ 
3 รศ.ดร. พส ุ เดชะรินทร์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี  นางสาวสพุิชฌาย์  ขจรชยักลุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ประสบการณ์การท างานในการสอบทานงบการเงนิของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส  
    (ให้เชา่รถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน) 
2540 – ปัจจบุนั Executive Partner บจก. พรอสเพค คอนซลัติง้ (ตรวจสอบบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงิน) 
2544 – 2545 อนกุรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงินองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน  

3. สอบทานให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
ก) ความเห็นชอบเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน

การปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
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3. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director ) 
 
          คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 2 ทา่น ประกอบด้วย 
 
 
 
 
         โดยมี นายนพพล ศกัดิ์ทอง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. ให้มีอ านาจตดัสนิใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัท โดยก าหนดขอบเขตประเภท  หรือขนาดของภารกิจ 

วตัถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรวม ความสมัพนัธ์กับ
ลกูค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. พิจารณาเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์

ตอ่กิจการ 
4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษัท 
7. พิจารณาและอนุมตัิแผนการปฏิบตัิของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิค าขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ 

ของบริษัทท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 
8. หากการด าเนินงานตามแผนงานท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสงูเกินกว่างบประมาณที่

ได้รับอนมุตัิร้อยละ 10 จะต้องน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1 นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการบริหาร 

          คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ ให้กรรมการบริหารแตล่ะคนสามารถ
ด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ ตามข้อ 3. ก็ได้ 
โดยกรรมการบริหารดงักล่าว จะต้องรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายนัน้โดยตรงตอ่คณะกรรมการบริหาร 
 
          ทัง้นี ้ การอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบริหาร
ข้างต้น จะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการ
บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรือ 
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อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทัง้รายการที่ก าหนดให้ต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอ่ย เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 



4. คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
          คณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
           มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดงันี ้
1. สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ต าแหนง่ดงักลา่ววา่งลง 
2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3. ก าหนด และสอบทานนโยบาย และแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมส าหรับกรรมการให้

สอดคล้องกบัความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรม และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
          คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดงันี ้
1. ก าหนดขอบเขต และนโยบายการการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. เสนอแนวทางปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าในเร่ืองที่เก่ียวข้อง

กบัการก ากบัดแูลกิจการ 
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล และเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่าง
ตอ่เนื่อง 

4. รายงานผลการประเมินการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1 นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2 นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3 นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1 นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2 รศ.ดร. พส ุ เดชะรินทร์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
3 นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
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6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
          คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
         มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดงันี ้
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการ

ด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ทัง้นีใ้ห้ครอบคลมุความ
เสีย่งในเร่ืองตา่งๆ เช่น ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงด้านตลาด หรือความเสี่ยง
อื่นๆ ที่มีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจ 

2. ก าหนดการใช้ทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
วิเคราะห์ ประเมิน วดัผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีประสทิธิผล 

3. ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบตัิ กลยทุธ์ 
และการวดัความเสีย่งโดยรวม เพื่อให้มัน่ใจวา่กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งได้น ามาปฏิบตัิอยา่งเหมาะสม 

4. รายงาน และประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้รายงานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
อาจสง่ผลกระทบตอ่นโยบายการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท 

  
7. เลขานุการบริษัท 
          คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นายนพพล  ศกัดิ์ทอง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีคณุวฒุิ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเป็น
เลขานกุารบริษัท    
   
8. คณะผู้บริหาร 
          คณะผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน  5  ทา่น ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมเพิ่มเติมระหวา่งปี 2559 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1 นายการุณ  เลาหรัชตนนัท์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2 นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายพิชิต    จนัทรเสรีกลุ กรรมการผู้จดัการ 
2 นายศกัดิธชั  จนัทรเสรีกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานสนบัสนนุธรุกิจ 
3 นางสาวสริิมา  ชะเอมกลุ ผู้อ านวยการสายงานบริการ 
4 นางสาวจิตติญา  เหลอืงจามีกร ผู้จดัการอาวโุสการตลาด 
5 นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกลุ ผู้จดัการบญัชี การเงิน 

ล าดับ ผู้เข้าอบรม หัวข้อที่เข้ารับการอบรบ 

1 นายศกัดิธชั  จนัทรเสรีกลุ 
Ethical Leadership Program  4/2016 Director Certification Program 
(ELPDCP 4201/20165) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 



คุณสมบัติของผู้บริหาร 
          ผู้บริหารขอรับรองว่า จะเป็นผู้ ที่ถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติของผู้ บริหารครบถ้วน เป็นผู้ มีจริยธรรม มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
มีความตัง้ใจที่จะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมเหมาะสม 
 
6.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
    
คณะกรรมการบริษัท 
          คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
 
การแตง่ตัง้กรรมการมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงแก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

4. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งในสดัสว่น 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

5. กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จบั
สลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

6. นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคณุสมบตัิ หรือ มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน 
• ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 

7. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
8. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทและการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับใบลา

ออกแล้ว 
9. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบคุคล

ใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัอยูข่องกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน 

10. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองกรรมการ และนอกจากนี ้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึง่หรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  บริษัทได้
ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
  
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา 
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัส าคญั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัส าคญั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักดัอยู ่ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการจากบริษัทฯ  บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยัส าคญั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงิน เดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  
  
          นอกจากนีก้รรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้และ     
ประสบการณ์ด้านการบญัชี หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  
รวมทัง้ บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
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          ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 
 
ผู้บริหาร 
          คณะกรรมการบริษัทจะพจิารณาจากบคุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานใน
สายงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
6.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
1. บริษัทมีคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินให้คณะกรรมการของบริษัทเป็น คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนรายเดือน เป็น

จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,644.58 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดงันี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท และบริษัทย่อย 

(หน่วย : พนับาท) 
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ช่ือ 
ต าแหน่ง 

ปี 2558 ปี 2559 
คา่เบีย้ประชมุ อ่ืนๆ คา่เบีย้ประชมุ อ่ืนๆ 

1. นายไพฑรูย์   จนัทรเสรีกลุ 
    ประธานกรรมการ (ถึงแก่กรรมในปี 2559)  

  192.61 - 
  

104.31 - 
  

2. นายพิเทพ    จนัทรเสรีกลุ  
    ประธานกรรมการ  

  171.32 - 188.45 - 

3. นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ 
    รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

  186.13 - 188.45 - 

4.นายการุณ  เลาหรัชตนนัท์ 
    กรรมการ 

  175.02 - 192.52 - 

5. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  142.78 217.20 136.68 238.92 

6. นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ 
กรรมการตรวจสอบ 

  120.89 173.76 116.68 191.13 

7. พล.ต.ท.นพเก้า  ธญัญสริิ 
   กรรมการตรวจสอบ (ลาออกระหว่างปี 2559) 
8. รศ. ดร. พส ุ เดชะรินทร์ 
 กรรมการตรวจสอบ   

  87.55 
  

173.76 63.71 
  
  

16.30 

191.13 
  
  

16.30 

รวม   1,076.30 564.72 1,007.10 637.48 

  2558 2559 
  จ านวน 

(คน) 
จ านวนเงิน 
 (ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน  
(ล้านบาท) 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร         
-  เงินเดือน และคา่ตอบแทน 8 15.10 8 13.70 
-  โบนสั 8 3.33 8 3.66 
-  เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 8 0.44 8 0.52 

รวม   18.87   17.88 



7.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
  
          บริษัทฯ ได้มีนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง
พนกังานของบริษัทฯ ทกุคน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ เพื่อช่วยในการสง่เสริม และสนบัสนนุให้บริษัทฯ เป็นบริษัท
ที่มีประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน และสนบัสนนุให้มีการตรวจสอบท่ีเพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจต่อผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย   
 
          บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายในการก ากบัดแูลที่ดี ซึง่ประกอบด้วยหลกัการดงัตอ่ไปนี ้
 
หมวดที่ 1 :  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
          บริษัทฯ ได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศตา่งๆ ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยทัว่กนัโดยไม่
ค านึงถึงว่าเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่จ านวนเท่าใด ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทัง้ที่เป็น
สญัชาติไทย และต่างประเทศ โดยทุกครัง้ที่มีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด
อยา่งเคร่งครัด  
          (ก) บริษัทมีการให้ข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยการจดัสง่หนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู้
ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา (อย่างน้อย 14 วนัก่อนวนัประชุม) ซึ่งในหนงัสือนดัประชุมดงักล่าว
จะแจ้งรายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมไปถึงการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูล
ดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนที่จะจดัสง่เอกสารไปยงัผู้ ถือหุ้น 
          (ข) ประธานในที่ประชมุจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เหมาะสม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
โดยในระหวา่งการประชมุ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั
บริษัทอยา่งเต็มที่  
          (ค) ประธานกรรมการ รวมทัง้กรรมการทกุคน จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ยกเว้นกรณีเหตุ
สดุวิสยัจนไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
  
หมวดที่ 2 :  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
          บริษัทฯ ได้ค านงึถึงสิทธิขอผู้ ถือหุ้นถึงแม้ว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นไม่เท่ากนั มีสิทธิในการออกเสียงไม่เท่ากนั 
แตบ่ริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั โดยมีหลกัปฏิบตัิดงันี  ้
          (ก) ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ รวมถึงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล 
รวมถึงข้อร้องเรียนตา่งๆ ผา่นทางอีเมล์ (Email) และทางโทรศพัท์ 
          (ข) ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติในที่ประชุมแทนผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะที่ถกูต้องตาม
กฎหมาย และมีหนงัสอืรับมอบฉนัทะที่ถกูต้องมีสทิธิที่จะเข้าประชมุ และลงมติเช่นเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นทกุประการ 
          (ค) บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทอย่างน้อยคร่ึงหนึ่งของกรรมการทัง้หมดเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่คนเข้าร่วมประชมุ โดยจะแจ้งให้ผู้ตรวจสอบบญัชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่างๆ เข้า
ร่วมประชมุด้วย และจะก าหนดสถานท่ีและเวลาที่ประชมุให้เหมาะสมและสะดวกในการท่ีผู้ ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชมุ  
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หมวดที่ 3 :  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกค้า 
          บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของลกูค้า จึงมุง่เน้นการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า โดยการน าเสนอบริการที่มี
คณุภาพ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที่สดุ รวมถึงการให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วนในเง่ือนไขต่าง ๆ 
ของการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ลกูค้ามีความเข้าใจ และเกิดความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของบริษัท และยงัรวมถึง
การรับฟังข้อร้องเรียนตา่ง ๆ ของลกูค้า เพื่อน ามาพฒันา และปรับปรุงการให้บริการท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
สงูสดุของลกูค้า 
 
          ระหวา่งปี 2559 บริษัทฯ มีกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบัลกูค้าดงันี ้

 

 บริษัทจะดแูลให้มีความเท่าเทียมกนัในสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียในทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ผู้บริหาร   ผู้ ถือหุ้น คู่ค้า 
เจ้าหนี ้ลกูหนี ้คูแ่ขง่                                            หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจาก                                     
                                                                                   ความส าคญัของการร่วมมือกนัระหวา่งบริษัท และผู้มีสว่นได้เสยี 
                                                                                              เหล่านีจ้ะสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการ 
                                                                                                               ให้บริษัทมีฐานะการเ งินที่มั่นคง ดังนัน้ 
                                                                                                                  นอกจากคณะกรรมการจะมีภาระหน้าที่ 
                                                                                                                      และความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นของ 
                                                                                                                       บริ ษัทแล้ว  คณะกรรมการยัง ต้อง 
                                                                                                                      ตระหนักถึงการดูแลให้ผู้ มีส่วนได้เสีย 
                                                                                                                  เหล่านี ไ้ ด้ รับการปฏิบัติที่ดี  โดยปฏิบัติ 
                                                                                                      ตามที่กฎหมายก าหนดและดูแลให้ความมัน่ใจว่า
สทิธิดงักลา่วได้รับความคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยดีอยา่งเทา่เทียมกนั 
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โครงการ จ านวนครัง้ จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ  
อบรมขบัขี่ปลอดภยั 7 7 บริษัท 

ออกบธู Safety Day บริษัทลกูค้า (โดย KCAR) 1 1  บริษัท 

โครงการเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ 3 47 บริษัท 

Toyota Save and Safe 4 15 บริษัท 

ผู้ถอืหุ้น 
          บริษัทมุง่เน้นให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน 
ทีเ่หมาะสมโดยด าเนินการให้มีผลประกอบการ 
ทีด่ีอยา่งสม ่าเสมอ และมีการพฒันาธุรกิจ 
อยา่งตอ่เนื่อง  พร้อมทัง้มีระบบ 
การควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และ 
เพียงพอท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ 
ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 



พนักงาน 
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานคือก าลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ส าเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงให้
ความส าคัญในการดูแลพนกังานทุกคนให้มีขวัญ และก าลงัใจที่ดีในการท างาน ได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ทกัษะ 
ความสามารถ เหมาะสมสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และได้รับสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ระหวา่งปี 2559 บริษัทได้สง่พนกังาน รวมถึงผู้จดัการ และผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกบัสถาบนัตา่ง ๆ เพื่อเป็นการ
พฒันาความรู้ ความสามารถ  เช่น อบรมความรู้ทางด้านบญัชีและภาษี อบรมความรู้ด้านเทคนิคเพื่อยกระดบัฝีมือช่าง กบั
ศนูย์ฝึกอบรมนิสสนั มอเตอร์ประเทศไทย ผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลกัสตูรตา่งๆ กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย เป็นต้น 
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• ผลตอบแทนของพนกังาน : บริษัทฯ พิจารณาจ่ายผลตอบแทน
ในรูปของเงินเดือน และคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานให้มี
ความเหมาะสม รวมทัง้ยงัมีการทบทวนถึงความเหมาะสมใน
การจ่ายเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการเทียบเคียงกับ
ตลาดเพื่อให้สามารถแขง่ขนัได้ 

• กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ : บริษัทฯ จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินออมตามอัตราส่วนโดย
พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 บริษัทฯ จ่ายเงิน
สมทบในอตัราร้อยละ 3 ทัง้นีเ้พื่อเป็นเงินออมหลงัเกษียณอายุ
การท างาน 

• เคร่ืองแบบพนกังาน : บริษัทมีชุดฟอร์มให้กับพนักงานทุกปี 
รวมถึงรองเท้าสวมใส่เพื่อความปลอดภัยส าหรับพนักงานที่
ท างานในสว่นของการบ ารุงรักษารถยนต์ 

• การตรวจสขุภาพประจ าปี : เพื่อส่งเสริมการดูแลสขุภาพของ
พนกังาน 

• หนา้ต่างเรียนรู้ : บริษัทได้จดัให้มีสว่นของการพฒันา และเรียนรู้ภายในองค์กร เช่นมมุหนงัสือ ส าหรับให้พนกังาน 
ทกุคนน าไปอา่นเพื่อผอ่นคลาย หรือน าไปพฒันาความรู้                                                มมุบอร์ดส าหรับแจ้งข้อมลู
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทัง้ในสว่นของแวดวงธุรกิจ                                                 ภาษี ประกนัสงัคม หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

• ห้องพกัทานข้าว และสนัทนาการ : บริษัทได้จดัให้มีสว่น
ของห้องพักทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์กีฬา เช่น โต๊ะ
ปิงปอง แบตมินตัน เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาพัก หรือ
เลกิงานในการผอ่นคลายจากการท างาน และ 

         ช่วยเสริมสร้างความสามคัคีในองค์กร 

• พฒันาความรู้ และทกัษะทีเ่กี่ยวข้อง บริษัท 
         ได้มีการจดัการอบรมพฒันาความรู้ให้กบั 
         พนกังานในหวัข้อตา่ง ๆ  เพื่อให้พนกังาน 
         ได้พฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้การอบรมกบั 
         สถาบนัภายนอก หรือการเชิญวิทยากรที่มีความรู้เข้ามาให้การอบรมแก่พนกังานในบริษัทรวมทัง้การแลกเปลีย่น 
         ความรู้ของพนกังานในแตล่ะสว่นงาน 



ผู้บริหาร 
          บริษัททราบถึงความส าคัญของผู้ บริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดท า
โครงสร้างค่าตอบแทนรวมถึงมีสวสัดิการต่างๆ ของผู้บริหารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้าง
คา่ตอบแทนในอตุสาหกรรม เป็นต้น  
เจ้าหน้ีและคู่ ค้า 
          บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจกับเจ้าหนีแ้ละคู่ค้าทกุประเภทอย่างยตุิธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบตัิตามธรรม
เนียมการค้า รวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ได้ตกลงร่วมกนัรวมถึงการปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
คู่แข่งทางการค้า 
          บริษัทปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าอยา่งเป็นธรรม และไมด่ าเนินธุรกิจที่น ามาซึ่งการผิดจริยธรรม หรือผิดจรรยาบรรณ
ทางการค้าต่อคู่แข่ง โดยบริษัทฯ จะยึดหลกัปฏิบตัิตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ที่ได้ตกลง
ร่วมกนั รวมถึงการปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
 
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
          บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านงึผลกระทบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือ ดแูล และให้
ความใสใ่จต่อชุมชม สงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทัง้มุ่งปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบวิธีที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถ
ศกึษารายละเอียด และ Download ข้อมลูได้ที่ www.krungthai.co.th และรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนประจ าปี 2559 
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หลกัสูตรทีมี่การอบรมระหว่างปี 2559 

หนว่ยงาน หวัข้ออบรม 

บริหาร 

ไขกลยทุธ์การลดต้นทนุด้วยการบริหารงานจดัซือ้ 
จิตวิทยาโน้มน้าวใจด้วยเทคนิค NPL 
Succession Management for leadership 
แนวคิดจิตวิทยากบัการบริหารงานยคุใหม่ 
เพิ่มยอดขาย ท าก าไรหลายเทา่ด้วย Google Ad words 
Global Business Leaders Program Batch 2 
ติดปีกการตลาดในยคุดิจิตอล 
Managing Employee Performance 

บญัชี 

การควบคมุภายในภาคปฏิบตัิเพื่อแก้ไขและป้องกนัความผดิพลาดจากการปฏิบตัิจริง 
ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่และรายงานผู้สอบบญัชีใหม่ 
ข้อควรระวงัในการยื่นงบการเงินปี 2559  และการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าสง่งบการเงิน 
ปี  2560 
update กฎหมายภาษีที่บงัคบัใช้ปี  2559 
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดพร้อมแก้ไขปัญหาเพื่อพฒันาคณุภาพงานบญัชี 



หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
          บริษัทฯ มุง่เน้นให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวลา รวมทัง้สามารถตรวจสอบได้ รวมถึง
ก าหนดให้กรรมการต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบ
การด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบริษัท ทัง้ในรูปของข้อมลู
ทางการเงิน และข้อมลูที่ไมใ่ช่ข้อมลูทางการเงิน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท ได้รับข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั
ตามที่กฎหมาย และหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องก าหนด  
 บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทัว่ถึง ทัง้ในส่วนการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตลอดจนข้อมูลส าคัญที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set 
Community Portal หรือระบบ SCP ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสือ่ตา่งๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซท์ www.krungthai.co.th 
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดขู้อมลูทัว่ไป และหากสนใจสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม สามารถติดตอ่บริษัทฯ ได้ที่โทรศพัท์หมายเลข 
02-291-8888 
 ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการน าเสนอข้อมลูดงันี ้

- จดัพานกัลงทนุและนกัวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ 5 ครัง้ 
- ให้การต้อนรับนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์เพื่อรับทราบผลประกอบการ 25 ครัง้ 

  
หมวดที่ 5 :  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
          คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคญัในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และมี
ความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่ต่อผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ต้องมีภาวะผู้น า และสามารถควบคมุการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่าย
บริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล 
(ก)  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 ทา่น แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ต ่ากว่ากึ่ง
หนึง่ของคณะกรรมการท่ีมีอยู่ 
2.  กรรมการแตล่ะทา่นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ควรประกอบไปด้วยผู้ที่
มีความรู้ในด้านธุรกิจของรถยนต์ให้เช่าเพื่อการด าเนินงาน  อย่างน้อย 2 ท่าน ความรู้ทางด้านบญัชี และการเงิน  
อยา่งน้อย 1 ทา่น  และมีความรู้ในด้านกฎหมายอยา่งน้อย 1 ทา่น 
3. กรรมการแตล่ะทา่นต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และ
ไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจดัการในกิจการที่มีมหาชน
เป็นผู้ ถือหุ้น ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
4. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยประวตัิของกรรมการทุกรายในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1)  รายงาน
ประจ าปี (56-2) รวมถึงการเปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท 

(ข) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามที่กลา่วไว้แล้วในหวัข้อ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  มีทัง้หมด 8 ข้อ 

(ค) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  แต่งตัง้ขึน้จากคณะกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย     1 ใน 3 
ทา่นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านของบญัชี และการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิ
เก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง
คณุสมบตัิ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ และก ากบัดแูลในการด าเนินงานของบริษัท ดแูลรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน การพิจารณา
ข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการพิจารณาการบริหารความเสีย่งของบริษัท 
          อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กลา่วไว้แล้ว ในหวัข้อ อ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีทัง้หมด 7 ข้อ 
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(ง) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ตามที่กลา่วไว้แล้วในหวัข้อ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  มีทัง้หมด 8 ข้อ 

  
(จ) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ตามที่กลา่วไว้แล้วในหวัข้อ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีทัง้หมด 3 ข้อ 
(ฉ) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีทัง้หมด 4 ข้อ 
(ช) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทัง้หมด 4 ข้อ 
(ซ) ภาวะผู้น า 

คณะกรรมการบริษัทวางนโยบาย กลยทุธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจดัท างบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่กิจการ โดยท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
ตามแผนงานต่างๆ รวมทัง้การก าหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนกังานและผู้ เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัต้องก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ดูแล ฝ่ายตรวจสอบภายใน การปฏิบตัิงาน และประเมินผลการท างาน ตลอดจนระบบการ
ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ให้กบับริษัทอยา่งเต็มที่ 

(ฌ) ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ญ) จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทจัดท าข้อพึงปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
ผู้ปฏิบตัิงานฝ่ายตา่งๆ เพื่อให้ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิในการท างานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และมีความเป็นธรรม 
ซึง่แนวทางดงักลา่วจะสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ ซึ่งบริษัทเช่ือว่า
การให้ความส าคญักบัข้อพึงปฏิบตัิที่ดีเหล่านีจ้ะสามารถยกมาตรฐานการก ากับดูแลให้สงูขึน้ อีกทัง้ส่งเสริม
ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ลงทนุในการจดัการของบริษัท สร้างความยตุิธรรมและความนา่เช่ือถือของตลาดทนุ 
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แม้ว่าบริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ
ผู้บริหาร ตลอดทัง้ผู้ปฏิบตัิงานฝ่ายตา่งๆ บางรายเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ด้วย แต่นโยบายในการบริหารงานของบริษัทต้องเน้นถึงประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมเป็นส าคญั โดยเฉพาะการตดัสินใจในเร่ืองที่จะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในผลประโยชน์  ห รือการได้ เปรียบเสีย เปรียบใน
ผลประโยชน์นัน้ บริษัทจะก าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารหรือ
ผู้ บริหารที่เป็นผู้ ถือหุ้ นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองที่มีส่วน
เก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสีย เพื่อความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และจะ
เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพื่อความโปร่งใสในการ
ท างาน อีกทัง้จะน าข้อมูลที่จ าเป็นเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงาน
ประจ าปีและแบบ 56-1 อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับการดูแลเร่ืองการใช้
ข้อมูลภายใน บริษัทจะก าหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริหาร
หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และไม่ให้ซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 



7.2  การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
 
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
          บริษัทมีคณะกรรมการทัง้สิน้จ านวน  6 ทา่น รายละเอียดเป็นดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และข้อบงัคบัของ ตลท. เร่ือง จ านวนกรรมการอิสระและกรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งก าหนดให้มีกรรมการอิสระให้เป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และต้องไม่ต ่ากว่า 3 คน โดยบริษัทได้มี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้างต้น 
(2) การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
          ประธานกรรมการบริษัทจะไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ แตเ่นื่องจากทัง้สองทา่นเป็นตวัแทนจากกลุม่ผู้
ถือหุ้นกลุม่เดียวกนัและเป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ดงันัน้ ในการพิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองที่ส าคญัตา่งๆ ต้องก าหนดให้ต้องผ่าน
การเห็นชอบของกรรมการจากทกุกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่กรรมการตรวจสอบซึง่ถือวา่มีความเป็นอิสระจะต้องมีบทบาทในการ
ให้ความเห็นแก่บริษัทเป็นอยา่งมากซึง่จะท าให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอยา่งดี 
(3)  ค่าตอบแทนของกรรมการ  กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
          บริษัทก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะค านึงถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีกรรมการต้องรับผิดชอบ รวมทัง้สามารถที่จะดแูลและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิที่ต้องการไว้
ได้  สว่นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละบคุคลรวมทัง้ผลประกอบการ
โดยรวมของบริษัทเป็นส าคญั การก าหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วจะพิจารณากลัน่กรองผา่นคณะกรรมการสรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ น ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและจ านวน
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ าปีตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด 
(4) การประชุมคณะกรรมการ 
          บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยจะมีวาระการประชุม
พร้อมเอกสารประกอบสง่ให้กรรมการทกุคนลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมลู
อย่างเพียงพอ อีกทัง้มีเลขานุการบริษัทท าหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้บันทึกรายงานการ
ประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการจดัเก็บไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ 
ทัง้นีใ้นระหวา่งปี หากมีวาระที่จะมีการพิจารณาในเร่ืองของนโยบาย หรือประเด็นในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะมีการเรียกประชุม
กรรมการในระหวา่งกาล ตามความเหมาะสม 
 ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
และมีการจดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีสว่นได้เสียใดๆ ในเร่ือง
ที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งตอ่ที่ประชมุเพื่อรับทราบ และจะต้องไมเ่ข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลง
มติในเร่ืองนัน้ๆ โดยจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

รายช่ือ 
ผู้บริหาร 

บริษัทใหญ่/กรรมการ 
ผู้บริหาร 

บริษัทยอ่ย/กรรมการ 
กรรมการ 

ตรวจสอบอิสระ 
1. นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ / / 
2. นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ / / 
3. นายการุณ เลาหรัชตนนัท์ /   
4. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู     / 
5. นางสภุาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ     / 
6. รศ.ดร. พส ุเดชะรินทร์     / 

รวม 4 ทา่น 3 ทา่น 3 ทา่น 
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โดยในปี 2558 และในปี 2559  บริษัทมีการจดัประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้ปีละ  8 ครัง้ และ 7 ครัง้  โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/1ระหวา่งปี 2559 นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ  ถึงแก่กรรม เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน 2559  
/2 พล.ต.ท. นพเก้า ธัญญสิริ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ และแตง่ตัง้ รศ.ดร. พส ุ เดชะรินทร์  
  ด ารงต าแหน่งกรรมการที่วา่งลง เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม 2559 
 
(5)  คณะอนุกรรมการ 
          คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยการก ากับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึง่ มีวาระการด ารงต าแหนง่ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดซึง่ไมเ่กินคราวละ 
3 ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารอยา่งน้อยจ านวน 3 ทา่น  
 
(6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
          บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
รายการท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มีความมัน่ใจวา่บริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะสง่เสริมความน่าเช่ือถือให้กบั
งบการเงิน ทัง้นีก้ าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในอีกชัน้หนึ่ง 
ซึ่งครอบคลมุทัง้การด าเนินงาน และการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน  (Compliance Control) การจดัการความเสี่ยงและ
การให้ความส าคญัตอ่รายการผิดปกติทัง้หลาย 
 
(7) รายงานของคณะกรรมการ 
          คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) โดยงบการเงินดงักล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่
กฎหมายก าหนดตาม พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีมีสว่นได้เสยีสาธารณะ โดยได้มีการเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุย
พินิจอยา่งระมดัระวงัรวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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รายช่ือคณะกรรมการ ปี 2558 ปี 2559 
  จ านวนครัง้

ประชมุในช่วงที่
ด ารงต าแหนง่ 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชมุ 

จ านวนครัง้
ประชมุในช่วงที่
ด ารงต าแหนง่ 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชมุ 

1. นายไพฑรูย์  จนัทรเสรีกลุ/1 6 6 3 3 
2. นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ 7 7 7 7 
3. นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ 8 8 7 7 
4. นายการุณ เลาหรัชตนนัท์ 7 7 7 7 
5. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 8 8 7 7 
6. นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ 8 8 7 7 
7. พล.ต.ท.นพเก้า  ธญัญสริิ/2 7 7 7 4 
8.รศ. ดร. พส ุเดชะรินทร์/2  -  - 1 1 



(8) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
          คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลทัง้ทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดงันัน้ 
บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลาและโปร่งใส ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้รับทราบ
อยา่งเทา่เทียมกนั ปัจจบุนัการให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุอยูใ่นความรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งแผนกบญัชีกบัฝ่ายบริหาร เพื่อ
ท าให้นกัลงทนุและผู้ที่ได้รับขา่วสารมีความเข้าใจในบริษัทได้อยา่งถกูต้อง ซึง่จะท าให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่
จะเข้ามาลงทนุ อีกทัง้ยงัท าให้บริษัทได้รับมมุมองจากสาธารณชนที่ดีตอ่บริษัท ซึง่เป็นสว่นหนึ่งในการวางเป้าหมายและ
กลยทุธ์ของบริษัท 
 
(9) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
          บริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ถึง ทัง้ในรูปของรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผย
ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี 56-1 รายงานประจ าปีของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูอยา่งทัว่ถึง 
  
การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 
          บริษัทมีนโยบายและวิธีการก ากบัดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัท ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี  ้

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ เก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
2) บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที่สง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
3)บริษัทจะด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ บริหารทราบว่า ผู้ บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญั ซึง่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 
เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

          บริษัทก าหนดบทลงโทษหนกัเบาตามลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้บทลงโทษ
สงูสดุหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลที่เก่ียวข้องใดๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าให้
บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นได้รับความเสือ่มเสยีและเสยีหาย โดยบทลงโทษสงูสดุ คือ การให้ออกจากบริษัท 
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7.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใสเป็นธรรม  รับผิดชอบและระมดัระวงัภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทจุริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์
และความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ 
 เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จึงได้จดัท า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน
ในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 
 ทัง้นีใ้นรายงานฉบบันี ้จะกลา่วถึง “นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รับชัน่” ในบางสว่น และได้เปิดเผย “นโยบาย
ตอ่ต้านคอรัปชัน่” ฉบบัเต็ม ไว้บน website ของบริษัท  www.krungthai.co.th 
 
7.3.1 ค านิยาม 
 คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้
ค ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้ 
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 7.3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้มีระบบที่สนบัสนุน
การต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 
 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ
ควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสีย่งให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ 
 3)  กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ สง่เสริม
และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้ ทบทวนให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกบัสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกาหนดของ
กฎหมายตา่งๆ เป็นต้น 
 4)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไป
อย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ข้อกาหนดของหน่วยงาน
ก ากบัดแูล เพื่อให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคมุที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 5)   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้
และในกรณีที่พบเห็นการกระท าอนัเป็นท่ีฝ่าฝืนนโยบายฉบบันีจ้ะต้องรีบรายงานตอ่ผู้บงัคบั บญัชา หรือผา่นช่องทางการ
รายงานท่ีก าหนดไว้ตามนโยบายฉบบันี ้
 
7.3.3 แนวทางการปฏิบัตเิพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
  บททั่วไป 
 1.) กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและ
จรรยาบรรณ โดยต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 2.) พนกังาน ไมพ่งึละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องแจ้ง
ให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยั 
หรือข้อซกัถามให้ปรึกษากับผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณ ผา่นช่องทางตา่งๆที่ก าหนดไว้ 
 3.) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัท โดย
ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่  
 4.) บริษัทจดัให้มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จดัซือ้ 
 5.) ผู้ที่กระท าคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตาม
ระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดตอ่กฎหมาย 
 6.) บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุคลอื่นท่ีต้องปฏิบตัิหน้าที่
ที่เก่ียวข้องกับทางบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ  ในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ 
 7.) บริษัทฯ  มุ่งมัน่ที่จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ว่าคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทัง้ การท า
ธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 
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7.3.4  การประเมินความเสี่ยง 
  1)   ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น และ
จะต้องสื่อสารไปยงัพนกังานในระดบัต่างๆ ให้เข้าใจ และร่วมมือกัน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
  2)  บริษัทฯ จะจดัท าการประเมินความเสีย่งจากการท าธุรกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ ที่อาจมีขัน้ตอนหรือกระบวนการ
ที่เข้าขา่ยการติดสนิบนและการคอร์รัปชัน่ โดยท าการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทฯ เป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความ
เสีย่ง หรือลดความเสีย่งลงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7.3.5  การฝึกอบรมและการสื่อสาร 
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
 ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเก่ียวกบัการต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่าง
ตอ่เนื่อง เพื่อให้ตระหนกัถึงนโยบายฉบบันีโ้ดยเฉพาะรูปแบบตา่งๆของการคอร์รัปชัน่ ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีสว่นร่วม
ในการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสยัวา่มีการคอร์รัปชัน่ 
 ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะได้รับส าเนานโยบายฉบบันีห้รือหาได้จากใน Intranet ของบริษัทฯ  
เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น นอกจากนีย้ัง
สามารถหาอา่นนโยบายรวมทัง้ข้อมลูลา่สดุที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเวปไซด์ของบริษัทฯ 
 ค) การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายนี ้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับต าแหน่งของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใหมท่กุคนของบริษัทฯ  
 
2) ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า/ให้บริการ และผู้ รับเหมา  
 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า /ให้บริการ 
และผู้ รับเหมาทราบ ตัง้แต่เร่ิมต้นความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และในภายหลงัตามความเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทฯ สนบัสนนุให้
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า /บริการ และผู้ รับเหมายึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม
เช่นเดียวกบับริษัทฯ 
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7.3.6 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
  หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีข้อสงสยัหรือมีหลกัฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานหรือบคุคล
ซึง่กระท าการในนามบริษัทฯ คนใดได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการคอร์รัปชัน่ จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ตอ่บริษัทฯ ได้ดงันี ้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่าน
ช่องทาง ดงันี ้

ผา่นทางโทรศพัท์ 02-291-8888 ตอ่ 120 (คณุนพพล  ศกัดิ์ทอง) 
ผา่นทาง E-mail :noppol@krungthai.co.th 
ผา่นทาง website ของบริษัท  www.krungthai.co.th 
ผา่นจดหมายโดยระบช่ืุอ และสง่มายงั “ผู้ รับแจ้งข้อร้องเรียน” ตามที่อยูต่อ่ไปนี ้

  คณุนพพล  ศกัดิ์ทอง / เลขานกุารบริษัท 
  บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) 
  455/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล ่
  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 
 
 บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูผู้แจ้งไว้เป็นความลบั โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมลูการแจ้งนีเ้พื่อประโยชน์ในการบริหารงานและ
ก ากับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามค าสั่งศาล และ /หรือ ตามค าสัง่ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. หนว่ยงานราชการ และ/หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 
 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจงั และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวัน่เกรง
ตอ่การใช้อ านาจบงัคบับญัชาในทางไมช่อบหรือการกระท าที่ไมเ่ป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระท าของผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียน 
 ผู้แจ้งจะต้องกระท าการโดยสจุริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการกลัน่แกล้งให้
ผู้ อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือให้ได้รับความอับอาย ฯลฯ นัน้ บริษัทฯ จะ
ด าเนินการตามที่เห็นควรตอ่ไป 
 
7.3.7  การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลัน่กรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน  (ผู้บริหาร) 
แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ  
หากการสบืสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวา่ ข้อมลูหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตอุนัควรเช่ือได้วา่ผู้ที่ถกูกลา่วหาได้กระท าการคอร์รัปชัน่ 
หรือทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกลา่วหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถกูกล่าวหาพิสจูน์ตนเอง โดยการหา
ข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นวา่ตนเองไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทาอนัทจุริต ตามที่ได้ถกูกลา่วหา  
หากผู้ถกูร้องเรียน ได้กระท าการทจุริตจริง การทุจริตนัน้ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น จะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากต าแหน่ง และหากการกระท าทุจริตนัน้ผิด
กฎหมาย ผู้กระท าความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทัง้นีโ้ทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ ค าตดัสินของ
คณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอนัสิน้สดุ 
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7.3.8  การก ากับติดตามและสอบทาน 
1)   บริษัทฯ จะจดัให้มีการทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง (อยา่งน้อยปีละครัง้) โดยพิจารณาถึงสถานการณ์
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบผลการประเมินความเสี่ยง และ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิที่ควรมีเพื่อลดความเสีย่ง 
2)   ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและกระบวนการตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ และรายงาน ประเด็นที่ตรวจ
พบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทัง้นีจ้ะหารือผลการ
ตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เ ก่ียวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ผู้ บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบตอ่ไป 

7.4 บุคลากร 
 
          จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2559  มีจ านวนทัง้สิน้ 255 คน 
(ไมร่วมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนกังานตามสายงานดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
ทัง้นีใ้นระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ  
  
ค่าตอบแทนพนักงาน 
 คา่ตอบแทนรวมของพนกังานบริษัท และบริษัทยอ่ย ในปี 2558  เป็นจ านวน 82.82 ล้านบาท และคา่ตอบแทน
รวมของพนกังานจ านวน 266 คน (รวมเข้า-ออกระหวา่งปี) ในปี 2559 เป็นจ านวน  83.40  ล้านบาท โดยเป็นคา่ตอบแทน
ในรูปเงินเดือน คา่แรง คา่ลว่งเวลา เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการอื่นๆ 
  

สายงาน จ านวนพนกังานประจ า (คน) 
1. สายงานบริหาร 3 
2. สายงานการตลาด 81 
3. สายงานบริการ 86 
4. สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 85 

รวม 255 
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          บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม อยู่ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจ าปี 
2559 เป็นการรายงานแยกเลม่จาก แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (56-1) และรายงานประจ าปี 2559 (56-2) 
และได้เปิดเผย “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจ าปี 2559” ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดขู้อมลูได้
ที่เว็บไซด์ www.krungthai.co.th  
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ในสภาพปัจจบุนับริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและสอดคล้อง
กบัแบบประเมินการควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยเฉพาะใน
สว่นของการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลา่วนัน้ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทัง้ยงัได้มีการจดัตัง้แผนกตรวจสอบ
ภายใน เพื่อท าหน้าที่ในการรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตในการตรวจสอบกิจการ/  
ธุรกรรมภายในเพื่อให้เกิดความถกูต้อง และมีประสทิธิภาพในการควบคมุ/ บริหารจดัการท่ีดี 
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          บริษัทมีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งตา่งๆ โดยรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการท ารายการ
กับผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท  รวมถึงการท ารายการกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันซึ่งมีผู้ ถือหุ้นและ /หรือผู้บริหาร
ร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้
หนงัสอืแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์และรายละเอียดของรายการ
ระหวา่งกนั ได้ดงันี ้
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บริษัท/บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้ นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 4 ของทนุช าระแล้วของบริษัทและเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. 
ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้
นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ  เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทนุช าระแล้วของ 
บริษัทและเป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้
นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ  เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทนุช าระแล้วของบริษัทและ
เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.67 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้
นางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้ 
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8  ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5.56  ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8.09  ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5.56  ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้
นายพิสทิธ์  จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ10  ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5.56  ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้

บจก.สยามนิสสนั กรุงไทย  นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 4  ของทนุช าระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 2.50  
ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ  เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทนุช าระแล้วของบริษัทและ
เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 2.50  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย  
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8  ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8.09  ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นายพิสทิธ์ิ  จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10  ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 60  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 

บจก. โตโยต้า กรุงไทย นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุเป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทนุช าระแล้วของบริษัทและ
เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 60 ของบจก.โตโยต้า กรุงไทย 
นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทนุช าระแล้วของบริษัทและ
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก.โตโยต้า กรุงไทย 
นางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 19.23  ของบจก.โตโยต้า กรุงไทย 
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8  ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 0.38  ของบจก. โตโยต้า กรุงไทย 
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8.09  ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 0.38  ของบจก. โตโยต้า กรุงไทย 
นายพิสทิธ์ิ  จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10  ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 0.38  ของบจก. โตโยต้า กรุงไทย 

  



บริษัท/บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต 
  

นางสาวพิมลพรรณ จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8  ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
 และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 32.50 ของทนุช าระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต          
นางสาวพิมลฑา จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทนุช าระแล้วของบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.25 ของทนุช าระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต 
นายพิสทิธ์ิ  จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของบริษัท และเป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8.13 ของทนุช าระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต 

นางวิภาพร  จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทนุช าระแล้วของบริษัท  และเป็นมารดาของนายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ 
นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทนุช าระแล้วของบริษัทและเป็นบตุรของ 

นางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ 
นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทนุช าระแล้วของบริษัท และเป็นบตุรของ 

นางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ 
นางสาวพิมลพรรณ จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8  ของทนุช าระแล้วของบริษัท และเป็นบตุรของนางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ 
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทนุช าระแล้วของบริษัท และเป็นบตุรของนางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ 
นายพิสทิธ์ิ  จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของบริษัท และเป็นบตุรของนางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ 
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9.1 รายการระหว่างกัน 
1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. รายการซือ้ทรัพย์สนิ 
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มลูคา่ของรายการ  (ล้าน

บาท) 

ลกัษณะรายการ บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง นโยบายราคา 
 รอบปี
สิน้สดุ  

 รอบปี
สิน้สดุ  

      31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 

รายการเช่าทรัพย์สนิ         
บริษัทเช่าพืน้ท่ีอาคารขนาด 1,490 ตร.ม. เพื่อใช้เป็น
ศนูย์บริการ โดยได้รับจดัสรรพืน้ท่ีส าหรับจอดรถขนาด 
3,000 ตร.ม. ตัง้อยู่ที่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี 3 ปี นบัตัง้แต่ 20 
กมุภาพนัธ์ 2558 ถงึ 19 กมุภาพนัธ์ 2561 คิดอตัราค่าเช่า 
100,000 บาทต่อเดือน และผู้ให้เช่ามีสทิธ์ิปรับขึน้ค่าเช่า
ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ในทกุระยะเวลา 3 ปี  

บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย คิดอตัราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน 

1.20 1.20 
(คิดเป็นอตัราค่าเช่ารวมพืน้ท่ีจอดรถ 22.27 บาทต่อ ตร.ม.)  

 บริษัทย่อย เช่าพืน้ท่ี 187.5 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ ถนนราม
อินทรา แขวงคนันายาว กรุงเทพฯ สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี 
ตัง้แต่ 1 ม.ค. 58 ถงึ 31 ธ.ค. 60 

บจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้
คิดอตัราค่าเช่า 50,000-70,000 บาทต่อเดือน  
(คิดเป็นอตัราค่าเช่ารวม 266.67 บาท ต่อ ตร.ม.) 

0.60 0.84 

บริษัทย่อยเช่าพืน้ท่ี 2400 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ โฉนดเลขท่ี 
6567 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ สญัญาเช่าอาย ุ2 ปี ตัง้แต่ 1 ม.ค. 56 ถงึ 31 
ธ.ค. 60 

บจก. โตโยต้า กรุงไทย 

คิดอตัราค่าเช่า 300,000 บาท 

1.80 1.80 
ม.ค.56-พ.ค.57 

คิดอตัราค่าเช่า 150,000 บาท  

มิย.57- ปัจจบุนั 

รายการให้เช่าทรัพย์สนิ         
 1. บริษัทให้เช่าพืน้ท่ีส านกังาน ขนาด 350 ตร.ม.เพื่อให้
ใช้เป็นโชว์  รูมรถยนต์ ตัง้อยู่ที่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ สญัญาเช่าอาย ุ 3 ปี ตัง้แต่ ก.พ. 47 ถงึ 
ก.พ. 50 ทัง้นี ้ได้ต่อสญัญาอีก ต่อเน่ือง โดย สิน้สดุ  ก.พ. 
2561 

บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย คิดอตัราค่าเช่า 83,000 บาทต่อเดือน 

1.00 1.00 
(คิดเป็นอตัราค่าเช่า 237.14 บาทต่อ ตร.ม.) 

2. บริษัทย่อยให้เช่าพืน้ท่ีส านกังาน ขนาด 1,200 ตร.ม.
เพื่อให้ใช้เป็นโชว์รูมรถยนต์ ตัง้อยู่ที่ ถ. ศรีนครินทร์ เขต
ประเวศ กรุงเทพฯ สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี ตัง้แต่ ส.ค. 58 ถงึ 
ก.ค. 60 

บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต คิดอตัราค่าเช่า 80,644.86  บาทต่อเดือน 

1.04 1.04 (คิดเป็นอตัราค่าเช่า 71.91 บาทต่อ ตร.ม.) 

    

      มลูคา่ของรายการ  (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง นโยบายราคา  รอบปีสิน้สดุ   รอบปีสิน้สดุ  

      31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 
1. บริษัทซือ้รถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สนิให้เช่า บจก.โตโยต้า กรุงไทย บริษัทซือ้ในราคาต้นทนุหลงัหกัสว่นลดพิเศษจากการซือ้ 546.87 969.04 

    เจ้าหนีค่้าซือ้รถยนต์     9.40 - 

2. บริษัทซือ้รถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สนิให้เช่า บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย บริษัทซือ้ในราคาต้นทนุหลงัหกัสว่นลดพิเศษจากการซือ้
สนิทรัพย์  

49.81 34.99 

- สว่นลดรับจากการซือ้รถยนต์ 

    เจ้าหนีค่้าซือ้รถยนต์     - -  

3. บริษัทซือ้รถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สนิให้เช่า  
    เจ้าหนีค่้าซือ้รถยนต์ 

บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต  ราคาตลาดส าหรับลกูค้าชัน้ดี  
 

24.34 
15.49 

 

38.07 
- 
 



3. รายการค า้ประกนัเงินกู้ยืมธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท ดงันี ้ 
1.   รายการเช่าและใหเ้ช่าทรพัย์สิน 
          บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีอาคารเพื่อใช้เป็นส านกังานและศนูย์บริการ  และให้เช่าพืน้ที่ส านกังานเพื่อใช้เป็นโชว์รูมรถยนต์ 
ในอตัรายตุิธรรมและสมเหตสุมผล สามารถเปรียบเทียบได้กบัค่าเช่าในพืน้ที่ส านกังานใกล้เคียง และบริษัทเช่ารถยนต์
และให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการด าเนินงานในราคาคา่เช่าลกูค้าชัน้ดีซึง่เป็นราคาที่ยตุิธรรมและสมเหตสุมผล 
 
          บริษัทยอ่ยให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเช่าที่ดินในอตัราที่ตกลงกนัไว้ โดยบริษัทท่ีเก่ียวข้อดงักลา่วจะรับผิดชอบในสว่น
ของคา่ใช้จ่ายด้านสาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายสว่นกลาง  
 
          บริษัทย่อยเช่าที่ดินกับบริษัทที่เก่ียวข้อง ในอัตราที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาตลาดโดยบริษัทย่อยเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเช่าที่ดิน 
 
2.   รายการซ้ือทรพัย์สิน 
          รายการดังกล่าว เป็นการซือ้รถยนต์และอะไหล่รถยนต์ เพื่อส าหรับใช้ประกอบกิจการของบริษัทเป็นทรัพย์สิน
เพื่อให้เช่า ในราคายตุิธรรม เปรียบเทียบได้กบัผู้จดัจ าหน่ายรถยนต์รายอื่น ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ทัง้นี ้ตัง้แต่
ไตรมาสสาม ปี 2547 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายซือ้รถยนต์ในราคาตลาด โดยท าการเปรียบเทียบราคารถยนต์กับผู้
จ าหนา่ยหลายราย และซือ้รถยนต์ในรุ่นเดียวกนัท่ีมีราคาต ่าสดุหรือได้รับอปุกรณ์ตกแตง่เพิ่มที่มีมลูคา่รวมสงูสดุ 
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       รอบปี  รอบปี  

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง นโยบายราคา สิน้สดุ สิน้สดุ 

      31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 

1.  นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ ค า้ประกนัเงินกู้ ยืมธนาคาร
ให้แก่บริษัท กบัธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  เงินกู้
เบิกเกินบญัชีธนาคารวงเงิน 10 ล้านบาท ค า้ประกนัเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงินวงเงิน 130 ล้าน
บาทและหนงัสือสญัญาค า้ประกนั วงเงิน 130 ล้านบาท  

นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ ไม่มีการคดิคา่ธรรมเนียม - - 

2.  นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ ค า้ประกนัเงินกู้ ยืมธนาคาร
ให้แก่บริษัท กบัธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เงิน
กู้ ยืมระยะสัน้ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้าน
บาทและหนงัสือสญัญาค า้ประกนั วงเงิน 100 ล้านบาท  

นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ ไม่มีการคดิคา่ธรรมเนียม - - 



3.   รายการค ้าประกนัเงินกู้ยืมธนาคาร  
          รายการดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผล และเป็นเง่ือนไขของการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท โดยเป็นการค า้ประกนัส าหรับเงินกู้ยืมเพื่อซือ้รถยนต์ส าหรับให้เช่า และส าหรับเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
โดยไมม่ีการคิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัเงิน 
  
9.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 
1. รายการเช่าและใหเ้ช่าทรพัย์สิน 
• บริษัทเช่าพืน้ที่อาคารเพื่อใช้เป็นศนูย์บริการจาก บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย และบริษัทให้ บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
เช่าพืน้ที่ส านกังานบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์ รูมส าหรับจ าหน่ายรถยนต์นิสสนั โดยอาคารทัง้สองแห่งตัง้อยู่บริเวณพืน้ที่
เดียวกนับนถนนพระราม 3 บริษัทเป็นเจ้าของสทิธิในพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าติดกบัถนนใหญ่ และ บจก.สยามนิสสนั กรุงไทย
เป็นเจ้าของสทิธิในพืน้ท่ีบริเวณด้านหลงั ซึง่ตอ่มาบริษัทได้มีการขยายการด าเนินธุรกิจ จึงได้เช่าพืน้ท่ีใช้ในสว่นหลงัเพิ่มเติม
ส าหรับเป็นศนูย์บริการ และได้ให้ บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย เช่าพืน้ที่สว่นหน้าบางสว่นเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โดยมีอตัราค่า
เช่าเป็นอตัราที่ยตุิธรรม สามารถเปรียบเทียบได้กบัค่าเช่าในพืน้ที่ส านกังานใกล้เคียง บริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการ
ดงักลา่ว เพราะเป็นข้อตกลงที่เกิดขึน้ก่อนที่บริษัทจะมีนโยบายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าบริษัทจะเป็นผู้ ใช้
ประโยชน์จากที่ดินด้านหน้าเพื่อก่อสร้างอาคารส านกังาน และ บจก.สยามนิสสนั กรุงไทยจะเป็นผู้ ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ด้านหลงัเพื่อก่อสร้างศนูย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ แต่ต่อมาเมื่อบริษัทมีการขยายงานท าให้มีการใช้พืน้ที่อาคารด้านหลงั
ส าหรับบริการลกูค้าของบริษัทมากขึน้ บริษัทจึงขอเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วจาก บจก.สยามนิสสนั กรุงไทย ในขณะเดียวกนั บจก.
สยามนิสสนั กรุงไทย ซึ่งประกอบธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายนิสสนัมีความต้องการเช่าโชว์รูมด้านหน้าเพื่อจอดรถส าหรับ
จ าหน่าย จึงจ าเป็นต้องขอเช่าพืน้ที่บางส่วนจากบริษัท รายการดงักลา่วจึงเป็นผลมาจากข้อตกลงในอดีต ซึ่งในอนาคต
รายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะยงัคงเกิดขึน้ตอ่ไปตลอดอายสุญัญา 10 ปี ซึง่จะสิน้สดุลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 
• บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โตโยต้าชวัร์ กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์และเป็นส านกังานสาขา โดยบริษัทย่อยให้ 
บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต  เช่าที่ดินดงักลา่วบางสว่นเพื่อใช้เป็นโชว์รูมส าหรับจ าหน่ายรถยนต์น าเข้า โดยอาคารทัง้
สองแห่งตัง้อยู่บริเวณพืน้ที่เดียวกันบนถนนศรีนครินทร์ และบริษัทย่อยคิดค่าเช่าที่ดินในอตัราที่ตกลงกนัไว้ โดยบริษัทที่
เก่ียวข้อดงักลา่วจะรับผิดชอบในสว่นของคา่ใช้จ่ายด้านสาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายสว่นกลาง 
• บริษัทยอ่ยเช่าที่ดินเพื่อใช้ส าหรับจ าหนา่ยรถยนต์บริเวณถนนรามอินทรา โดยเช่าที่ดินดงักลา่วจาก บจก. ธนภทัร พร็อพ
เพอร์ตี ้โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกนัไว้ ตามเกณฑ์ของราคาตลาด และรับผิดชอบกบัค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จาก
การเช่าที่ดิน 
•บริษัทยอ่ยเช่าที่ดินเพื่อใช้ส าหรับจ าหน่ายรถยนต์บริเวณถนนพหลโยธิน สาขาเกษตรโดยเช่าที่ดินดงักลา่วจาก บจก . โต
โยต้า กรุงไทย โดยจ่ายคา่เช่าตามราคาที่ตกลงกนัไว้ และรับผิดชอบกบัคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเช่าที่ดิน 
 
2. รายการซ้ือทรพัย์สิน 
บริษัทซือ้รถยนต์ อะไหลร่ถยนต์ และเคร่ืองมือช่างจาก บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย และ บจก. โตโยต้า กรุงไทย เพื่อส าหรับ
ประกอบกิจการของบริษัทในการให้ลกูค้าเช่ารถยนต์ โดยมีราคาที่ยตุิธรรม และเปรียบเทียบได้กบัผู้จดัจ าหน่ายรถยนต์ราย
อื่น  ทัง้นีใ้นอนาคตหากมีการท ารายการซือ้ทรัพย์สินระหว่างกันเพิ่มเติม บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาราคา รวมทัง้ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือ
หุ้น บริษัทคาดว่าจะมีรายการซือ้ทรัพย์สินระหว่างกันเกิดขึน้อีก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายให้ลกูค้าสามารถเลือกยี่ห้อ
รถยนต์ที่ต้องการได้ แต่การจดัซือ้รถยนต์ยี่ห้อดงักลา่วจะจดัให้มีผู้จ าหน่ายรถยนต์อื่นเข้ามาเสนอราคา โดยที่ผู้จ าหน่าย
รถยนต์ที่ให้เง่ือนไขที่ดีที่สดุจะเป็นผู้ที่ได้รับคดัเลอืก 
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3.   รายการค ้าประกนัเงินกู้ยืมธนาคาร  
          บจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้คณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ และคณุพิเทพ จนัทรเสรีกุล  เป็นผู้ค า้ประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้ 
และเงินกู้ ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์  โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค า้ประกันเงินกู้ กับบริษัท เนื่องจากบริษัทมี
ความจ าเป็นส าหรับเงินทนุเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่จึงให้การสนบัสนุนการกู้ ยืมเงินดงักลา่วจาก
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นีใ้นอนาคตหากมีความจ าเป็นในการท ารายการเพิ่มเติม บริษัทจะด าเนินการอยา่งยตุิธรรม โดยหาก
มีการคิดค่าธรรมเนียมค า้ประกันเงินกู้  จะใช้อัตรายุติธรรมที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนักลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลา่วมีนโยบายให้การสนบัสนนุการ
กู้ยืมเงินของบริษัทโดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 
 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 
          บริษัทได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั โดยจะก าหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่
มีสว่นได้เสยีไมส่ามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการอนมุตัิรายการดงักลา่วได้ รวมทัง้บริษัทได้จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ร่วมเข้าพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่วด้วย  โดยนโยบายในการเข้าท ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งนัน้ บริษัทจะมีการก าหนดรายละเอียดรายการ ราคา และเง่ือนไข
ต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ปัจจุบนั บริษัทได้ก าหนดการเข้าท ารายการระหว่างกันในรายการค้าที่กระท าปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการ
สนบัสนนุธุรกิจปกติ ดงันี ้
 
1) รายการค้าที่บริษัทกระท าปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป  
 
วงเงินอนมุติัสญัญาเช่าระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

วงเงิน 

ผู้มีอ านาจอนมุติัในรายการค้าปกติ 

กรณีท าสญัญากบับคุคลภายนอก 
กรณีท าสญัญากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 / บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท 
ผู้จดัการอาวโุสสายงานการตลาด และผู้จดัการ
แผนกกฎหมาย 

ผู้จดัการอาวโุสสายงานการตลาด และผู้จดัการ
แผนกกฎหมาย 

วงเงินตัง้แต ่3 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 6 ล้านบาท 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานสนบัสนนุ
ธุรกิจ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานสนบัสนนุ
ธุรกิจ 

วงเงินตัง้แต ่6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ 

วงเงินตัง้แต ่20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท กรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการบริษัท 

วงเงินตัง้แต ่50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

วงเงินตัง้แต ่100 ล้านบาทขึน้ไป  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 



วงเงินอนมุติัการจดัซ้ือและจดัหารถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2) รายการค้าที่บริษัทกระท าปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
หรือรายการอ่ืนๆ ที่ไมเ่ป็นธุรกิจของบริษัท  
 
          บริษัทจะด าเนินการให้มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาในเบือ้งต้นก่อนที่จะมีการอนมุตัิเข้า
ท ารายการ และบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุ เพื่อดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรม และมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มี
สว่นได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักลา่ว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะด าเนินการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน
ดงักลา่ว เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามความ
เหมาะสม  
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วงเงิน 

ผู้มีอ านาจอนมุติัในรายการค้าปกติ 

กรณีท าสญัญากบับคุคลภายนอก 
กรณีท าสญัญากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 / บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

วงเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท 
ผู้จดัการฝ่ายบริหารจดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 

ผู้จดัการฝ่ายบริหารจดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 

วงเงินตัง้แต่ 3 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 6 ล้านบาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ 

วงเงินตัง้แต่ 6 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 20 ล้านบาท รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ 

วงเงินตัง้แต่ 20 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 50 ล้านบาท กรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการบริหาร 

วงเงินตัง้แต่ 50 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 100 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

วงเงินตัง้แต่ 100 ล้านบาทขึน้ไป คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 



9.3  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 
          บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการเข้าท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตตามที่ได้กลา่วข้างต้น โดยการ
ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่
เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการด้วย เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกบั
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
          ทัง้นี ้หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี  และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท 
 

54 

          รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้  
คณะกรรมการบริษัท              จะต้องปฏิบตัิ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนด 
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย  รวมถึง 
การปฏิบตัิตามข้อก าหนด 
เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 
ซึง่ทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ย 
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รายการ ปี 2557 % ปี 2558 % ปี 2559 % 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)         
รายได้จากคา่เชา่รถยนต์ 1,089.11 57.69 1,138.01 58.49 1,132.80              56.56  
รายได้จากการขายรถยนต์ 732.03 38.78 746.84 38.38 807.51              40.32  
รายได้อ่ืน 66.66 3.53 60.93 3.13 62.65                3.13  
รวมคา่ใช้จา่ย 1,620.39 85.83 1,693.56 87.04 1,670.33 83.39 
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ 331.2 17.54 320.82 16.49 400.07 19.98 
ต้นทนุทางการเงิน 63.79 3.38 68.59 3.52 67.43 3.37 
ภาษีเงินได้ 53.7 2.84 48.79 2.51 2.04 0.1 
ก าไรสทุธิ 213.71 11.32 203.44 10.46 330.6 16.51 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท)             
รวมสินทรัพย์ 3,634.98 100 3,819.20 100 4,639.50 100 
รวมหนีส้ิน 1,944.30 53.49 2,032.55 53.22 2,657.29 57.28 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,690.68 46.51 1,786.65 46.78 1,982.22 42.72 

จ านวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) 250 250 250 

มูลค่าตามบญัชี 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) 0.85 0.81 1.32 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.51   0.45   1.02   
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ             

อตัราก าไรขัน้ต้น - (ไมร่วมก าไรจากการขาย
รถเพื่อให้เชา่) 

19.58% 19.62% 20.95% 

อตัราก าไรขัน้ต้น - (รวมก าไรจากการขายรถ
เพ่ือให้เชา่) 

23.87% 22.80% 26.30% 

อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 17.54% 16.49% 19.97% 

อตัราก าไรสทุธิ  11.32% 10.46% 16.51% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  9.42% 8.61% 9.46% 

อตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น  12.97%   11.70%   17.54%   



10.1 สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  
สรุปรายงานการสอบบัญชี 
  
ปี 2557-2559 ตรวจสอบโดย นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7517 
    บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
 
          รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทในปี  2557 – 2559  ได้แสดงความเห็น แบบไม่มีเง่ือนไขว่า 
งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป 
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10.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
  (หน่วย : บาท) 
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รายการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
บาท % บาท % บาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 47,514,776  1.31  57,844,533  1.51  162,178,983  3.50  
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย 21,040,750  0.58  55,609,927  1.46  55,550,210  1.20  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 141,303,815  3.89  152,102,045    3.98  161,822,457  3.49  
คา่เบีย้ประกนัจ่ายลว่งหน้า 65,052,689  1.79  42,173,373           1.10  48,146,563  1.04  
สนิค้าคงเหลือ 145,582,643  4.01  134,011,716           3.51  219,910,970  4.74  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 30,299,096  0.83  32,081,669           0.84  117,665,316  2.54  
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 450,793,768  12.40  473,823,262         12.41  765,274,499  16.49  
เงินฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนั 57,794,374  1.59  57,816,894           1.51  57,879,159  1.25  
สนิทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือให้เช่า 2,923,575,621  80.43  3,097,448,346         81.10  3,635,351,921  78.36  
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 149,663,699  4.12  148,137,697    3.88  147,235,378  3.17  
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 3,312,108  0.09  3,483,963           0.09  3,285,241  0.07  
สทิธิการเช่า 45,616,269  1.25  34,606,472           0.91  25,446,954  0.55  
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 421,838  0.01  295,941           0.01  174,303  0.00  
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 3,803,976  0.10  3,586,388           0.09  4,855,258  0.10  
รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 3,184,187,886  87.60  3,345,375,702         87.59  3,874,228,214  83.51  
 
รวมสนิทรัพย์ 3,634,981,654  100.00  3,819,198,964      100.00  4,639,502,713  100.00  
 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้  48,901,649  1.35  38,811,301           1.02  173,856,329  3.75  
ตัว๋แลกเงิน 209,577,433  5.77  239,344,770           6.27  498,095,008  10.74  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 93,650,018  2.58  79,362,162           2.08  62,137,744  1.34  
เจ้าหนีค้า่ซือ้สนิทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือให้เช่า 94,351,667  2.60  88,771,894           2.32  -    -    
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 114,894,305  3.16  124,783,876           3.27  276,975,059  5.97  
หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 469,261,651  12.91  424,472,990         11.11  329,775,944  7.11  
ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจ่าย 10,372,659  0.29  4,110,861           0.11  -    -    
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 13,296,779  0.37  14,332,831           0.38  9,377,628  0.20  
รวมหนีส้นิหมนุเวียน 1,054,306,162  29.00  1,013,990,686         26.55  1,350,217,711  29.10  
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  190,390,559  5.24  377,008,061           9.87  895,698,164  19.31  
หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ 617,495,892  16.99  572,088,622         14.98  348,532,053  7.51  
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 29,425,816  0.81  18,926,865           0.50  11,922,502  0.26  
เงินประกนัคา่เช่ารถยนต์จากลกูค้า 48,439,833  1.33  45,926,451           1.20  45,933,690  0.99  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,248,236  0.12  4,611,400           0.12  4,981,955  0.11  
รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 890,000,335  24.48  1,018,561,399         26.67  1,307,068,363  28.17  
 
รวมหนีส้นิ 1,944,306,497  53.49  2,032,552,086         53.22  2,657,286,074  57.28  
 
ทนุจดทะเบียน ช าระแล้ว  250,000,000  6.88  250,000,000           6.55  250,000,000  5.39  
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 162,450,370  4.47  162,450,370           4.25  162,450,370  3.50  
ก าไรสะสม – ส ารองตามกฎหมาย 30,000,000  0.83  30,000,000           0.79  30,000,000  0.65  
ก าไรสะสม- ยงัไม่ได้จดัสรร  1,248,211,505  34.34  1,344,147,009         35.19  1,539,749,909  33.19  
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 13,281  0.00  49,499           0.00  16,359  0.00  
 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,690,675,157  46.51  1,786,646,878         46.78  1,982,216,639  42.72  
 
รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,634,981,654  100.00  3,819,198,964      100.00  4,639,502,713  100.00  
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รายการ 
งบการเงินรวม 

 2557  %  2558  %  2559  % 

รายได้จากคา่เชา่รถยนต์ 1,089,111,994        57.69  1,138,014,173       58.49  1,132,801,177       56.56  

รายได้จากการขายรถยนต์ 732,029,013        38.78  746,838,091       38.38            807,514,089       40.32  

รายได้อ่ืน 
             

66,662,290          3.53  
           

60,935,861         3.13             62,650,809         3.13  

รวมรายได้ 
         

1,887,803,297       100.00  
       

1,945,788,124      100.00         2,002,966,074  
    

100.00  

ต้นทนุการให้เชา่รถยนต์ 
           

875,823,259        46.39  
          

914,757,824       47.01            895,528,220       44.71  

ต้นทนุการขายรถยนต์ 
           

510,639,772        27.05  
          

540,439,923       27.77            534,567,878       26.69  

คา่ใช้จา่ยในการขาย และบริหาร 
           

170,138,174          9.01  
          

169,773,018         8.73            172,796,633         8.63  

ต้นทนุทางการเงิน 
             

63,789,686          3.38  
           

68,588,040         3.52             67,434,527         3.37  

รวมคา่ใช้จา่ย 
         

1,620,390,891        85.83  
       

1,693,558,804       87.04         1,670,327,259       83.39  

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
           

267,412,406        14.17  
          

252,229,320       12.96            332,638,816       16.61  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
             

53,704,155          2.84  
           

48,793,927         2.51               2,035,916         0.10  

ก าไรส าหรับปี 
           

213,708,251        11.32  
          

203,435,394       10.46            330,602,900       16.51  
 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน ก าไร
ส าหรับปี 

                      
0.85  

                     
0.81                       1.32  
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รายการ 
งบการเงินรวม 

2557 2558 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
  ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 267,412,406 252,229,320 332,638,816 
  รายการปรับปรุงกระทบก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้       
    เป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน       
  หนีส้งสยัจะสญู 2,897,583 999,406 3,340,586 
  หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (2,828,565)                         -                        -    
  คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 639,863,377 660,017,352 664,854,655 
  ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนเป็นคา่ใช้จา่ย                        -    575,000                     -    
  ขาดทนุจากการตดัยานพาหนะสญูหาย 420,126                         -                        -    
  ก าไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย (1,831,167) (361,905) (671,707) 
  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร                        -    (1,869)                     -    
  คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 617,413 363,164 370,555 
  ดอกเบีย้รับ (1,770,209) (1,335,608) (779,604) 
  ดอกเบีย้จา่ย 63,591,037 68,485,585 67,318,295 
  ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์       
  และหนีส้ินด าเนินงาน 968,372,002 980,970,445 1,067,071,596 
  สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง       
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 25,041,267 (30,612,528) (13,211,368) 
  คา่เบีย้ประกนัภยัจา่ยลว่งหน้า (19,630,699) 22,879,316 (5,973,190) 
  สินค้าคงเหลือ 345,328,336 339,855,344 393,364,775 
  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 18,052 16,855,114 (56,444,335) 
  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (396,791) 217,589 (1,268,870) 
  หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)       
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 22,970,282 (13,452,631) (17,130,888) 
  เงินประกนัคา่เชา่รถยนต์จากลกูค้า (978,531) (2,513,382) 7,238 
  หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1,317,339 1,036,053 (4,955,204) 
  เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,342,041,257 1,315,235,320 1,361,459,755 
  เงินสดรับดอกเบีย้   95,139 82,333 
  เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือให้เชา่ (556,473,756) (600,554,767) (1,545,826,171) 
  เงินสดจา่ยผลประโยชน์พนกังาน (353,300)                         -                        -    
  เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (64,698,983) (65,437,834) (42,160,530) 

 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 
720,515,218 

 
649,337,858 

 
(226,444,613) 



รายการ 
งบการเงินรวม 

2557 2558 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

  เงินสดรับดอกเบีย้ 2,308,193 1,417,674 847,641 

  เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย                        -                            -                        -    

  เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสัน้แกบ่ริษัทที่เก่ียวข้องกนั 100,000,000 97,000,000 40,000,000 

  เงินสดจา่ยจากการให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บริษัททีเ่ก่ียวข้องกนั (100,000,000) (97,000,000) (40,000,000) 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย 496,970,000 413,738,000 821,090,000 

  เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย (436,595,000) (447,900,000) (820,400,000) 

  เงินฝากธนาคารติดภาระค า้ประกนัเพ่ิมขึน้ (100,656) (22,521) (62,265) 

  เงินสดรับคา่ขายสนิทรัพย์ถาวร                        -    7,379 20,000 

  เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ถาวร (147,428,274) (2,403,377) (2,453,894) 

  เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (2,194,056)                         -    (131,397) 

 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 

 
(87,039,793) 

 
(35,162,844) 

 
(1,089,915) 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

  เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (57,124,066) (62,690,739) (62,227,612) 

  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5,863,479) 4,909,652 165,045,028 

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 135,000,000 150,000,000 95,000,000 

  เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (90,000,000) (165,000,000) (125,000,000) 

  เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 863,122,741 953,137,266 1,053,546,030 

  เงินสดจา่ยช าระตัว๋แลกเงินครบก าหนด (830,000,000) (930,000,000) (800,000,000) 

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 100,000,000 350,000,000 946,834,000 

  เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (117,694,265) (153,492,927) (275,952,715) 

  เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ (557,666,060) (643,208,619) (530,375,754) 

  
เงินสดจา่ยเงินปันผล 
 

(127,500,000) 
 

(107,499,890) 
 

(135,000,000) 
 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (687,725,129) (603,845,256) 331,868,978 
 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ  

(54,249,705) 10,329,758 104,334,450 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 101,764,480 47,514,776 57,844,533 
 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 

 
47,514,776 

 
57,844,533 

 
162,178,983 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : บาท) 
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รายการ 
  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร       
อตัราก าไรขัน้ต้น - (ไมร่วมก าไรจากการขายรถเพื่อให้เช่า) 19.58% 19.62% 20.95% 
อตัราก าไรขัน้ต้น - (รวมก าไรจากการขายรถเพื่อให้เช่า) 23.87% 22.80% 26.30% 
อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 17.54% 16.49% 19.97% 
อตัราก าไรสทุธิ  11.32% 10.46% 16.51% 
อตัราสว่นวดัสภาพคลอ่ง       
อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เทา่)              0.43                  0.47  0.57  

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)              0.54                  0.52  0.47  

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  9.42% 8.61% 9.46% 
อตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น  12.97% 11.70% 17.54% 
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)              1.15                  1.14  1.34  

อตัราสว่นวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (เทา่)              5.19                  4.68            5.93  

อตัราการจ่ายเงินปันผล  54.98% 55.56% 77.30% 
ข้อมลูตอ่หุ้น        
มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 6.83                 7.15  7.93  

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.85 0.81 1.32 



11.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ (Overview) 
  
           โดยสรุปฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 (งบการเงินรวม)  บริษัทมีรายได้รวม 2,002.97 ล้านบาท ก าไรสทุธิ 330.60 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 4,639.50  
ล้านบาท แบง่เป็นสนิทรัพย์หลกัคือ รถยนต์ส าหรับให้เช่า  และรถยนต์ที่รอการขายจ านวนรวม 8,226 คนั มลูค่าสทุธิรวม 
3,812.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจ านวน 6,967 คัน มูลค่า 3,183.13 ล้านบาท โดย
สนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากในปี 2559 มีการสัง่ซือ้รถยนต์เพื่อให้เช่าจ านวน 2,719 คนั (โดยร้อยละ 43 ของรถยนต์ที่ซือ้
เพิ่มในปี 2559 เป็นรถยนต์เช่าที่บริษัทฯ ประมูลงานได้จากลกูค้าภาครัฐวิสาหกิจ) ทัง้นีเ้มื่อเทียบกบัปีก่อนบริษัทฯ ซือ้
รถยนต์เพิ่มขึน้สทุธิ จ านวน 1,086 คนั ในขณะที่การจ าหน่ายรถยนต์ที่หมดอายสุญัญาเช่าในปี 2559 มีจ านวน 1,460 
คนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 232 คนั โดยในปี 2558 มีการจ าหนา่ยรถยนต์ที่หมดอายสุญัญาเช่าเป็นจ านวน 1,228 คนั 
 
 ในขณะที่หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 จ านวน 2,657.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 624.74 
ล้านบาท โดยในปี 2558 มีหนีส้นิรวมจ านวน 2,032.55 ล้านบาท สาเหตทุี่หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ 
ได้จดัหารถยนต์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึน้ ซึ่งนอกจากจะใช้เงินทนุหมนุเวียนจากการด าเนินงานแล้ว บริษัทฯ ยงัจัดหาเงินจาก
แหลง่เงินกู้ยืมระยะยาว รวมทัง้การจดัไฟแนนซ์รถยนต์ จ านวนรวม 1,870 คนัคิดเป็นร้อยละ 68.78 ของรถยนต์ที่ซือ้เพิ่ม 
ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทจดัหารถยนต์เพื่อให้เช่าโดยการจดัไฟแนนซ์จ านวน 1,084 คนั คิดเป็นร้อยละ 66.38 ของรถยนต์
ที่ซือ้เพิ่ม ในสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 1,982.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 195.57 
ล้านบาท โดยในปี 2558  มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,786.65 ล้านบาท โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากผลประกอบการ
ที่เพิ่มขึน้ 
 
ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 
  
รายได้  
ในปี 2559 บริษัท มีรายได้รวมจ านวน 2,002.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 57.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
2.94 จากรายได้รวมในปี 2558 จ านวน 1,945.79 ล้านบาท โดยแบง่เป็นรายได้หลกั 3 สว่น ดงันี ้
   
รายได้ค่าเช่ารถยนต์  บริษัทมีรายได้คา่เช่าในปี 2559 จ านวนเงิน 1,132.80 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5.21 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 0.46 บาท เมื่อเทียบกบัปี 2558 ที่มีจ านวน 1,138.01 ล้านบาท และมีอตัราก าไรขัน้ต้น (ไมร่วมก าไรจากการ
ขายรถครบสญัญาเช่า) ร้อยละ 20.95 เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน ร้อยละ 1.33 รายได้คา่เช่ารถยนต์ที่ปรับลดลงในปี 2559 
เนื่องจากบริษัทฯ มีรถยนต์ที่ครบก าหนดอายสุญัญาเช่าในปี 2559 จ านวน 1,460 คนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 232 คนั 
และมีสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ในช่วงปลายปี ท าให้รายได้ที่รับรู้ในปี 2559 ลดลง 
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 2)  รายได้จากการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า จ านวน 628.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 
111.07 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.46 เนื่องจากในช่วงปี 2559 บริษัทฯ มีรถยนต์ที่หมดสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ รวมทัง้
บริษัทฯ ได้มีการกระตุ้นการจ าหน่ายรถยนต์ที่หมดสญัญาเช่าเพิ่มมากขึน้ เช่น ขยายช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ การท า
โปรโมชั่นเพิ่มขึน้เพื่อกระตุ้นยอดขาย ท าให้บริษัทฯ จ าหน่ายรถได้มากขึน้ และมีราคาจ าหน่ายสูงขึน้ สอดคล้องกับ
ปริมาณรถยนต์ที่ครบก าหนดอายสุญัญาเช่าที่ทางบริษัทฯ รับคืนจากลกูค้า ทัง้นีร้ถที่ครบอายสุญัญาเช่าแล้ว และมีการ
ขายในปี 2559 มีจ านวน 1,460 คนั เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่มีจ านวน 1,228 คนั เพิ่มขึน้จ านวน 232 คนั คิดเป็นการเพิ่มขึน้
ร้อยละ 18.89 
  
 3)  รายได้จากการขายรถยนต์ (ด าเนินการโดย บริษัทย่อย) ปี 2559  มีจ านวน 178.85 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนจ านวน 50.40 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีรายได้จากการขายรถยนต์จ านวน 229.25 ล้านบาท คิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 21.98  ทัง้นีท้ี่รายได้จากการขายรถยนต์ของบริษัทย่อยที่ปรับลดลง เนื่องมาจากบริษัทย่อยได้รับจ านวน
รถยนต์เช่าที่ครบก าหนดคืนจากบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีก่อน ท าให้มีสดัสว่นในการซือ้รถยนต์มาเพื่อจ าหนา่ยเองน้อยลง ท า
ให้มีรายได้จากการขายรถยนต์ที่ด าเนินการโดยบริษัทยอ่ยเองลดลง โดยในปี 2559 มีการขายรถยนต์เองจ านวน 383 คนั 
ลดลงร้อยละ25.63 เมื่อเทียบกบัปี 2558 ที่ขายได้จ านวน 515 คนั 
 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
  
 ต้นทนุการให้เช่ารถยนต์ในปี 2559  จ านวน 895.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 19.23 ล้านบาท โดย
ในปี 2558 มีต้นทนุการให้เช่ารถยนต์มีจ านวน 914.76 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.10 สาเหตทุี่ต้นทนุการให้เช่า
รถยนต์ปรับลดลงจากปีก่อน  เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.1 จากการ
บริหารจดัการรถยนต์เข้าซอ่มตามศนูย์บริการต่างๆ โดยมีการแนะน าให้ลกูค้าเข้าซ่อมกบัศนูย์บริการของบริษัทฯ รวมทัง้
บริษัทฯ ยงัมีการออกซอ่มบ ารุงนอกสถานท่ีให้กบัลกูค้า ซึ่งท าให้ต้นทนุในการซ่อมแซมลดลง นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการ
ทบทวนมลูคา่คงเหลอืของรถยนต์ที่มีไว้ให้เช่า เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2558) โดยการทบทวน
ดงักลา่วนีท้ าให้ต้นทนุการให้เช่ารถยนต์ลดลงจ านวน 40.38 ล้านบาท 
 ต้นทนุการขายรถยนต์ที่หมดอายสุญัญาเช่า ในปี 2559 มีจ านวน 383.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 
42.24 ล้านบาท  คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.37 โดยในปี 2558 มีต้นทนุการขายรถยนต์ที่หมดอายสุญัญาเช่า จ านวน 
341.35 ล้านบาท สาเหตทุี่ต้นทนุขายรถยนต์ที่หมดอายสุญัญาเช่าเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัปริมาณการขายรถยนต์ที่เพิ่มขึน้ 
ทัง้นีต้้นทนุของรถยนต์ที่ขายได้ยงัขึน้อยูก่บั อายรุถยนต์ รุ่นรถยนต์ ประเภทรถยนต์ 
ต้นทนุขายรถยนต์มือสองที่จ าหนา่ยโดยบริษัทยอ่ย ในปี 2559 มีจ านวน 150.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 48.12 
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 24.17 โดยในปี 2558 มีต้นทนุขายรถยนต์มือสองจ านวน 199.10 ล้านบาท โดยต้นทนุ
ที่ลดลงเนื่องจากมีปริมาณการขายของรถยนต์มือสองในปี 2559 ลดลง 
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพนกังาน 
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น โดยในปี 2559 
บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม  172.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จ านวน 3.20 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.88 จากปี 2558 ที่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 169.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.73 
ของรายได้รวมปี 2558  
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ก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทน 
  
ก าไรสทุธิของบริษัทในปี 2559 มีจ านวน 330.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 127.16 ล้านบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 62.50  เมื่อเทียบกบัปี 2558  ที่มีก าไรสทุธิจ านวน 203.44 ล้านบาท โดยก าไรสทุธิที่ปรับเพิ่มขึน้ สาเหตุ
หลกัเกิดจาก 
 
1. ก าไรจากการขายรถยนต์ที่ครบก าหนดสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ ในปี 2559 มีก าไรจากการขายรถยนต์ครบก าหนด

สญัญาเช่าจ านวน 245.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 68.83 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 39.05
โดยในปี 2558 มีก าไรจากการขายรถยนต์ครบก าหนดสญัญาเช่าจ านวน 176.24 ล้านบาท ทัง้นีก้ าไรที่เพิ่มขึน้
สอดคล้องกบัจ านวนรถยนต์ที่ขายเพิ่มขึน้  
 

2. ต้นทนุการให้เช่ารถยนต์ลดลง ในปี 2559 มีต้นทนุการให้เช่ารถยนต์ จ านวน 534.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
5.87 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.09 โดยในปี 2558 มีต้นทนุการให้เช่ารถยนต์จ านวน 540.44 ล้านบาท 
เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจดัการต้นทนุศนูย์บริการ และเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ได้ดีขึน้ 
 

3.  ต้นทนุทางการเงินลดลงในปี 2559 มีต้นทนุทางการเงินจ านวน 67.43 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1.16  ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.69 โดยในปี 2558 มีต้นทนุทางการเงินจ านวน 68.59 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 
บริษัทฯ มีการบริหารต้นทนุทางการเงินให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 
4.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษีเงินได้จ านวน 2.04 ล้านบาท ลดลง 

46.75 ล้านบาท จากปี 2558 ที่มีจ านวน 78.79 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 95.82 การปรับลงลง
เนื่องมาจากกรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกา ฉบบัที่ 604 (พ.ศ. 2559) ลงวนัที่ 18 เมษายน 2559 ที่ได้
ประกาศเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทนุเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเป็น
จ านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่าย ตามจ านวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยให้ยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจ านวน
เทา่กนัของจ านวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้น เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัชี     



ฐานะการเงนิ 
  
สินทรัพย์ 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัท มีสนิทรัพย์รวม 4,639.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่ง
มีจ านวน 3,819.20  ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 820.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.48 โดยสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2559 แบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน 765.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.49 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน 3,874.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.51 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มี
สนิทรัพย์หมนุเวียน 473.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.41 ของสนิทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 3,345.38 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 87.59 ของสนิทรัพย์รวม โดยสนิทรัพย์หลกัของบริษัท คือรถยนต์ที่มีในพอร์ต โดยในปี 2559 มีมลูค่า
สทุธิจ านวน 3,635.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.36 ของสนิทรัพย์รวม 
 ในปี 2559  มีรถยนต์ในพอร์ตจ านวน 8,226 คนั เพิ่มขึน้จ านวนสทุธิ 1,259 คนั เทียบกับปี 2558 ที่มีรถใน
พอร์ตจ านวน 6,967 คนั โดยปริมาณของรถยนต์ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึน้ และมีปริมาณ
รถยนต์ปลอ่ยเช่าเพิ่มขึน้  
 
จ านวนรถยนต์ในพอร์ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกหนีก้ารค้า 
 
           เมื่อพิจารณาจากคุณภาพลกูหนีก้ารค้าของบริษัท (ก่อนหกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู)  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 มีจ านวนเทา่กบั 136.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 8.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.69 ในขณะที่ปี 2558 
มีจ านวนลกูหนีเ้ทา่กบั 128.17 ล้านบาท โดยลกูหนีก้ารค้าสทุธิหลงัหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในปี 2559 จ านวน 130.57 
ล้านบาท แบ่งเป็นลกูหนีจ้ากการขายรถยนต์จ านวน 44.70 ล้านบาท และลกูหนีจ้ากการให้เช่ารถยนต์จ านวน 85.87 
ล้านบาท ซึ่งในส่วนของลกูหนีจ้ากการขายรถยนต์ทัง้หมดเป็นลกูหนีใ้นกลุม่ของธนาคารที่รับจดัสินเช่ือรถยนต์ และใน
สว่นของลกูหนีจ้ากการให้เช่ารถจ านวน 85.87 ล้านบาท เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 41.17 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 47.94 ของลกูหนีจ้ากการให้เช่ารถสทุธิ ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการติดตามหนีอ้ย่างใกล้ชิด และได้มีการพิจารณา
คดัเลอืกลกูค้า โดยพิจารณาถึงความนา่เช่ือถือและการมีสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัลกูค้าสว่นใหญ่ มากกวา่ร้อย
ละ 95 เป็นลกูค้าองค์กร ทัง้หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึง่ลกูค้าเหลา่นีม้ีประวตัิการช าระเงินที่ดี  อย่างไร
ก็ตาม บริษัทยงัคงมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตามนโยบายการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงันี  ้
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รายการ 
ส าหรับรอบปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม  

2557 2558 2559 
จ านวนรถยนต์ต้นงวด (คนั) 6,261 6,562 6,967 
จ านวนซือ้ระหวา่งงวด (คนั) 1,560 1,633 2,719 
จ านวนขายระหวา่งงวด (คนั) 1,259 1,228 1,460 
จ านวนรถยนต์ปลายงวด (คนั)       
   - รถยนต์รอการขาย  332 277 753 
   - รถยนต์เพื่อให้เช่า 6,230 6,690 7,473 
รวมจ านวนรถยนต์ปลายงวด 6,562 6,967 8,226 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิปลายงวด  (ล้านบาท)          
   - รถยนต์รอการขาย  100.73 85.68 177.35 
   - รถยนต์เพื่อให้เช่า 2,923.57 3,097.45 3,635.35 
รวมมลูคา่ตามบญัชีสทุธิปลายงวด 3,024.30 3,183.13 3,812.70 



• ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 1 -2 เดือน   ร้อยละ 1 
• ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 2 -3 เดือน   ร้อยละ 2 
• ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 3 -6 เดือน   ร้อยละ 50 
• ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 6 เดือน  ร้อยละ 100 
 
รายละเอียดลกูหนีก้ารค้า แยกตามอายหุนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดลกูหนีก้ารค้า แยกตามประเภทรายการค้า 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 
หนีส้ิน  
            ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนีส้ินรวม 2,657.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
จ านวน  624.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.74 ของหนีส้ินรวมในปี 2558 ที่มีจ านวน 2,032.55 ล้านบาท โดยการ
เพิ่มขึน้ของหนีส้ินเกิดจากการจดัหารถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึน้โดยใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบนัการเงิน หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวน 2,657.29 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 57.28 ของสนิทรัพย์รวม แบง่เป็นหนีส้นิหมนุเวียนร้อย
ละ 50.81 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวียนร้อยละ 49.19 ของหนีส้นิรวม เทียบกบัหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 จ านวน 2,032.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.22 ของสินทรัพย์รวมในปี 2558 โดยแบ่งเป็นหนีส้ิน
หมนุเวียนร้อยละ 49.89 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวียนร้อยละ 50.11 ของหนีส้นิรวมในปี 2558 
  
 โดยสดัสว่นหนีส้นิดงักลา่วไมไ่ด้สง่ผลกระทบกบัการบริหารสภาพคลอ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้
เช่ารถยนต์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีรายได้จากการจ าหน่ายรถยนต์ที่หมดสญัญาเช่า ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ดงักลา่วมีโครงสร้างเงินทนุสว่นใหญ่เป็นหนีส้ิน บริษัทจึงต้องบริหารกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายให้มีความ
สมดลุและสอดคล้องกนั เพื่อป้องกนัความเสี่ยงสภาพคลอ่งทัง้ด้านระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ โดยก าหนดระยะเวลา
กู้ ยืมเงินให้สอดคล้องกับอายุของสญัญาให้เช่ารถยนต์ และพยายามจัดหาแหล่งเงินกู้ ที่มีอัตราดอกเบีย้คงที่เพื่อให้
สอดคล้องกบัการก าหนดอตัราคา่เช่ารถยนต์ที่เป็นอตัราคงที่ เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

(หน่วย : ล้านบาท) 
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รายการ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2557 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2558 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2559 
ลกูหนีจ้ากการเช่ารถยนต์ 78.95 83.85 85.87 
ลกูหนีจ้ากการขายรถยนต์ 25.09 41.49 44.70 
รวม 104.04 125.34 130.57 

รายการ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2557 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2558 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2559 
ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 89.1 111.75 101.04 
ไมเ่กิน 3 เดือน 13.13 12.85 30.99 
3 – 6 เดือน 1.51 0.99 1.73 
มากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 2.14 2.59 2.99 

รวม 105.88 128.18 136.75 
(หกั) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1.84) (2.84) (6.18) 

รวม 104.04 125.34 130.57 



รายละเอียดหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงินของบริษัท แยกตามอายคุงเหลอืของสญัญา ดงันี  ้
 
 
 
 
 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
 
 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 1,982.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 195.57 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,786.65 ล้านบาท   เนื่องจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่มีก าไรสุทธิจ านวน  330.60 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปี 2559 
จ านวน 2 ครัง้  
 ครัง้ที่ 1 ตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 112.50 
ล้านบาท โดยเงินปันผลจ านวนเงิน 52.50 ล้านบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.21 บาท จ านวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่าย
แล้วในวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 และเงินปันผลที่เหลอืจ านวนเงิน 60.00 ล้านบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.24 บาท จ านวน 
250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
 ครัง้ที่ 2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 
คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 
จ านวนเงิน 75.00 ล้านบาท ( คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.30 บาท จ านวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 9 
กนัยายน 2559  
 รวมบริษัทจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 135.00 ล้านบาท 
 
โครงสร้างเงนิทุน 
 
           ในปี 2559 บริษัทซือ้รถยนต์เพื่อให้เช่า โดยใช้แหล่งเงินทนุหลกัจากหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินอตัราดอกเบีย้คงที่ (ณ สิน้ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 73 ของหนีส้ินกู้ยืมระยะยาว) ซึ่งเป็น
ลกัษณะปกติของการด าเนินธุรกิจนี ้เนื่องจากเป็นหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินกิจการของ
บริษัท และหนีส้นิดงักลา่วก็จะสามารถจดักระแสเงินสดจ่ายสอดคล้องกบักระแสเงินสดรับของบริษัท อีกทัง้เป็นนโยบาย
การใช้แหลง่เงินทุนของบริษัท เพราะนอกจากความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ -จ่ายแล้ว ยงัเป็นการบริหารความ
เสีย่งของอตัราดอกเบีย้หากในอนาคตมีทิศทางปรับเพิ่มขึน้  
 อยา่งไรก็ตามในปี 2559 บริษัทฯ ได้เน้นการใช้แหลง่เงินทนุจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพื่อให้
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฏีกา ฉบบัที่ 604 (พ.ศ. 2559) ที่ได้ประกาศเง่ือนไขการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทนุเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเป็นจ านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้
จ่ายไปจริง 
 โดยสรุปแล้วการจัดหาแหลง่เงินทุนจะพิจารณาจากทัง้ความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ -จ่าย จ านวน
สญัญาเช่าที่มีกบัลกูค้า และต้นทนุทางการเงิน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุทางการด าเนินธุรกิจและการบริหารเงิน  
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(หน่วย : ล้านบาท) 

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

ไมเ่กิน 1 ปี 469.26 424.47 329.78 

1 – 3 ปี 617.49 572.09 348.53 

รวม 1,086.75 996.56 678.31 



สภาพคล่อง 
 
          ส าหรับในปี 2559 บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไปจ านวน 226.44 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
875.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2558 ที่มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 649.34 ล้านบาท เนื่องจาก
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจดัซือ้รถยนต์เพื่อให้เช่า โดยวิธีจ่ายเงินสด เพื่อใช้สิทธิทางภาษีตามพระราชกฤษฏีกา ฉบบัที่ 
604 (พ.ศ. 2559)  ในขณะท่ีมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุในปี 2559 จ านวน 1.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 
จ านวน 34.07 ล้านบาท แบง่เป็นจ านวนเงินจ่ายสทุธิจากการซือ้สนิทรัพย์ถาวรจ านวน 2.45 ล้านบาท เงินสดรับสทุธิจาก
การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายจ านวน 0.69 ล้านบาท เงินสดรับค่าดอกเบีย้จ านวน 0.85 ล้านบาท  ในส่วน
กระแสเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2559  เงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินสทุธิจ านวน 331.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2558 จ านวน 935.72 ล้านบาท โดยแบง่เป็นเงินสดรับจากเงินกู้ ระยะสัน้สทุธิ 388.59 ล้านบาท เงินสดรับจากเงิน
กู้ยืมระยะยาวสทุธิ 670.88 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ านวน 62.23 ล้านบาท เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า
ซือ้ 530.38 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเงินปันผลจ านวน 135 ล้านบาท ท าให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้
สทุธิ 104.33 ล้านบาท 
 
รายละเอียด รายได้คา่เช่าในอนาคตภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไมอ่าจบอกเลกิได้ 
 
 
 
 
 
 
 
11.2      ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
 
 ในปี 2559 บริษัท ได้แต่งตัง้นางสาวสลุลิต  อาดสว่าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่  7517   แห่ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 
ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 1,136,000 บาท แบ่งเป็นของบริษัทจ านวนเงิน 840,000 บาท และของบริษัทย่อย
จ านวนเงิน 296,000 บาท 

(หน่วย : ล้านบาท) 
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รายได้ค่าเช่าในอนาคต ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 

ไมเ่กิน 1 ปี 917.23 919.06 971.33 

เกิน 1 ปีแตไ่มเ่กิน 5 ปี 1,115.27 1,218.81 1,569.42 

รวม 2,032.50 2,137.87 2,540.75 
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ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ คณุวฒุกิารศกึษา / 

สดัสว่น
การถือ
หุ้นใน
บริษัท  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 
ต าแหน่ง  (ปี) ประวตักิารอบรม  (%) 

1 นายพิเทพ  
จนัทรเสรีกลุ 

46 -    ปริญญาโท  สาขาการเงิน,  13.60 เป็นบตุรของคณุ
ไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ 
และเป็นพ่ีของคณุ
พิชิต จนัทรเสรีกลุ 

  ธ.ค. 59 – ปัจจบุนั 
  2547- ธ.ค.2559 
 

ประธานกรรมการ 
 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ / 
กรรมการบริหาร 

Seattle University, สหรัฐอเมริกา 

ประธาน
กรรมการ 

  บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้
เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน) -    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

    2548 – ปัจจบุนั กรรมการ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั     บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซือ้และ

จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) -    อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น 19 
  -    อบรมหลกัสตูร DCP  รุ่น 201/2015   2547 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 

    บจก. โตโยต้า กรุงไทย (ตวัแทน
จ าหน่ายรถยนต์ ย่ีห้อโตโยต้า) 

            2535 – ปัจจบุนั กรรมการ 
      บจก. ธนภทัร พรอพเพอร์ตี ้(ให้เช่า

อาคารส านกังาน) 
      ก.พ.60 – ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ / 

กรรมการบริหาร  
2 นายพิชิต  
จนัทรเสรีกลุ 

44 -    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,  13.60 เป็นบตุรของคณุ
ไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ 
และเป็นน้องของคณุ
พิเทพ จนัทรเสรีกลุ 

  2547 – ก.พ. 2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ / 
กรรมการบริหาร  University of Toledo, สหรัฐอเมริกา 

กรรมการ -    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   2548 – ปัจจบุนั 
 

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้
เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

กรรมการ
ผู้จดัการ -    อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น 19 

  2546 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซือ้และ

จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) 
-    อบรมหลกัสตูร DCP รุ่น  85 กรรมการ 

บริหาร 
  -    อบรมหลกัสตูร CDC รุ่น  8  2546 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการผู้จดัการ 
บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย (ตวัแทน
จ าหน่ายรถยนต์ ย่ีห้อนิสสนั) 

-    อบรมหลกัสตูรธุรกิจครอบครัว ก ากบัดแูล
อย่างไรให้ยัง่ยืน  FBS รุ่น  2/2015   

-    อบรมหลกัสตูร RNG  รุ่น 7/2015     2535 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจก. ธนภทัร พรอพเพอร์ตี ้(ให้เช่า

อาคารส านกังาน) 
  -    อบรมหลกัสตูร RCC  รุ่น 20/2015 

      

      
      

3 นายการุณ  
เลาหรัชตนนัท์ 

60 -    ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ไม่มี - - ไม่มี -   มีค. 2556-ปัจจบุนั กรรมการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้
เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน) กรรมการ   -   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์     2551-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
 - อบรมหลกัสตูร ISO/IEC 27001   บจ. อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) 

   - อบรม Automobile financing business   2551-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
   - อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น 32   บจ. เอส ซี ที เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ 

   - อบรมหลกัสตูร DCP รุ่น 170   ตค. 49-เมย. 51 กรรมการผู้จดัการ 

  บจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิง่ 
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ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ คณุวฒุิการศึกษา / สดัสว่นการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่ง
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ต าแหน่ง  (ปี) ประวติัการอบรม  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 
4 นายชยัวฒัน์  

อศัวินทรางกรู 
64 -    เนติบณัฑิตไทย ส านกัเนติบณัฑิตยสภา - ไมม่ี - - ไมม่ี - 2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ และ -    ปริญญาโท   บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการ
ด าเนินงาน) 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2556- ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  -    ปริญญาตรี     บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2556- ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง   บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป 

  -    -   เนติบณัฑิตไทย ส านกัเนติบณัฑิต
สภา 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  -    อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น 24   บมจ. กฤษดามหานคร 
  -    อบรมหลกัสตูร DCP รุ่น 81 2548 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ 
  -    อบรมหลกัสตูร ACP รุ่น 12   บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
    2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
    2548– ปัจจบุนั กรรมการ 
      บจ. โบ๊ตเฮ้าส์ หวัหิน  
    2548 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บมจ. แนเชอรัล พาร์ค 
    2547– ปัจจบุนั กรรมการ 
      บจ. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 
    2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บมจ. ซินเท็ค คอนสตคัชัน่ 
    2546 – ปัจจบุนั กรรมการ 
      บจ. กระบี่ เซาเทอร์น บีช 
      บจ. เชียงใหม ่อ็อทสปริง 
    2540 - ปัจจบุนั กรรมการ 
      บจก. พรอสเพค คอนซลัติง้ (ตรวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน) 
5 นางสภุาภรณ์  

จิตต์มิตรภาพ 
47 -    ปริญญาโท   กฎหมาย,  - ไมม่ี - - ไมม่ี - 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

Villanova University , สหรัฐอเมริกา    บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพ่ือการ
ด าเนินงาน) กรรมการ และ

กรรมการ
ตรวจสอบ 

-    อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น 23 2545 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
-    อบรมหลกัสตูร DCP รุ่น 160   บจก. สมาร์ทโฮม ซิสเต็มส   (ท่ีปรึกษาวางระบบไฟและ

ระบบรักษาความปลอดภยั)   

  2545 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 

  บจก. แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิง้ (ลงทนุในบริษัทอ่ืน)     
    2545 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 

      บจก. อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ซิสเต็มส  
      (ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิต ออกแบบ คิดค้นสร้างสรรค์ 

พฒันาและจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์)     
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ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ คณุวฒุิการศึกษา / สดัสว่นการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ต าแหน่ง  (ปี) ประวติัการอบรม  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 
6 รศ.ดร. พส ุ เดชะรินทร์ 49 -PH.D. IN MANAGEMENT OF 

TECHNOLOGY,   SCHOOL OF 
MANAGEMENT, สถาบนัเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - ธ.ค. 2559 
-ปัจจบุนั 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้
เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน) กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ - (MBA ),UNIVERSITY OF COLORADO 
(BOULDER) สหรัฐอเมริกา 

 2554 – ปัจจบุนั 
 

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี  

มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  AACSB International 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
     EPAS Accreditation Board 
     2558 – ปัจจบุนั 

 
Vice President and Executive 
Committee     

    Association of  Asia Pacific 
Business Schools (AAPBS)     

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการและอนกุรรมการตรวจสอบ  

    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
    

 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
    บริษัท อกัษรเอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั 
     2558 – ปัจจบุนั 

 
อนกุรรมการด้านการจดัการข้อมลูและ
การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ 

      ภายใต้คณะกรรมการพฒันาขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

7 นายศกัดิธัช   จนัทรเสรีกลุ 44 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  - ไมม่ี - เป็นหลานของ 2550-ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
อาวโุส 

Drexel University, Pennsylvania,USA คณุไพฑรูย์ 
จนัทรเสรีกลุ  
และเป็นญาติ 

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้
เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน) 

สายงานสนบัสนนุธุรกิจ -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ
จดัการ 

คณุพิเทพ จนัทร
เสรีกลุ และ คณุ
พิชิต จนัทรเสรี
กลุ 

  

      มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั     
  -  Chief Financial Officer 

Certification   Program รุ่น 12 จาก
สภาวิชาชีพบญัชี 

    

  - อบรมหลกัสตูร DCP รุ่น 169     
  - อบรมหลกัสตูร ACPG 22/2015     
  - อบรมหลกัสตูร ELP 4/2016 (DCP)     

8 นางสาวสิริมา  ชะเอมกลุ 45 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  - ไมม่ี - - ไมม่ี - 2550 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายงานบริการ 
ผู้อ านวยการสายงานบริการ  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้

เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน) 
  -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ

จดัการ 
  

  มหาวิทยาลยัเซ็นต์จอห์น   
-อบรมหลกัสตูร Mini MBA รุ่น 57     

       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

71 
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ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ คณุวฒุกิารศกึษา / 
สดัสว่นการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ต าแหน่ง  (ปี) ประวตักิารอบรม  (%) ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 
9 นางสาวจิตตญิา  เหลืองจามีกร 41 -    ปริญญาโท  คณะนิเทศ

ศาสตร์ 
- ไม่มี - - ไม่มี - 2551 - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสสายงานการตลาด 

ผู้จดัการอาวโุสสายงานการตลาด จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 
(ให้เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน) 

  -    ปริญญาตรี  - คณะ
ศลิปกรรมศาสตร์ 

2544 - 2550 ผู้จดัการการตลาด 

  บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 
(ให้เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน)   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  -    อบรมหลกัสตูร 
ADVANCED VB FOR WEB 
APPLICATION DEVELOPER 
– INTERNET & E-
COMMERCE 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    

        
10 นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกลุ 42 -    ปริญญาโท คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขา 
- ไม่มี - - ไม่มี - 2548 - ปัจจบุนั ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน 

ผู้จดัการบญัชีและการเงิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร 

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 
(ให้เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน) 

  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต   
  -    ปริญญาตรี บญัชี

บณัฑิต  
  

  มหาวิทยาลยัสยาม   
  -     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขทะเบียน 7287 
  

11 นายนพพล  ศกัดิท์อง 52 -    ปริญญาตรี คณะ
นิตศิาสตร์ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2547-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 

เลขานกุาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 
(ให้เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน) 

  - อบรม Company 
SECRETARY PROGRAM  
กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รุ่น 42 
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บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั 

 
นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ 
  

นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ 
 

นายพิสทิธ์ิ จนัทรเสรีกลุ 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทใน
บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
 
รายละเอียดการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทในบริษัทยอ่ย 
และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ:   = กรรมการ  
  = ประธานกรรมการ  
  = กรรมการบริหาร 

= กรรมการตรวจสอบ  
= กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  
= กรรมการผู้จดัการ  
 
 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ:   = กรรมการ  
  = กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

บริษัท 
บริษัทย่อย                                     บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

บจก.ธนภทัร 
พร็อพเพอร์ตี ้

บจก.สยามนิสสนั 
กรุงไทย 

บจก.โตโยต้า  
กรุงไทย 

บจก.คาร์ลอฟท์
ออโต้ อิมพอร์ต 

บจก.กรุงไทย  
ออโตโมบิล 

 
1. นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ 
2. นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ 
3. นายการุณ  เลาหรัชตนนัท์ 
4. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู 
5. นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ    
6. รศ.ดร. พส ุเดชะรินทร์ 
7. นายศกัดิธัช   จนัทรเสรีกลุ 
8. นางสาวสิริมา ชะเอมกลุ 
9.นางสาวจิตติญา  เหลืองจามีกร 
10.นางสาวพรพรรณ  สตัตวตัรกลุ 
11.นายนพพล  ศกัดิ์ทอง 
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน เช่น ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น และมี
ประสบการณ์เพียงพอ ในการท าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย 
 
 นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นางสภุาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ  กรรมการตรวจสอบ 
 รศ.ดร.พส ุ เดชะรินทร์  กรรมการตรวจสอบ 
 
 ในระหวา่ง ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิ
หน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บริษัท และได้รายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ ซึง่สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ ดงันี ้
 
รายงานทางการเงนิ 
 โดยการสนบัสนนุและความเห็นจากผู้สอบบญัชี ผู้บริหารของสายงานบญัชี และฝ่ายจดัการ สอบทานงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้งบการเงินประจ าไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2559 ความครบถ้วนถกูต้องของข้อมลูที่
แสดงในรายงานทางการเงิน นโยบายการบญัชี การประมาณที่ส าคญั ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท างบการเงิน รวมทัง้การพิจารณาข้อสงัเกตจากการสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบญัชี เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปี และผลการตรวจสอบที่มีนยัส าคญัของสว่นตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาจากการรายงาน การติดตาม และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ได้เสนอ
ปรับกระบวนการตรวจสอบ เน้นการประเมินความเสีย่งในระดบักิจกรรมครอบคลมุงาน/หน่วยงานที่มีความส าคญั มีระดบั
ความเสี่ยงสงู เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้ได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทัง้นีก็้เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท มีความ
เหมาะสมเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ได้สอบทานและให้ความเห็น รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้อก าหนดของกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่า รายการดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป สมเหตสุมผล 
เป็นธรรม ไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้ได้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องเพียงพอเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนด 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นประจ าทกุปี โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีใน
การท าหน้าที่ช่วงปีที่ผา่นมา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และความ
เป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ส าหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อตัราค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของส านกังานอื่นที่เทียบเคียงได้ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะตา่งๆที่เก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว 



          คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั รวมทัง้
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีบริษัท ประจ าปี 2560 แล้ว 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 
สทิธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ด าเนินการต่างๆ อย่างถูกต้อง ตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติมหาชน กฎหมายอื่นๆที่
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ได้สอบทาน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่” (Anti - 
Corruption) ซึง่อยูร่ะหวา่งการพิจารณารับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จดัท าโดยถกูต้อง 
ครบถ้วน แสดงข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญั เช่ือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและข้อก าหนดของทางการ ผู้สอบบญัชีที่ท าหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินมีความเป็นอิสระปฏิบตัิ
หน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ได้เปิดเผยข้อมูล
อยา่งครบถ้วน การปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการ
อย่างเพียงพอ ระบบงานควบคมุภายในได้ด าเนินการอย่างเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ ภายใต้การสง่เสริมให้ด าเนินการ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
  
  
 
 
 
 
 
 
                             (นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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          คณะกรรมการบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัอย่างยิ่งต่อหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อ
งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏเป็นรายงาน
ประจ าปี งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยได้มี
การพิจารณาเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการประมาณการที่สมเหตสุมผลในการ
จัดท ารายงาน รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่านมาอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคญั และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงนกัลงทนุทัว่ไป 
 
          คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ก ากับดูแล
คณุภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการต่างๆ 
เพื่อการสนบัสนนุข้อมลู และเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมัน่ในได้ว่า มีการบนัทึกข้อมลูทางบญัชี 
ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และป้องกนัมิให้เกิดการทจุริต หรือการด าเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ได้แสดงไว้ในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่อยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 แล้ว 
 
          คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัท สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุล
ตอ่ความเช่ือถือได้ต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัท
ยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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(นายพิชิต   จนัทรเสรีกลุ) 
กรรมการผู้จดัการ 

(นายพิเทพ   จนัทรเสรีกลุ) 
ประธานกรรมการ  



  
ความเห็น  
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและ
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีสจ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่น
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุม่บริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น 
ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้า
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 
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การรับรู้รายได้จากคา่เช่ารถยนต์ 
 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ ซึ่งเป็นการให้เช่าตามสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่ม
ลกูค้าของบริษัทจะเป็นนิติบคุคล หนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทรับรู้รายได้ตามงวดคา่เช่าตลอดอายขุอง
สญัญาเช่า รายได้จากคา่เช่ารถยนต์ของบริษัทเกิดจากสญัญาเช่าจ านวนมาก แตล่ะสญัญาเช่ามีรายละเอียดแตกต่าง
กัน และระยะเวลาการคิดค่าเช่าแตกต่างกัน รายได้จากค่าเช่ารถยนต์เป็นรายการที่มีมูลค่าเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินส าหรับปี 2559 และเป็นรายการท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคญั
เป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ดังกล่าว ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากค่าเช่ารถยนต์ได้ถูกรับรู้ในบัญชีถูกต้องและ
เหมาะสมตามควร 
 ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคมุภายในของรายได้ตามสญัญาเช่าตัง้แต่
ขัน้ตอนการรับลูกค้า การคีย์สัญญาเช่าเข้าระบบ สุ่มตรวจสอบสัญญาเช่าที่บริษัทท ากับลูกค้า ตลอดจนถึง
กระบวนการจดัท าข้อมลูเพื่อบนัทกึบญัชีรายได้ดงักลา่ว รวมทัง้ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่
บริษัทใช้ในการเรียกข้อมูลรายงานการเรียกเก็บเงินค่างวด และตรวจสอบไปยังการบันทึกบัญชีรายได้จากค่าเช่า
รถยนต์ในสมุดรายวนั รวมทัง้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจ านวนของรถยนต์ที่มีไว้ให้เช่าเฉลี่ยทัง้ปีและอตัราค่าเช่า
เฉลี่ยต่อคนักบับญัชีรายได้จากค่าเช่ารถยนต์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของบญัชี
รายได้จากคา่เช่ารถยนต์ 
  
การประมาณการอายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่คงเหลอืของรถยนต์ให้เช่า 
 บริษัทมีรถยนต์ให้เช่าจ านวนมากและหลากหลายประเภท โดยรถยนต์แตล่ะประเภทมีอายกุารให้ประโยชน์
และมลูคา่คงเหลอืแตกตา่งกนั การประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่คงเหลอืจ าเป็นต้องอาศยัดลุยพินิจของฝ่าย
บริหารคอ่นข้างมาก เนื่องจากการประมาณการดงักลา่วต้องใช้สมมติฐานท่ีส าคญั ซึง่อ้างอิงกบัการให้ประโยชน์ในการ
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับของบริษัทและมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการเลิกใช้ประโยชน์ รวมถึงปัจจยัความผนัผวน
ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เก่ียวกบัอตุสาหกรรมรถยนต์ รายการดงักลา่วมีผลต่อการบนัทึกค่าเสื่อมราคาที่ถือ
เป็นต้นทนุหลกัในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคญัเป็นพิเศษต่อการประมาณการพิจารณาดงักลา่ว
ของผู้บริหาร 
 ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการในการพิจารณาการประมาณการอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่า
คงเหลือของรถยนต์ให้เช่าและประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์ในการพิจารณาและสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้  
ตรวจสอบความสม ่าเสมอของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาและสมติฐานดงักลา่ว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูอายุ
การใช้ประโยชน์ของรถยนต์ และมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับจากการจ าหนา่ยของรถยนต์ให้เช่า 
  
ความมีตวัตนจริงของรถยนต์ให้เช่า 
 ตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทมีรถยนต์ให้เช่าเพื่อการด าเนินงาน ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2559 จ านวนเงิน 3,635.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.46 ของสินทรัพย์รวม โดยลกัษณะธุรกิจของบริษัท
เป็นการให้เช่ารถยนต์ บริษัทจึงมีรถยนต์ให้เช่าดงักลา่วกระจายอยู่ทัว่ประเทศตามการใช้งานของลกูค้า ท าให้มีความ
เสีย่งตอ่การสญูหายและมีความยากต่อการตรวจสอบความมีอยู่จริงของรถยนต์ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคญัเป็น
พิเศษตอ่ความมีตวัตนจริงของรถยนต์ให้เช่า 
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคู่มือรถยนต์ต้นฉบับและสงัเกตการณ์ตรวจนบัรถยนต์คงเหลือที่ยังไม่ได้ปล่อยเช่า พร้อมทัง้
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขเคร่ืองยนต์ของรถยนต์ดังกล่าว และส าหรับรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการปล่อยเช่า 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกับสญัญาให้เช่ารถยนต์และรายงานการน ารถยนต์เข้าซ่อมบ ารุงในช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลา
บญัชี 
  
ข้อมูลอื่น  
 ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีแต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดวา่รายงานประจ าปีจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้ 
 ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น  
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอา่นและพิจารณาว่าข้อมลูอื่น
มีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมลู
อื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่  
 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เพื่อให้ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
ด าเนินการแก้ไขข้อมลูที่แสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง 
  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 
                 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นีโ้ดย
ถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณา
วา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด   
 ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุม่บริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่องเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิกลุม่บริษัทและบริษัทหรือหยดุด าเนินงาน
หรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้   
 ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุม่บริษัทและบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบ
บญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริง
แตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้ 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยั
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง  
 ระบแุละประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงู
กวา่ความเสีย่งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกลุม่บริษัทและบริษัท 
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร 
• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษัทในการ
ด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่
กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง  
• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบที่ท า
ให้มีการน าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควร  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   *****/5 
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•  ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่ม
บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 
 

 ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน
ซึง่ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
 ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เก่ียวข้องกบัความเป็นอิสระและได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ือง
อื่นซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่มีเหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 จากเร่ืองที่สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สดุใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกับ เร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว   
  
  
  
  
    (นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง) 
                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 
  
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ 
  บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หมาย
เหต ุ 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์หมนุเวียน 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5 
     

162,178,983.24  
      

57,844,533.23  
     

120,629,193.00  
      

26,746,740.85  

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย 6 
      

55,550,210.01  
      

55,609,927.01  
      

29,111,270.72  
      

43,506,679.95  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 7 
     

161,822,457.24  
     

152,102,044.56  
     

154,110,252.85  
     

135,689,673.42  

คา่เบีย้ประกนัจา่ยลว่งหน้า 
      

48,146,563.15  
      

42,173,372.90  
      

48,146,563.15  
      

42,173,372.90  

สินค้าคงเหลือ 8 
     

219,910,969.92  
     

134,011,715.74  
     

178,700,835.72  
      

87,764,187.72  

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จา่ย 
      

45,528,079.33  
      

16,213,732.64  
      

45,353,045.06  
      

16,213,732.64  

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 
      

72,137,236.35  
      

15,867,936.07  
      

71,204,676.95  
      

14,971,791.37  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 
     

765,274,499.24  
     

473,823,262.15  
     

647,255,837.45  
     

367,066,178.85  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

เงินฝากประจ าธนาคารติดภาระค า้ประกนั 9 57,879,158.81 57,816,894.26 
      

57,879,158.81  
      

57,816,894.26  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 10                     -                           -       
      

48,812,300.00  
      

48,812,300.00  

สินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือให้เชา่ 11 
  

3,635,351,920.87  
  

3,097,448,345.59  
  

3,635,351,920.87  
  

3,097,448,345.59  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 12 
     

147,235,377.87  
     

148,137,697.20  
        

2,384,769.21  
        

2,595,724.32  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 13 
        

3,285,240.89  
        

3,483,963.46  
        

3,055,953.74  
        

3,218,008.96  

สิทธิการเชา่ 14 
      

25,446,954.09  
      

34,606,472.12  
      

12,882,720.01  
      

15,621,104.09  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 15 
           

174,303.43  
           

295,941.34                      -                           -       

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 
        

4,855,257.61  
        

3,586,387.61  
        

1,121,352.49  
           

952,482.49  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
  

3,874,228,213.57  
  

3,345,375,701.58  
  

3,761,488,175.13  
  

3,226,464,859.71  

รวมสินทรัพย์ 4,639,502,712.81  3,819,198,963.73  
  

4,408,744,012.58  
  

3,593,531,038.56  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

บาท 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ 2559 2558 2559   2558 

หนีส้ินหมนุเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้  
จากสถาบนัการเงิน 16 173,856,328.75 38,811,300.96 172,572,798.23 36,715,075.31 

ตัว๋แลกเงิน 17 498,095,008.43 239,344,770.47 498,095,008.43 239,344,770.47 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 4 62,137,744.22 79,362,162.14 56,021,050.12 72,692,488.97 

เจ้าหนีค้า่ซือ้สินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือให้เชา่ 4                     -      88,771,894.32                     -      88,771,894.32 
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
สว่น ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 18 276,975,058.56 124,783,876.30 276,975,058.56 124,783,876.30 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้สว่นที่ถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19 329,775,943.69 424,472,989.94 329,775,943.69 424,472,989.94 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย                     -      4,110,861.03                     -      1,551,121.98 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 9,377,627.57 14,332,831.16 8,640,326.30 12,608,264.87 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 1,350,217,711.22 1,013,990,686.32 1,342,080,185.33 1,000,940,482.16 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน         

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  18 895,698,163.68 377,008,060.65 895,698,163.68 377,008,060.65 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ 19 348,532,052.65 572,088,622.09 348,532,052.65 572,088,622.09 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 15 11,922,501.86 18,926,865.17 11,922,501.86 18,926,865.17 

เงินประกนัคา่เชา่รถยนต์จากลกูค้า 45,933,689.87 45,926,451.42 45,933,689.87 45,926,451.42 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 4,981,955.00 4,611,399.96 4,508,148.00 4,216,611.96 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 1,307,068,363.06 1,018,561,399.29 1,306,594,556.06 1,018,166,611.29 

รวมหนีส้ิน 2,657,286,074.28 2,032,552,085.61 2,648,674,741.39 2,019,107,093.45 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ  2559     2558   2559   2558  
รายได้ 

รายได้จากคา่เชา่รถยนต์ 
   

1,132,801,176.83  
   

1,138,014,172.54  
   

1,132,801,176.83  
   

1,138,014,172.54  

รายได้จากการขายรถยนต์ 
      

807,514,088.73  
      

746,838,090.81  
      

628,659,942.34  
      

517,588,813.61  

รายได้อ่ืน 21 
        

62,650,808.80  
        

60,935,861.11  
        

39,295,296.35  
        

40,259,066.25  

รวมรายได้ 
   

2,002,966,074.36  
   

1,945,788,124.46  
   

1,800,756,415.52  
   

1,695,862,052.40  
คา่ใช้จา่ย 

ต้นทนุการให้เชา่รถยนต์ 4 
      

895,528,220.38  
      

914,757,823.82  
      

895,528,220.38  
      

914,757,823.82  

ต้นทนุการขายรถยนต์ 
      

534,567,877.80  
      

540,439,922.97  
      

383,595,326.33  
      

341,349,289.61  

คา่ใช้จา่ยในการขาย 4 
        

58,580,237.05  
        

55,595,916.75  
        

40,562,608.33  
        

48,234,711.35  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
        

93,346,204.40  
        

93,673,864.32  
        

74,572,968.43  
        

73,723,544.83  

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 4 
        

20,870,191.82  
        

20,503,236.43  
        

18,858,717.41  
        

18,662,738.43  

ต้นทนุทางการเงิน 
        

67,434,527.29  
        

68,588,039.84  
        

67,496,304.53  
        

68,547,819.99  

รวมคา่ใช้จา่ย 
   

1,670,327,258.74  
   

1,693,558,804.13  
   

1,480,614,145.41  
   

1,465,275,928.03  

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
      

332,638,815.62  
      

252,229,320.33  
      

320,142,270.11  
      

230,586,124.37  

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ 23          2,035,915.68  
        

48,793,926.63  (521,039.29) 
        

44,437,495.18  

ก าไรส าหรับปี 
      

330,602,899.94  
      

203,435,393.70  
      

320,663,309.40  
      

186,148,629.19  
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน : 
รายการที่อาจถกูจดัประเภทรายการใหมใ่นภายหลงัเข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทนุ 

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุใน 
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย - สทุธิจากภาษีเงินได้ (33,139.53)               36,217.74  (17,983.32)               23,543.84  

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (33,139.53)               36,217.74  (17,983.32)               23,543.84  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
      

330,569,760.41  
      

203,471,611.44  
      
320,645,326.08  

      
186,172,173.03  

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 24 
ก าไรส าหรับปี                      1.32                       0.81                       1.28                       0.74  
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บาท 
งบการเงินรวม 

ทนุเรือนหุ้น สว่นเกิน ก าไรสะสม ผลก าไร (ขาดทนุ)  รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 

ที่ออกและ มลูค่าหุ้น จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้ 
จากการวดัมลูค่าเงิน

ลงทนุ 
หมาย
เหต ุ

ช าระแล้ว   
ส ารองตาม
กฎหมาย 

จดัสรร ในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย   

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 250,000,000.00    162,450,370.20       30,000,000.00  1,248,211,505.34  13,281.14  1,690,675,156.68  
จ่ายเงินปันผล 26                        -                           -                            -      (107,499,890.00)                                 -      (107,499,890.00) 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี                         -                           -                            -           203,435,393.70                        36,217.74          203,471,611.44  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558      250,000,000.00    162,450,370.20       30,000,000.00    1,344,147,009.04                        49,498.88       1,786,646,878.12  

จ่ายเงินปันผล 26                        -                           -                            -      (135,000,000.00)                                 -      (135,000,000.00) 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี                        -                           -                            -           330,602,899.94  (33,139.53)         330,569,760.41  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559      250,000,000.00    162,450,370.20       30,000,000.00    1,539,749,908.98                        16,359.35       1,982,216,638.53  

บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทนุเรือนหุ้น สว่นเกิน ก าไรสะสม ผลก าไร (ขาดทนุ)  รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 
ที่ออกและ มลูค่าหุ้น จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้ จากการวดัมลูค่าเงิน

ลงทนุ 
หมาย
เหต ุ

ช าระแล้ว   ส ารองตาม
กฎหมาย 

จดัสรร ในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย   

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 250,000,000.00    162,450,370.20        30,000,000.00    1,053,301,863.60                           571.72)     1,495,751,662.08  

จ่ายเงินปันผล      26                        -                           -                             -         107,499,890.00)                                 -            107,499,890.00) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี                        -                           -                             -           186,148,629.19                        

23,543.84  
       186,172,173.03  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558       
250,000,000.00  

  162,450,370.20        30,000,000.00    1,131,950,602.79                        
22,972.12  

    1,574,423,945.11  

จ่ายเงินปันผล      26                        -                           -                             -      (135,000,000.00)                                 -      (135,000,000.00) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี                        -                           -                             -           320,663,309.40  (17,983.32)        320,645,326.08  
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559     

250,000,000.00  
  162,450,370.20        30,000,000.00    1,317,613,912.19                          

4,988.80  
    1,760,069,271.19  

85 



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้      332,638,815.62  252,229,320.33  320,142,270.11  230,586,124.37  
รายการปรับปรุงกระทบก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
  เป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 
หนีส้งสยัจะสญู 3,340,585.52  999,406.26  3,340,585.52  999,406.26  
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 664,854,655.45  660,017,351.78  656,165,971.10  650,595,275.21  
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนเป็นคา่ใช้จา่ย                      -                575,000.00                       -      575,000.00  
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย (671,707.41) (361,905.07) (317,069.92) (231,116.09) 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร                      -      (1,869.16)                      -      (1,869.16) 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน             370,555.04             

363,163.96  
            291,536.04             

270,648.96  
ดอกเบีย้รับ (779,603.70) (1,335,607.59) (518,512.45) (1,144,955.79) 
ดอกเบีย้จา่ย 67,318,295.49  68,485,584.84  67,398,295.49  68,462,364.99  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 
และหนีส้ินด าเนินงาน 1,067,071,596.01  980,970,445.35  1,046,503,075.89  950,110,878.75  

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (13,211,368.05) (30,612,527.91) (21,911,534.80) (1,709,003.57) 
คา่เบีย้ประกนัภยัจา่ยลว่งหน้า (5,973,190.25) 22,879,316.00  (5,973,190.25) 22,879,316.00  
สินค้าคงเหลือ 393,364,774.87  339,855,344.27  388,327,381.05  343,919,728.63  
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (56,444,334.55) 16,855,113.81  (56,232,885.58) (1,520,183.06) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (1,268,870.00) 217,588.71  (168,870.00) 226,934.50  

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (17,130,887.81) (13,452,631.03) (16,577,908.74) (14,234,436.08) 
เงินประกนัคา่เชา่รถยนต์จากลกูค้า                 7,238.45  (2,513,381.56)                 7,238.45  (2,513,381.56) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (4,955,203.59) 1,036,052.51  (3,967,938.57) 277,390.33  

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,361,459,755.08  1,315,235,320.15  1,330,005,367.45  1,297,437,243.94  

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 

86 



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
เงินสดรับดอกเบีย้               82,332.74              95,138.87                29,413.49              60,992.84  
เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือให้เช่า   (1,545,826,170.84)    (600,554,766.74)   (1,545,826,170.84)    (600,554,766.74) 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้       (42,160,529.65) 
     

(65,437,834.24) 
      

(37,169,262.59) 
     

(61,733,348.32) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน      (226,444,612.67) 
     

649,337,858.04  
     

(252,960,652.49) 
     

635,210,121.72  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

เงินสดรับดอกเบีย้             847,640.81  
        

1,417,674.22              639,468.81  
        

1,261,168.45  
เงินสดรับจาการให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย                      -                          -                           -      7,000,000.00  
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย                      -                          -                           -      (7,000,000.00) 
เงินสดรับจากการให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 40,000,000.00  97,000,000.00                       -      60,000,000.00  
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (40,000,000.00) (97,000,000.00)                      -      (60,000,000.00) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย       821,090,000.00  413,738,000.00  677,090,000.00  373,698,000.00  
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย (820,400,000.00) (447,900,000.00) (662,400,000.00) (416,900,000.00) 
เงินฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ (62,264.55) (22,520.64) (62,264.55) (77,820.10) 
เงินสดรับคา่ขายสนิทรัพย์ถาวร 20,000.00  7,378.85                20,000.00  7,378.85  
เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ถาวร (2,453,894.38) (2,403,376.58) (914,375.55) (1,822,517.56) 
เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (131,396.70)                     -      (131,396.70)                     -      

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (1,089,914.82) (35,162,844.15) 
        

14,241,432.01  (43,833,790.36) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (62,227,612.12) (62,690,738.69) (62,307,612.12) (62,667,518.84) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มขึน้        165,045,027.79  4,909,652.16  165,857,722.92  4,225,879.54  

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน         95,000,000.00  
     

150,000,000.00  
        

95,000,000.00  
     

150,000,000.00  
เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (125,000,000.00) (165,000,000.00) (125,000,000.00) (165,000,000.00) 
เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 1,053,546,030.48  953,137,266.27  1,053,546,030.48  953,137,266.27  
เงินสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงินครบก าหนด (800,000,000.00) (930,000,000.00) (800,000,000.00) (930,000,000.00) 

เงินสดรับจากการกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย                      -                          -      
        

70,000,000.00                      -      
เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย                      -                          -      (70,000,000.00)                     -      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
      

946,834,000.00  
     

350,000,000.00  
      

946,834,000.00  
     

350,000,000.00  
เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (275,952,714.71) (153,492,926.71) (275,952,714.71) (153,492,926.71) 
เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ (530,375,753.94) (643,208,619.36) (530,375,753.94) (643,208,619.36) 

เงินสดจา่ยเงินปันผล (135,000,000.00) (107,499,890.00) (135,000,000.00) (107,499,890.00) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 331,868,977.50  (603,845,256.33) 332,601,672.63  (604,505,809.10) 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ  104,334,450.01  10,329,757.56  93,882,452.15  (13,129,477.74) 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 57,844,533.23  47,514,775.67  26,746,740.85  39,876,218.59  
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 162,178,983.24  57,844,533.23  120,629,193.00  26,746,740.85  

ข้อมลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

ในระหวา่งปีบริษัทมีการซือ้ทรัพย์สิน 

โดยการก่อหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ 212,122,138.25  553,012,688.43  212,122,138.25  553,012,688.43  

ในระหวา่งปีบริษัทมีการโอนสินทรัพย์ 

ที่มีไว้เพ่ือให้เชา่ไปเป็นสินค้าคงเหลอื 1,384,380,770.98  328,284,416.99  
    

1,384,380,770.98  328,284,416.99  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
1. เร่ืองทัว่ไป 
ก)  ภมูิล าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 
 บริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์กบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่  
29 มกราคม 2535 และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าเมื่อวนัที่ 19 
สงิหาคม 2547 
 
 บริษัทมีที่อยูต่ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงันี ้
 ส านกังานใหญ่  :ตัง้อยูเ่ลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม 
    กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
 ส านกังานสาขา : ตัง้อยูเ่ลขที่ 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
    กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 
    
ข) ลกัษณะธุรกิจ 
 บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ และจ าหน่ายรถยนต์ที่ใช้งานแล้วรวมถึงการให้บริการที่เก่ียวข้องกบัรถยนต์
ดงักลา่วทัง้สองประเภท 
 
2. เกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน 
 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการได้ท าขึน้ตามแบบก าหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงินส าหรับบริษัทมหาชนจ ากดั ที่ก าหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543  
 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 
 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักลา่ว 
 
 2.2 หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 2.2.1 งบการเงินรวมนีไ้ด้รวมบญัชีต่างๆ ของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทยอ่ยที่บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 ดงัตอ่ไปนี ้
 

  
บริษัทยอ่ย 

    
ประเภทธุรกิจ 

  อตัราร้อยละของ
การถือหุ้น 

บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั   ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์และอปุกรณ์
รถยนต์ทัง้เก่า-ใหม,่ รับซอ่มรถยนต์ 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  
 2.2.2 บริษัทบนัทกึบญัชีโดยวิธีซือ้ ส าหรับการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
  
 2.2.3 รายการบญัชีระหว่างกนัของบริษัทกบับริษัทย่อยที่มีสาระส าคญัได้ถกูหกัออกจากงบการเงินรวม
แล้ว 
  

2.3 มาตรฐานการบญัชีที่มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 
 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงใหม่มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่1 (ปรับปรุง  2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่2  (ปรับปรุง  2558) เร่ือง สนิค้าคงเหลอื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่7  (ปรับปรุง  2558)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่8 (ปรับปรุง  2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่10  (ปรับปรุง  2558) เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่11  (ปรับปรุง  2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่12  (ปรับปรุง  2558) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่16  (ปรับปรุง  2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่17  (ปรับปรุง  2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18  (ปรับปรุง  2558) เร่ือง รายได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  (ปรับปรุง  2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่20  (ปรับปรุง  2558) 
 

เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  (ปรับปรุง  2558) เ ร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่23 (ปรับปรุง  2558) เร่ือง ต้นทนุการกู้ยืม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่24  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกนั 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่26  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรตอ่หุ้น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินที่อาจ

เกิดขึน้และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

และการด าเนินงานท่ียกเลกิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง  การส ารวจและประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สว่นงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีใน
กิจการอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล-กรณีที่ไมม่ีความ
เ ก่ี ยว ข้องอย่า ง เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน-สิง่จงูใจ 
ให้แก่ผู้ เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าที่ท าขึน้ตาม
รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงเร่ืองสมัปทาน
บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการ
โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการรือ้
ถอน การบูรณะและหนีส้ินที่มีลกัษณะคล้ายคลึง
กนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่า
หรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ถอน 
การบรูณะและการปรับปรุงสภาพ แวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13  
(ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 14  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อก าหนดเงินทนุขัน้ต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ
เหล่านี  ้ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 17  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 18  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 20  
(ปรับปรุง 2558) 

เ ร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 21  เร่ือง เงินท่ีน าสง่รัฐ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ประเมินแล้วเห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหมข้่างต้นไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินส าหรับปีปัจจบุนั 
  
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 3.1 การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย 
รายได้จากคา่เช่ารถยนต์รับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า ซึง่จะหยดุรับรู้ รายได้เมื่อลกูค้าไม่
ช าระคา่เช่าเป็นเวลาเกินกวา่ 3 เดือน  
รายได้จากการขายรถยนต์รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้สง่มอบสนิค้าให้ลกูค้าแล้ว  
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ดอกเบีย้รับรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลาโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริงของสนิทรัพย์  
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสทิธิในการรับเงินปันผล 
รายได้อื่นและคา่ใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
  
 3.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงินซึ่งมีอายคุรบ
 ก าหนดไมเ่กิน 3 เดือน โดยไมร่วมรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีการค า้ประกนั 
  
 3.3 เงินลงทนุชัว่คราว 
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผื่อขาย แสดงตามมลูคา่ยตุิธรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของ
 หลกัทรัพย์บนัทกึเป็นรายการตา่งหากในสว่นของผู้ ถือหุ้น และจะบนัทึกเป็นก าไรหรือขาดทนุในงบก าไร
 ขาดทนุเบ็ดเสร็จเมื่อได้จ าหนา่ยหลกัทรัพย์นัน้ออกไป 
 มลูคา่ยตุิธรรมของหนว่ยลงทนุค านวณจากมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 
  
 3.4 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
 บริษัทและบริษัทย่อยตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เป็นจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนโดยประมาณที่ อาจ
 เกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีท้ัง้สิน้ไม่ได้ ผลขาดทนุนีป้ระมาณขึน้จากประสบการณ์ในการเก็บหนี ้
 และการพิจารณาฐานะของลกูหนีใ้นปัจจบุนั 
  
 3.5 สนิค้าคงเหลอื 
 สนิค้าคงเหลอืแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ 
 บริษัทแสดงในราคาทนุโดยวิธีดงันี ้
 อะไหลร่ถยนต์ โดยวิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 
 บริษัทยอ่ยแสดงในราคาทนุโดยวิธีดงันี ้
 รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการขายสนิค้านัน้ 
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เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5 ปี 

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 3.6 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
  บริษัทยอ่ย หมายถึง กิจการท่ีบริษัทมีอ านาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการ 
 ด าเนินงาน ซึง่โดยทัว่ไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงมากกวา่กึ่งหนึง่ บริษัทได้รวมงบ 
 การเงินของบริษัทยอ่ยไว้ในงบการเงินรวมตัง้แตว่นัท่ีบริษัทควบคมุบริษัทยอ่ยจนกระทัง่อ านาจ 
 ควบคมุหมดไป 
  เงินลงทนุในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทนุหลงัหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า
 ของเงินลงทนุ (ถ้ามี) 
  
 3.7 สนิทรัพย์รอการขาย 
 สนิทรัพย์รอการขายแสดงในราคาทนุหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 
  
 3.8 สนิทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 
     สนิทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า (รถยนต์) แสดงในราคาทนุหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อย
 คา่ (ถ้ามี) คา่เสือ่มราคาค านวณจากราคาทนุหกัมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
 ประโยชน์เป็นเวลา 5 ปี 
 บริษัทมีการทบทวนมลูคา่คงเหลอืและอายกุารให้ประโยชน์ทกุปี 
  
 3.9 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
  ที่ดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงในราคาทนุหลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและ
 คา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 
  ราคาทนุรับรู้เมื่อเร่ิมแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย์
 เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวตัถปุระสงค์รวมทัง้ต้นทนุในการรือ้ถอน ขนย้าย และการ
 บรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรัพย์ซึง่เป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถ้ามี) 
  ค่าเสื่อมราคาของอปุกรณ์ค านวณจากราคาทนุหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม
 อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการทบทวนมลูคา่คงเหลอืและอายกุารให้ประโยชน์ทกุปี 
 ไมม่ีการคิดคา่เสือ่มราคาส าหรับท่ีดิน สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและอปุกรณ์ระหวา่งติดตัง้ 
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 บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสว่นประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละสว่นแยกต่างหาก
จากกนัเมื่อสว่นประกอบแตล่ะสว่นนัน้มีต้นทนุท่ีมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัต้นทนุทัง้หมดของสนิทรัพย์นัน้ 
 คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
รายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตัดออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหนา่ยหรือตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ จะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
  
 3.10 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนท่ีมีอายกุารใช้งานจ ากดั ซึง่ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ แสดงในราคา
 ทนุหลงัหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี)    
  ค่าตัดจ าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุ  
 การให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 10 ปี (นบัแต่วนัที่สามารถใช้
 งานได้) 
  
 3.11 สทิธิการเช่า 
  สทิธิการเช่า สทิธิการใช้อาคารและสว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่าแสดงในราคาทนุหลงัหกัคา่ตดัจ าหนา่ย
สะสม คา่ตดัจ าหนา่ยค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญาเช่า ดงันี  ้
 สทิธิการเช่าที่ดิน ตดัจ่ายตามอายสุญัญาเช่าเป็นเวลา 22 ปี  
 สทิธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า ตดัจ่ายตามอายสุญัญาเช่าที่เหลอือยูเ่ป็นเวลา 20 ปี  
 สทิธิการใช้อาคารบนท่ีดินเช่า ตดัจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า  
 สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่า ตดัจ่ายตามอายกุารใช้งานเป็นเวลา 10 ปี 
  
 3.12 ต้นทนุการกู้ยืม   
  ต้นทนุการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท าให้
 อยูใ่นสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูน าไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นัน้จะอยู่ในสภาพ
 พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ สว่นต้นทนุการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทนุการกู้ยืม 
 ประกอบด้วย ดอกเบีย้และต้นทนุอื่นที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมนัน้ 
  
 3.13 สญัญาเช่าซือ้ 
  บริษัทบันทึกยานพาหนะตามสญัญาเช่าซือ้ด้วยราคายุติธรรมของยานพาหนะที่เช่าซือ้ ณ วนัที่
 เร่ิมต้นของสญัญาพร้อมกับภาระหนีส้ินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าซือ้ในอนาคต (หกัส่วนที่เป็นดอกเบีย้) เป็น
 หนีส้นิ บริษัทตดัจ่ายดอกเบีย้เช่าซือ้ โดยวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 
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 3.14 สญัญาเช่าการเงิน 
  สญัญาเช่าทรัพย์สนิท่ีได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สนิให้กบับริษัท 
 และบริษัทมีความตัง้ใจที่จะใช้สิทธิในการซือ้ทรัพย์สินเมื่อถึงวนัที่ครบก าหนดของสญัญาเช่า ถกูบนัทึก เป็น
 สญัญาเช่าการเงิน  
  ณ วนัเร่ิมต้นสญัญาเช่าทางการเงิน ต้นทนุของทรัพย์สนิถกูบนัทกึไว้พร้อมกบัภาระผกูพนัส าหรับการ
 จ่ายคา่เช่าในอนาคตโดยไมร่วมจ านวนดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายทางการเงินบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปีปัจจุบนั
 ตามสดัสว่นของยอดคงเหลอื 
  
 3.15 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชีข้องสินทรัพย์ว่ามีการ
 ด้อยคา่ หรือไม ่หากสินทรัพย์นัน้มีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
 สนิทรัพย์  หากมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้
 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของ
 สินทรัพย์จะถกูกลบัรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึน้ในภายหลงัและจะกลบัรายการได้ไม่ เกิน
 กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ 
 หมายถึง มลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์ หรือมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์หกัต้นทนุในการขาย 
  เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย ซึ่งได้บนัทึกในสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 และมีความชดัเจนวา่สนิทรัพย์ดงักลา่วมีการด้อยคา่ ยอดขาดทนุซึง่เคยบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้นจะ ถูก
 รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยอดขาดทุนที่ รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่าง ระหว่าง
 ราคาทุนที่ซื อ้กับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินหักขาดทุนจากการด้อยค่า ของ
 สนิทรัพย์ทางการเงินนัน้ๆ ซึง่เคยรับรู้แล้วในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
  
 3.16 ผลประโยชน์พนกังาน 
 ผลประโยชน์ระยะสัน้ 
  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินกองทุนประกันสงัคม และ เงินกองทุน
 ส ารองเลีย้งชีพ เป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม
 กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื่นๆ ซึง่บริษัทถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการ
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
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 บริษัทและบริษัทย่อยค านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผกูพนั
ดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่หลกัการประมาณการดงักลา่วต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติ
เก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัรา
เงินเฟ้อ 
 ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
  
 3.17 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
  บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัท ถกูควบคุมโดย
 บริษัทไม่  ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึ ง
 บริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษัทยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการที่
 เก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมี
 อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญกับบริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทัง้สมาชิก ใน
 ครอบครัวที่ใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลา่นัน้ 
  ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทแตล่ะรายการ  
 บริษัทค านงึถึงเนือ้หาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
  
 3.18 การใช้ประมาณการทางบญัชี 
  ในการจดัท างบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายจดัการของบริษัทต้อง
 ใช้การประมาณและตัง้ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่มีผลกระทบตอ่จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสนิทรัพย์ และ
 หนีส้ิน รายได้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับสินทรัพย์และหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้  ซึ่งผล ที่
 เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจ านวนที่ได้ประมาณไว้ 
  
 3.19 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
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ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 
 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจ านวนที่จะต้องจ่าย ค านวณตามหลกัเกณฑ์แห่ง
ประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบั 
 ด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหกัออกด้วยรายการที่
ได้รับยกเว้นหรือไมถื่อเป็นรายได้ในการค านวณภาษี 
    
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะค านวณขึน้จากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัด
บญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทนุ เว้นแต่ในสว่นที่เก่ียวกบัรายการที่
รับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่บริษัทและบริษัทยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน า
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกตา่งชัว่คราวที่ต้องเสยีภาษีทกุรายการจะถกู
รับรู้เป็นหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
        สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีเงินได้ส าหรับงวดที่
บริษัทและบริษัทยอ่ยคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือจะจ่ายช าระหนีส้ิน
ภาษีเงินได้ โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบงัคบัใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน  
 ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมลูค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอตอ่การน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ได้ 
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะหกักลบกนัได้ก็ต่อเมื่อ
กิจการมีสทิธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นีป้ระเมินโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีหนว่ยงานเดียวกนั 
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 3.20 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั 
  ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
 การประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ส้่งผล
 กระทบตอ่จ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ่ข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริง
 อาจแตกตา่งไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการที่ส าคญัมีดงันี ้
  
 สญัญาเช่า  
  ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
 บริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือ รับ
 โอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที่เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 
  
 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้
  ในการประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
 การผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยค านงึถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อาย ุข อ ง
 หนีท้ี่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น 
  
 คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื  
  ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการ
 ผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากสนิค้าคงเหลอืนัน้ โดยค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสทุธิที่จะได้รับพิจารณาจาก
 ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านัน้ จ านวนค่าเผ่ือการลดลงของ
 มลูคา่สนิค้าคงเหลอืที่ประมาณได้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัจ านวนเดิมที่มีในบญัชี ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่า
 สนิค้าคงเหลอืทัง้ที่ลดลงและเพิ่มขึน้จะแสดงเป็นคา่ใช้จ่ายภายใต้หวัข้อต้นทนุขายในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 
  
 สนิทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าและคา่เสือ่มราคา 
  ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการ
 ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
 และมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้  
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์และคา่เสือ่มราคา 
  ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุ
 การให้ ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
 ประโยชน์ และมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 
  นอกจากนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
 ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตาม
 บัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนี ฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เ ก่ียวข้องกับการคาดการณ์
 รายได้และคา่ใช้จ่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 
  
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   
  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะรับรู้ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและขาดทนุทาง
 ภาษีที่ ไมไ่ด้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
 จากผล แตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จ านวน
 สินท รัพย์  ภา ษี เ งินไ ด้ รอการตัดบัญชี เ ป็นจ านวนเท่า ใด  โดยพิจารณาถึงจ านวนก า ไร ทาง
 ภาษีที่คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 
  
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
  หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์
 ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้
 เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นต้น 
 
4. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
 บริษัทมีรายการธุรกิจกบับคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  ซึง่สรุปรายการท่ีส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้
 

    ลกัษณะธุรกิจ   ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัทยอ่ย         

บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั   ซือ้ ขายแลกเปลีย่นรถยนต์และอปุกรณ์   บริษัทถือหุ้นเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 

    รถยนต์ทัง้เก่า-ใหม ่และรับซอ่มรถยนต์     

บริษัทที่เก่ียวข้องกนั         

บริษัท  แกรนด์คาร์เร้นท์ จ ากดั   ให้เชา่รถยนต์   กรรมการเป็นบตุรของกรรมการ / ผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ธนภทัร พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั   ให้เชา่อาคารส านกังาน   ผู้ ถือหุ้น / กรรมการกลุม่เดียวกบับริษัท 

บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั   ขายรถยนต์และศนูย์บริการซอ่ม   ผู้ ถือหุ้น / กรรมการกลุม่เดียวกบับริษัท 

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากดั   ขายรถยนต์และศนูย์บริการซอ่ม   ผู้ ถือหุ้น / กรรมการกลุม่เดียวกบับริษัท 

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ากดั ธุรกิจน าเข้ารถยนต์   ผู้ ถือหุ้น / กรรมการกลุม่เดียวกบับริษัท 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ในระหวา่งปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยสามารถสรุปได้ดงันี  ้

บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

นโยบายราคา 2559 2558 2559 2558 
รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษัทยอ่ย 
  รายได้ : 
ดอกเบีย้รับ อตัราร้อยละ 3.30 ต่อปี - - - 22,783.56 
    ค่าใช้จ่าย : 
ค่านายหน้า อตัราตามท่ีตกลงร่วมกนั - - 22,037,383.19 31,803,738.30 
ดอกเบีย้จ่าย อตัราร้อยละ 2.30 -2.45 ต่อปี - - 80,000.00 - 
    ซือ้สินทรัพย์ : 
รถยนต์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่า ราคาทนุและราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย - - 602,859.81 2,685,537.38 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
  รายได้ : 
รายได้ค่าเช่าโชว์รูม 
บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั อตัราตามท่ีตกลงร่วมกนัโดย 

พืน้ท่ีประมาณ 350 ตรม. 
คิดค่าเช่า 83,000 บาทต่อเดือน 996,000.00 996,000.00 996,000.00 996,000.00 

ดอกเบีย้รับ 
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากดั อตัราร้อยละ 3.50  ต่อปี - 212,876.71 - 188,904.11 
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ากดั อตัราร้อยละ 2.95 - 3.50 ต่อปี 208,172.00 216,328.77 - 84,931.51 

208,172.00 429,205.48 - 273,835.62 
รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ากดั คิดค่าเช่า 86,290 บาทต่อเดือน 1,035,480.00 1,035,480.00 1,035,480.00 1,035,480.00 
ค่าใช้จ่าย : 
   ซือ้สินค้า 
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากดั ราคาทนุหลงัหกัสว่นลดพิเศษจากการซือ้ 396,261.68 4,779,439.25 - 
ค่าเช่าพืน้ท่ี 
         บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั อตัราตามท่ีตกลงร่วมกนัโดย 

พืน้ท่ีประมาณ 1,490 ตรม. 
รวมท่ีจอดรถพืน้ท่ีประมาณ 3,000 ตรม.   
คิดค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

ค่าเช่าท่ีดิน 
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากดั คิดค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน 1,800,000.00 1,800,000.00 - - 
บริษัท ธนภทัร พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั คิดค่าเช่า 50,000-70,000 บาทต่อเดือน 840,000.00 600,000.00 - - 

2,640,000.00 2,400,000.00 - - 
ค่าซอ่มแซม 
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากดั ราคาตลาดส าหรับลกูค้าชัน้ดี 1,758,620.42 1,550,218.16 1,758,620.42 1,550,218.16 
บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั ราคาตลาดส าหรับลกูค้าชัน้ดี 971,441.92 47,152.37 971,441.92 47,152.37 

2,730,062.34 1,597,370.53 2,730,062.34 1,597,370.53 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

นโยบายราคา 2559 2558 2559 2558 

ค่านายหน้า 

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ากดั ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั                     542,056.06              401,869.13                  542,056.06              280,373.81  

บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั                       28,037.38   -                    28,037.38   -  

                    570,093.44              401,869.13                  570,093.44              280,373.81  

ซือ้สินทรัพย์ :   

รถยนต์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่า 

บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั 
ราคาทนุหลงัหกัสว่นลดพิเศษจาก
การซือ้ 

               34,991,702.79         49,815,005.83             34,991,702.79         49,815,005.83  

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากดั 
ราคาทนุหลงัหกัสว่นลดพิเศษจาก
การซือ้ 

             969,037,230.37       546,866,119.90           969,037,230.37       546,866,119.90  

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ากดั ราคาตลาดส าหรับลกูค้าชัน้ดี                38,074,906.54         24,344,859.81             38,074,906.54         24,344,859.81  

          1,042,103,839.70       621,025,985.54        1,042,103,839.70       621,025,985.54  

ยอดคงค้างระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี ้

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559   2558   2559   2558 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ               

บริษัทยอ่ย               
 ลกูหนี ้- เงินจอง -   -   836,646.00   604,848.00 

 คา่นายหน้าค้างจา่ย -   -   1,770,000.00   2,575,152.00 

 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้               
  ยอดคงเหลือยกมา -   -   -   - 
  เงินให้กู้ยืมเพ่ิม -   -   -   7,000,000.00 

  เงินให้กู้ยืมรับคืน -   -   -   (7,000,000.00) 

  ยอดคงเหลือยกไป -   -   -   - 
 เงินกู้ยืมระยะสัน้               
  ยอดคงเหลือยกมา -   -   -   - 
  เงินกู้ยืมเพ่ิม -   -   70,000,000.00   - 

  เงินกู้ยืมจา่ยคืน -   -   (70,000,000.00)   - 

  ยอดคงเหลือยกไป -   -   -   - 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บาท 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 

บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

เจ้าหนีก้ารค้า 

บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั           117,789.10   -      117,789.10   -  

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากดั           130,543.18            194,356.12      130,543.18            194,356.12  

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ากดั             54,967.99              29,380.76        54,967.99              29,380.76  

รวม           303,300.27            223,736.88      303,300.27            223,736.88  

เจ้าหนีค้า่ซือ้สินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือให้เชา่ 

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากดั  -         9,395,000.00   -         9,395,000.00  

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ากดั  -       15,487,486.21   -       15,487,486.21  

รวม  -       24,882,486.21   -       24,882,486.21  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ ากดั 

ยอดคงเหลือยกมา  -   -   -   -  

เงินให้กู้ยืมเพ่ิม  -       50,000,000.00   -       40,000,000.00  

เงินให้กู้ยืมรับคืน  -  ( 50,000,000.00 )  -  ( 40,000,000.00 ) 

ยอดคงเหลือยกไป  -   -   -   -  

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ากดั 

ยอดคงเหลือยกมา  -   -   -   -  

เงินให้กู้ยืมเพ่ิม      40,000,000.00       47,000,000.00   -       20,000,000.00  

เงินให้กู้ยืมรับคืน (40,000,000.00 ) (47,000,000.00 )  -  (20,000,000.00 ) 

ยอดคงเหลือยกไป  -   -   -   -  



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนีเ้ป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทัง้นีก้รรมการและผู้ บริหารหมายถึงบุคคลที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการ 
และผู้จดัการ 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  
 บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสญัญาโอนเงินอตัโนมตัิจากบญัชีออมทรัพย์เข้าบญัชีกระแสรายวนัในกรณีเบิกเกิน
บญัชี (มีเช็คขึน้เงิน) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเงินฝากธนาคาร-บญัชีออมทรัพย์มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.25 - 
0.50 ตอ่ปี  
 

      บาท 
      งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2559   2558   2559   2558 
กรรมการ   970,863.84 915,940.98   970,863.84 915,940.98 
กรรมการบริหาร     9,525,094.37 10,072,450.98   9,525,094.37 10,072,450.98 
ผู้บริหาร     10,374,233.61 9,514,844.47   8,362,759.20 7,674,346.47 

 รวม     20,870,191.82 20,503,236.43   18,858,717.41 18,662,738.43 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559   2558   2559   2558 

เงินสด 479,218.01   232,979.57   150,001.20   78,410.75 

เช็คในมือ 163,950.00    -    -    - 

เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 7,998,965.16   8,172,906.60   7,998,965.16   8,172,906.60 

เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย์ 153,536,850.07   49,438,647.06   112,480,226.64   18,495,423.50 

      รวม 162,178,983.24   57,844,533.23   120,629,193.00   26,746,740.85 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

6.  เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย 
 บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น แยกตามอายหุนีท้ี่ค้างช าระได้ดงันี ้
 

  งบการเงินรวม  
  2559   2558 
  จ านวนหน่วย   บาท   จ านวนหน่วย   บาท 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย - ราคาทนุ 4,624,792.7797   55,529,760.82   4,425,678.7718   55,548,053.41 
บวก  ก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการเปลี่ยนแปลง               
 มลูคา่เงินลงทนุ     20,449.19       61,873.60 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย - แสดงตามมลูคา่ยตุิธรรม    55,550,210.01       55,609,927.01 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
ลกูหนีก้ารค้า   
แยกตามอายหุนีท้ี่ค้างช าระได้ดงันี ้
ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 101,037,389.31 111,752,148.42 93,794,528.09 97,664,265.75 
มากกวา่   0 เดือน ถึง 3 เดือน 30,995,323.95 12,845,970.19 30,995,323.95 12,845,970.19 
มากกวา่   3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,727,027.17 990,015.79 1,727,027.17 990,015.79 
มากกวา่   6 เดือน ถึง 12 เดือน 948,215.40 383,314.84 948,215.40 383,314.84 
มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 2,043,158.33 2,202,746.32 2,043,158.33 2,202,746.32 
       รวม 136,751,114.16 128,174,195.56 129,508,252.94 114,086,312.89 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (6,179,557.98) (2,838,972.46) (6,179,557.98) (2,838,972.46) 
ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 130,571,556.18 125,335,223.10 123,328,694.96 111,247,340.43 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2559   2558 
  จ านวนหน่วย   บาท   จ านวนหน่วย   บาท 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย - ราคาทนุ 2,178,600.1399   29,105,034.72   3,292,044.4288   43,477,964.80 
บวก  ก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการเปลี่ยนแปลง               
 มลูคา่เงินลงทนุ     6,236.00       28,715.15 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย - แสดงตามมลูคา่ยตุิธรรม    29,111,270.72       43,506,679.95 



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
ลกูหนีอ้ื่น   
รายได้ค้างรับ 4,879,770.32 3,781,661.28 4,879,770.32 3,781,661.28 
คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า 14,954,497.23 14,061,406.05 14,896,114.38 13,990,989.53 
อื่นๆ 11,416,633.51 8,923,754.13 11,005,673.19 6,669,682.18 
รวมลกูหนีอ้ื่น 31,250,901.06 26,766,821.46 30,781,557.89 24,442,332.99 
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 161,822,457.24 152,102,044.56 154,110,252.85 135,689,673.42 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ  ประกอบด้วย 
ลกูหนีจ้ากการเช่ารถยนต์ 85,869,933.94 83,847,387.53 85,869,933.94 83,847,387.53 
ลกูหนีจ้ากการขายรถยนต์ 44,701,622.24 41,487,835.57 37,458,761.02 27,399,952.90 
รวม 130,571,556.18 125,335,223.10 123,328,694.96 111,247,340.43 

รายการเคลือ่นไหวของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู มีดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. สินค้าคงเหลือ 
  บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 

  บาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559   2558 
ยอดยกมาต้นปี 2,838,972.46   1,839,566.20 

ยอดที่ตัง้เพิ่มขึน้ระหวา่งปี 3,340,585.52   999,406.26 

ยอดคงเหลอืปลายปี 6,179,557.98   2,838,972.46 

  บาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559   2558   2559   2558 
รถยนต์ (มือสอง) 218,563,846.91   131,929,983.28   177,353,712.71   85,682,455.26 

อะไหลร่ถยนต์ 1,347,123.01   2,081,732.46   1,347,123.01   2,081,732.46 

      รวม 219,910,969.92   134,011,715.74   178,700,835.72   87,764,187.72 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

9. เงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระค า้ประกัน 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีบญัชีเงินฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง 3 

วงเงิน และบญัชีเงินฝากประจ าธนาคารติดภาระค า้ประกนั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 เงินฝากประจ าธนาคารมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.80 - 1.40 ต่อปี และอตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 1.125 - 1.40  ตอ่ปี ตามล าดบั 
 
10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
  บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 

วงเงินท่ี   วงเงิน (ล้านบาท)   ค า้ประกนั 
1   20   - ออกหนงัสอืค า้ประกนัเพื่อท าสญัญาเช่าและซองประกวดราคา 
         และค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าของบริษัทวงเงิน 100 ล้านบาท 
2   20   - เงินกู้ยืมระยะสัน้ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงินวงเงิน 80 ล้านบาท (ดหูมายเหต ุ16) 
    10   - เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจ านวน 20 ล้านบาท (ดหูมายเหต ุ16) 
3   7   - วงเงินสนิเช่ือเพื่อการซือ้รถยนต์กบับริษัทลสิซิ่งในประเทศแหง่หนึง่ 
         จ านวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีเบิกซือ้รถยนต์ 
        - เงินกู้ยืมระยะสัน้ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงินวงเงิน 200 ล้านบาท 

         ในอตัราร้อยละ 10 ของวงเงินสนิเช่ือที่เบิกใช้ (ดหูมายเหต ุ16) 
    57     

บาท 

มลูคา่เงินลงทนุ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนหุ้น % ถือหุ้น วิธีสว่นได้เสีย วิธีราคาทนุ 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษัทยอ่ย 
 บริษัท กรุงไทย 
ออโตโมบิล จ ากดั 

400,000 400,000 100 100 270,959,667.34 261,035,233.01 48,812,300.00 48,812,300.00 

270,959,667.34 261,035,233.01 48,812,300.00 48,812,300.00 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

11. สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 
  บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าอยูภ่ายใต้สญัญาเชา่ซือ้ ดงันี ้
 
 

   บาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่   โอนเข้า   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 58   เพ่ิมขึน้   (โอนออก)   ณ 31 ธ.ค. 59 
ราคาทนุ               
รถยนต์ 4,765,547,179.98   1,574,253,504.59   (1,384,380,770.98)   4,955,419,913.59 
อปุกรณ์รถยนต์ 78,266,335.62   94,922,910.18   (8,884,905.31)   164,304,340.49 
 รวม 4,843,813,515.60   1,669,176,414.77   (1,393,265,676.29)   5,119,724,254.08 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม               
รถยนต์ 1,707,722,826.91   631,440,069.59   (906,970,261.84)   1,432,192,634.66 
อปุกรณ์รถยนต์ 38,642,343.10   20,568,740.85   (7,031,385.40)   52,179,698.55 
 รวม 1,746,365,170.01   652,008,810.44   (914,001,647.24)   1,484,372,333.21 
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เชา่ - สทุธิ 3,097,448,345.59           3,635,351,920.87 

  บาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่   โอนเข้า   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 57   เพ่ิมขึน้   (โอนออก)   ณ 31 ธ.ค. 58 
ราคาทนุ               
รถยนต์ 4,454,662,410.40   1,134,686,896.12   (823,802,126.54)   4,765,547,179.98 
อปุกรณ์รถยนต์ 80,724,155.21   13,300,786.05   (15,758,605.64)   78,266,335.62 
 รวม 4,535,386,565.61   1,147,987,682.17   (839,560,732.18)   4,843,813,515.60 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม               
รถยนต์ 1,573,078,946.51   632,140,606.51   (497,496,726.11)   1,707,722,826.91 
อปุกรณ์รถยนต์ 38,731,997.63   13,689,934.55   (13,779,589.08)   38,642,343.10 
 รวม 1,611,810,944.14   645,830,541.06   (511,276,315.19)   1,746,365,170.01 
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เชา่ - สทุธิ 2,923,575,621.47           3,097,448,345.59 

      บาท 

  จ านวนคนั   มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 
  2559   2558   2559   2558 

รถยนต์  1,719   2,200   849,154,306.08   1,112,052,537.28 



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ทบทวนมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าโดยเร่ิมคิดตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2559 โดยใช้วิธีการเปลีย่นทนัทีสง่ผลท าให้คา่เสือ่มราคาในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จลดลงจ านวนเงิน 40.38 ล้านบาท และ
ก าไรส าหรับปีเพิ่มขึน้ด้วยจ านวนเดียวกนัส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้ท าหนงัสือมอบอ านาจโอนทะเบียนรถยนต์ จ านวน2,304 คนั 
และ จ านวน 1,019 คนั ตามล าดบั เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 5 แห่ง และ 4 แห่ง 
ตามล าดบั (ดหูมายเหต ุ18) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีจ านวนเงินขัน้ต ่าของรายได้คา่เช่าในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญา
เช่าด าเนินงานท่ีไมอ่าจบอกเลกิได้ แสดงตามจ านวนเงินในสญัญาดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าที่คิดคา่เสือ่มราคาหมดแล้ว แตย่งัใช้งานอยู ่โดยมี
มลูคา่ราคาทนุเป็นจ านวนเงิน 201.03 ล้านบาท และจ านวนเงิน 245.86 ล้านบาท ตามล าดบั 
  
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 

  บาท 

  2559   2558 

ไมเ่กิน 1 ปี 971,334,652.70 919,062,847.96 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,569,418,792.57   1,218,809,906.63 
  รวม 2,540,753,445.27   2,137,872,754.59 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่เพ่ิมขึน้   จ านวนที่ลดลง   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 58           ณ 31 ธ.ค. 59 

ราคาทนุ               
ที่ดิน 143,650,000.00   -   -   143,650,000.00 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 7,816,867.91   176,035.00   -   7,992,902.91 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 28,956,549.24   937,964.63   (601,602.34)   29,292,911.53 
ยานพาหนะ 260,003.74   -   -   260,003.74 
 รวม 180,683,420.89   1,113,999.63   (601,602.34)   181,195,818.18 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม               
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 6,949,702.20   347,221.97   -   7,296,924.17 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 25,346,176.22   1,661,904.43   (601,596.34)   26,406,484.31 
ยานพาหนะ 249,845.27   7,186.56   -   257,031.83 
 รวม 32,545,723.69   2,016,312.96   (601,596.34)   33,960,440.31 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 148,137,697.20           147,235,377.87 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่เพิ่มขึน้   จ านวนที่ลดลง   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 57           ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทนุ               
ที่ดิน 143,650,000.00   -   -   143,650,000.00 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 7,326,278.49   490,589.42   -   7,816,867.91 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 28,142,231.06   814,318.18   -   28,956,549.24 
ยานพาหนะ 260,003.74   -   -   260,003.74 
 รวม 179,378,513.29   1,304,907.60   -   180,683,420.89 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม               
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 6,208,900.62   740,801.58   -   6,949,702.20 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 23,263,234.96   2,082,941.26   -   25,346,176.22 
ยานพาหนะ 242,678.36   7,166.91   -   249,845.27 
 รวม 29,714,813.94   2,830,909.75   -   32,545,723.69 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 149,663,699.35           148,137,697.20 

  บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนท่ีเพิ่มขึน้   จ านวนท่ีลดลง   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 58           ณ 31 ธ.ค. 59 

ราคาทนุ               
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 6,691,714.97   146,590.00   -   6,838,304.97 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 21,350,625.72   767,785.55   (601,602.34)   21,516,808.93 
ยานพาหนะ 260,003.74   -   -   260,003.74 
 รวม 28,302,344.43   914,375.55   (601,602.34)   28,615,117.64 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม               
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 6,001,526.34   244,561.25   -   6,246,087.59 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 19,455,248.50   873,576.85   (601,596.34)   19,727,229.01 
ยานพาหนะ 249,845.27   7,186.56   -   257,031.83 
 รวม 25,706,620.11   1,125,324.66   (601,596.34)   26,230,348.43 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 2,595,724.32           2,384,769.21 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

  บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่เพิ่มขึน้   จ านวนที่ลดลง   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 57           ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทนุ               
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 6,210,125.55   481,589.42   -   6,691,714.97 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 20,908,166.56   449,435.80   (6,976.64)   21,350,625.72 
ยานพาหนะ 260,003.74   -   -   260,003.74 
 รวม 27,378,295.85   931,025.22   (6,976.64)   28,302,344.43 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม               
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5,427,013.73   574,512.61   -   6,001,526.34 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 18,293,161.97   1,163,553.48   (1,466.95)   19,455,248.50 
ยานพาหนะ 242,678.36   7,166.91   -   249,845.27 
 รวม 23,962,854.06   1,745,233.00   (1,466.95)   25,706,620.11 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 3,415,441.79           2,595,724.32 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 อปุกรณ์ที่คิดคา่เสือ่มหมดแล้วแตย่งัใช้งานอยูม่ีราคาทนุใน 
งบการเงินรวมจ านวนเงิน 27.69 ล้านบาท และ 25.20 ล้านบาท ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 
22.67 ล้านบาท และ 21.99 ล้านบาท ตามล าดบั 
 
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 

   บาท 
  งบการเงินรวม 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่   จ านวนที่   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 58   เพิ่มขึน้   ลดลง   ณ 31 ธ.ค. 59 

ราคาทนุ               
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,864,582.92   131,396.70   -   6,995,979.62 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 2,360,000.00   -   -   2,360,000.00 
 รวม 9,224,582.92   131,396.70   -   9,355,979.62 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม 5,740,619.46   330,119.27   -   6,070,738.73 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-สทุธิ 3,483,963.46           3,285,240.89 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

   บาท 
  งบการเงินรวม 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่   จ านวนที่   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 57   เพิ่มขึน้   ลดลง   ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทนุ               
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,239,582.92   200,000.00   (575,000.00)   6,864,582.92 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 1,475,000.00   885,000.00   -   2,360,000.00 
 รวม 8,714,582.92   1,085,000.00   (575,000.00)   9,224,582.92 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม 5,402,474.46   338,145.00   -   5,740,619.46 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-สทุธิ 3,312,108.46           3,483,963.46 

   บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่   จ านวนที่   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 58   เพิ่มขึน้   ลดลง   ณ 31 ธ.ค. 59 

ราคาทนุ               
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,867,983.38   131,396.70   -   5,999,380.08 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 2,360,000.00   -   -   2,360,000.00 
 รวม 8,227,983.38   131,396.70   -   8,359,380.08 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม 5,009,974.42   293,451.92   -   5,303,426.34 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-สทุธิ 3,218,008.96           3,055,953.74 

   บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่   จ านวนที่   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 57   เพิ่มขึน้   ลดลง   ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทนุ               
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,442,983.38   -   (575,000.00)   5,867,983.38 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 1,475,000.00   885,000.00   -   2,360,000.00 
 รวม 7,917,983.38   885,000.00   (575,000.00)   8,227,983.38 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม 4,721,791.48   288,182.94   -   5,009,974.42 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-สทุธิ 3,196,191.90           3,218,008.96 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่ตดัจ าหนา่ยหมดแล้วแตย่งัใช้งานอยู ่ 
มีราคาทนุในงบการเงินรวมจ านวนเงิน 3.71 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 2.98 ล้านบาท  
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

14. สิทธิการเช่า 
 บญัชีนีป้ระกอบด้วย 

   บาท 
  งบการเงินรวม 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่เพิ่มขึน้   จ านวนที่ลดลง   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 58           ณ 31 ธ.ค. 59 

ราคาทนุ               
สทิธิการเช่าที่ดิน 14,875,335.00   1,100,000.00   -   15,975,335.00 
สทิธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 86,701,322.23   239,894.75   -   86,941,216.98 
สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่า 5,974,161.96   -   -   5,974,161.96 
 รวม 107,550,819.19   1,339,894.75   -   108,890,713.94 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม               
สทิธิการเช่าที่ดิน 10,231,447.34   1,385,517.69   -   11,616,965.03 
สทิธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 60,411,349.23   7,969,992.28   -   68,381,341.51 
สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่า 2,301,550.50   1,143,902.81   -   3,445,453.31 
 รวม 72,944,347.07   10,499,412.78   -   83,443,759.85 
สทิธิการเช่า-สทุธิ 34,606,472.12           25,446,954.09 

    บาท 
  งบการเงินรวม 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่เพิ่มขึน้   จ านวนที่ลดลง   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 57           ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทนุ               
สทิธิการเช่าที่ดิน 14,875,335.00   -   -   14,875,335.00 
สทิธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 86,701,322.23   -   -   86,701,322.23 
สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่า 5,967,669.62   6,492.34   -   5,974,161.96 
 รวม 107,544,326.85   6,492.34   -   107,550,819.19 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม               
สทิธิการเช่าที่ดิน 8,864,262.98   1,367,184.36   -   10,231,447.34 
สทิธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 51,902,382.41   8,508,966.82   -   60,411,349.23 
สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่า 1,161,412.66   1,140,137.84   -   2,301,550.50 
 รวม 61,928,058.05   11,016,289.02   -   72,944,347.07 
สทิธิการเช่า-สทุธิ 45,616,268.80           34,606,472.12 



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

   บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่

เพิ่มขึน้ 
  จ านวนที่ลดลง   ยอดตามบญัชี 

  ณ 31 ธ.ค. 58           ณ 31 ธ.ค. 59 
ราคาทนุ               
สทิธิการเช่าที่ดิน 8,500,000.00   -   -   8,500,000.00 
สทิธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 24,096,457.69   -   -   24,096,457.69 
สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่า 5,974,161.96   -   -   5,974,161.96 
 รวม 38,570,619.65   -   -   38,570,619.65 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม               
สทิธิการเช่าที่ดิน 5,409,078.80   386,363.64   -   5,795,442.44 
สทิธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 15,238,886.26   1,208,117.63   -   16,447,003.89 
สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่า 2,301,550.50   1,143,902.81   -   3,445,453.31 
 รวม 22,949,515.56   2,738,384.08   -   25,687,899.64 
สทิธิการเช่า-สทุธิ 15,621,104.09           12,882,720.01 

   บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดตามบญัชี   จ านวนที่

เพิ่มขึน้ 
  จ านวนที่ลดลง   ยอดตามบญัชี 

  ณ 31 ธ.ค. 57           ณ 31 ธ.ค. 58 
ราคาทนุ               
สทิธิการเช่าที่ดิน 8,500,000.00   -   -   8,500,000.00 
สทิธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 24,096,457.69   -   -   24,096,457.69 
สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่า 5,967,669.62   6,492.34   -   5,974,161.96 
 รวม 38,564,127.31   6,492.34   -   38,570,619.65 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม               
สทิธิการเช่าที่ดิน 5,022,715.16   386,363.64   -   5,409,078.80 
สทิธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 14,034,069.53   1,204,816.73   -   15,238,886.26 
สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่า 1,161,412.66   1,140,137.84   -   2,301,550.50 
 รวม 20,218,197.35   2,731,318.21   -   22,949,515.56 
สทิธิการเช่า-สทุธิ 18,345,929.96           15,621,104.09 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 บริษัทได้ท าสญัญาเช่าที่ดินร่วมกับบริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากัด อายุสญัญา 22 ปี สิน้สดุในเดือน
มกราคม 2566 โดยแบ่งจ่ายสิทธิการเช่าด้วยจ านวนที่เท่ากนัและบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสญัญา และ
บริษัทได้ก่อสร้างอาคารส านักงานและโชว์รูมรถยนต์ส่วนบริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จ ากัด ได้ก่อสร้างอาคาร
ศนูย์บริการและที่จอดรถ 
อาคารของบริษัทและบริษัทยอ่ยตัง้บนที่ดินเช่า ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหต ุ28.1 
ภายใต้สญัญาเช่าท่ีดิน บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารบนท่ีดินเช่าให้แก่เจ้าของท่ีดินเมื่อครบ
ก าหนดอายขุองสญัญาเช่า 
  
15. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี มีดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
การเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดงันี ้
 

    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2559   2558   2559   2558 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    174,303.43   295,941.34   1,036,029.60   959,802.39 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   (11,922,501.86)   (18,926,865.17)   (12,958,531.46)   (19,886,667.56) 
    (11,748,198.43)   (18,630,923.83)   (11,922,501.86)   (18,926,865.17) 

  บาท 

  งบการเงินรวม  
  ยอดตามบญัชี   รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ในระหวา่งปี   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 58 

  
  ในก าไรขาดทนุ   ในก าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น 

  ณ 31 ธ.ค. 59 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :               
  คา่เช่าค้างจ่าย 340,095.43   (123,310.76)   -   216,784.67 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 922,279.99   74,111.01   -   996,391.00 
  รวม 1,262,375.42   (49,199.75)   - 1,213,175.67 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :               
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 12,374.72   -   8,284.88   4,089.84 

  สนิค้าคงเหลอื 1,015,733.62   (7,293,868.82)   -   8,309,602.44 

  สนิทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 18,772,713.13   14,195,038.74   -   4,577,674.39 

   อปุกรณ์ 92,477.78   22,470.35   -   70,007.43 

  รวม 19,893,299.25   6,923,640.27   8,284.88 12,961,374.10 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

  บาท 

  งบการเงินรวม  
  ยอดตามบญัชี   รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ในระหวา่งปี   ยอดตามบญัชี 
  ณ 31 ธ.ค. 57 

  
  ในก าไรขาดทนุ   ในก าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น 

  ณ 31 ธ.ค. 58 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :               
  คา่เช่าค้างจ่าย 431,406.19   (91,310.76)   -   340,095.43 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 849,647.20   72,632.79   -   922,279.99 

  รวม 1,281,053.39   (18,677.97)   -   1,262,375.42 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :               
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 3,320.28   -   (9,054.44)   12,374.72 

  สนิค้าคงเหลอื 2,674,151.37   1,658,417.75   -   1,015,733.62 

  สนิทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 27,491,963.82   8,719,250.69   -   18,772,713.13 

   อปุกรณ์ 115,596.47   23,118.69   -   92,477.78 

  รวม 30,285,031.94   10,400,787.13   (9,054.44)   19,893,299.25 

บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดตามบญัชี รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 58 ในก าไรขาดทนุ 
ในก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :         
คา่เช่าค้างจ่าย 116,480.00 17,920.00 - 134,400.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 843,322.39 58,307.21 - 901,629.60 

รวม 959,802.39 76,227.21 - 1,036,029.60 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :         

       เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 5,743.03 4,495.83 1,247.20 
สินค้าคงเหลือ 1,015,733.62 (7,293,868.82) - 8,309,602.44 
สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือให้เช่า 18,772,713.13 14,195,038.74 - 4,577,674.39 
อปุกรณ์ 92,477.78 22,470.35 - 70,007.43 

รวม 19,886,667.56 6,923,640.27 4,495.83 12,958,531.46 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดตามบญัชี รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 57 ในก าไรขาดทนุ 
ในก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ 31 ธ.ค. 58 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :         
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 142.93 - (142.93 ) - 
คา่เช่าค้างจ่าย 66,560.00 49,920.00  -  116,480.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 789,192.60 54,129.79  -  843,322.39 

รวม 855,895.53 104,049.79 (142.93 ) 959,802.39 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :         

 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (5,743.03 ) 
สนิค้าคงเหลือ 2,674,151.37 1,658,417.75  -  1,015,733.62 
สนิทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือให้เช่า 27,491,963.82 8,719,250.69  -  18,772,713.13 
อปุกรณ์ 115,596.47 23,118.69  -  92,477.78 

รวม 30,281,711.66 10,400,787.13 (5,743.03) 19,886,667.56 

16. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
  บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีสญัญาเงินเบกิเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
สองแหง่ 2 วงเงินจ านวนเงินรวม 25 ล้านบาท แบง่เป็นวงเงินแรก 20 ล้านบาท และวงเงินท่ีสอง 5 ล้านบาท โดยคิด
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ Fixed+1 และอตัราร้อยละ MOR ตอ่ปี วงเงินเบิกเกินบญัชีแรกค า้ประกนัโดยเงินฝากประจ า
ของบริษัทจ านวน 10 ล้านบาท และวงเงินท่ีสองไมม่ีหลกัประกนั 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559   2558   2559   2558 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 173,856,328.75   8,811,300.96   172,572,798.23   6,715,075.31 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน  -   30,000,000.00    -   30,000,000.00 

 รวม 173,856,328.75   38,811,300.96   172,572,798.23   36,715,075.31 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงิน กับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศห้าแหง่รวม 6 วงเงิน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยมีสญัญาเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่ง

หนึง่ 1 วงเงิน จ านวนเงิน 20 ล้านบาท โดยคิดดอกเบีย้ในอตัรา MOR ต่อปี ค า้ประกนัโดยเงินฝากธนาคารประจ าของ
กรรมการ 

 
17. ตั๋วแลกเงนิ 
 บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีตัว๋แลกเงินคงเหลือ 5 ฉบบั จ านวนเงิน 500.00 ล้านบาท(ใน
วงเงิน 800 ล้านบาท) และจ านวนเงิน 240.00 ล้านบาท(ในวงเงิน 300 ล้านบาท) ตามล าดบั โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราคงที่ 
ครบก าหนดคืนตามที่ระบไุว้หน้าตัว๋แลกเงินและมีการตดัจ่ายสว่นลดจากหน้าตัว๋ รับรู้เป็นต้นทนุทางการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นจ านวนเงิน 5.20 ล้านบาท และ 6.63 ล้านบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
 

    วงเงิน   อตัราดอกเบีย้     
วงเงินท่ี   (ล้านบาท)   ตอ่ปี   หลกัประกนั 

1   80   MMR   - เงินฝากประจ าของบริษัทจ านวนเงิน 20 ล้านบาท 
2   50   MMR   - กรรมการบริษัท 
3   30   MMR   - ไมม่ีหลกัประกนั 
4   200   MMR   - เงินฝากประจ าของบริษัท จ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินเบิกใช้ 
5   50   MMR   - ไมม่ีหลกัประกนั 
6   90   MMR   - ไมม่ีหลกัประกนั 

    500         

  บาท 
      งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
          2559   2558 
ตัว๋แลกเงิน-ตามมลูคา่ตราไว้     500,000,000.00   240,000,000.00 
หกั สว่นลดหน้าตัว๋         (1,904,991.57)   (655,229.53) 
ตัว๋แลกเงิน-ตามมลูคา่ตดัจา่ย         498,095,008.43   239,344,770.47 



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

18. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศห้าแหง่จ านวน 7วงเงิน โดยแต่
ละวงเงินจะมีการเบิกกู้ เป็นจ านวนหลาย ๆ  ครัง้ มีรายละเอียดดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศสีแ่หง่จ านวน 6วงเงิน โดยแต่
ละวงเงินจะมีการเบิกกู้ เป็นจ านวนหลาย ๆ ครัง้ มีรายละเอียดดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขของสญัญาดงักลา่วข้างต้น บริษัทต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในสญัญาและต้องด ารงอตัราสว่น
ของหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญา (3.5 : 1 เทา่) 
 
 

บาท 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,172,673,222.24 501,791,936.95 
หกั  สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (276,975,058.56) (124,783,876.30) 
สทุธิ 895,698,163.68 377,008,060.65 

วงเงินใช้ได้ เงินกู้ที่เบิก อตัราดอกเบีย้ 
คืนเงินต้น 
งวดละ 

วนัที่กู้ของเงินกู้ครัง้แรก 
และวนัที่สิน้สดุของ 
เงินกู้ครัง้สดุท้าย 

หลกัประกนั 
ทะเบียน

รถยนต์ (คนั) วงเงินที่ (ล้านบาท)  (ล้านบาท) ตอ่ปี  (ล้านบาท) 
1 100 100 MLR-2.375% 1.94 มิ.ย. 57 - พ.ย. 60 119 
2 200 200 BIBOR(3M)+1.6% 4 มี.ค. 58 - มิ.ย. 61 267 
3 150 150 MLR-2.5% 2.92 ส.ค. 58 - ต.ค. 61 190 
4 150 150 MLR-2.5% 2.92 พ.ค. 59 - ส.ค. 62 203 
5 630 546.83 Fixed Rate 5.96 ส.ค. 59 - ก.ค. 64 1,192 
6 100 100 MLR-2.7625% 1.94 ส.ค. 59 - ก.ย. 62 129 
7 150 150 Fixed Rate 4.8   ก.ย. 59 - ธ.ค. 62 204 

1,480 1,396.83 24.48 2,304 

วงเงินใช้ได้ เงินกู้ที่เบิก อตัราดอกเบีย้ 
คืนเงินต้น 
งวดละ 

วนัที่กู้ของเงินกู้ครัง้แรก 
และวนัที่สิน้สดุของ 
เงินกู้ครัง้สดุท้าย 

หลกัประกนั 
ทะเบียนรถยนต์ 

(คนั) วงเงินที่ (ล้านบาท)  (ล้านบาท) ตอ่ปี  (ล้านบาท) 
1 100 100 MLR-2.25% 1.94 มิ.ย. 56 - พ.ย. 59 122 
2 110 110 Fixed Rate 2.2 ส.ค. 55 - มี.ค. 59 134 
3 150 150 Fixed Rate 2.2 มิ.ย. 54 - พ.ย. 59 185 
4 100 100 MLR-2.375% 1.94 มิ.ย. 57 -  พ.ย. 60 121 

5 200 200 BIBOR(3M)+1.6% 4 มี.ค. 58 - มิ.ย. 61 267 

6 150 150 MLR-2.5% 2.92 ส.ค. 58 - ต.ค. 61 190 
810 810 15.2 1,019 
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บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคลื่อนไหว ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

19. หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ 
 บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ ซึง่เป็นสญัญาเช่าซือ้รถยนต์กบับริษัทลสิซิ่งใน
ประเทศ 8 แหง่ จ านวน 2,207 สญัญา และ 8 แหง่ จ านวน 2,510 สญัญา ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ี
ต้องจ่ายช าระดงันี ้
 

 

  บาท  
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559   2558 
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 501,791,936.95   305,284,863.66 
บวก กู้ยืมเงินเพิ่มในระหวา่งปี 946,834,000.00   350,000,000.00 

หกั จ่ายช าระคืนในระหวา่งปี (275,952,714.71)   (153,492,926.71) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 1,172,673,222.24   501,791,936.95 

  บาท 

      งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
          2559   2558 

สญัญาเช่าซือ้รถยนต์     713,379,618.12   1,054,394,279.85 

หกั ดอกเบีย้รอตดับญัชี         (35,071,621.78)   (57,832,667.82) 
          678,307,996.34   996,561,612.03 

หกั สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี         (329,775,943.69)   (424,472,989.94) 
สทุธิ         348,532,052.65   572,088,622.09 

  บาท 
  2559   2558 
  เงินต้น   ดอกเบีย้จ่าย   ยอดท่ีต้องช าระ    เงินต้น   ดอกเบีย้รอจ่าย   ยอดท่ีต้องช าระ  

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ 
ภายในหนึง่ปี 329,775,943.69   20,776,819.33   350,552,763.02 

  
424,472,989.94   30,122,451.63   454,595,441.57 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ                       
   หลงัจากหนึง่ปีแต ่
ไมเ่กินห้าปี 348,532,052.65   14,294,802.45   362,826,855.10 

  
572,088,622.09   27,710,216.19   599,798,838.28 

 รวม 678,307,996.34   35,071,621.78   713,379,618.12   996,561,612.03   57,832,667.82   1,054,394,279.85 
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  ภายใต้เง่ือนไขของสญัญาดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อจ ากดัตา่ง ๆ  ท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญากรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ภายใต้สญัญาเช่าซือ้จะโอนกรรมสิทธ์ิเป็นของบริษัท เมื่อบริษัทได้ช าระเงินงวด
สดุท้ายแล้ว 

  
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีรายละเอียดดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
 
 
 
 
 
 
 

คา่ใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
 

 

  บาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559   2558   2559   2558 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม  4,611,399.96   4,248,236.00   4,216,611.96   3,945,963.00 
ต้นทนุบริการและดอกเบีย้งวดปัจจบุนั 370,555.04   363,163.96   291,536.04   270,648.96 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  4,981,955.00   4,611,399.96   4,508,148.00   4,216,611.96 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559   2558   2559   2558 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 254,500.00   260,708.96   193,527.00   185,193.96 

ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 116,055.04   102,455.00   98,009.04   85,455.00 

     รวม 370,555.04   363,163.96   291,536.04   270,648.96 

      ร้อยละ 
      งบการเงินรวม/ 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด     4.50 

อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน     7.00 

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน     0 - 44 

อตัราทพุพลภาพ     10 ของอตัรามรณะ 
อตัรามรณะ     ตามตารางมรณะไทยปี 2551 
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การวิเคราะห์ความออ่นไหว 

 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมติฐานที่ส าคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 

21. รายได้อื่น 
 บญัชีนีป้ระกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. ค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะ 
  รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้
 

 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.50   ลดลงร้อยละ 0.50   เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.50   ลดลงร้อยละ 0.50 

อตัราคิดลด (142,671.00)   152,161.00   (123,172.00)   131,510.00 

อตัราการขึน้เงินเดือน 190,574.00   (178,914.00)   164,895.00   (154,680.00) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน  (221,326.00)   239,928.00   (191,443.00)   207,793.00 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559   2558   2559   2558 

ดอกเบีย้รับ 779,603.70   1,335,607.59   518,512.45   1,144,955.79 

คา่ปรับเลิกสญัญา 8,977,933.33   5,191,282.83   8,977,933.33   5,191,282.83 

คา่บริการของศนูย์บริการ 11,822,334.77   21,811,585.45   11,822,334.77   21,811,585.45 

คา่นายหน้ารับ 10,826,999.84   10,516,924.03   -   - 
รายได้คา่สง่เสริมการขาย 4,081,443.06   1,501,561.99   3,740,700.00   1,501,561.99 

อ่ืนๆ 26,148,475.40   20,578,899.22   14,235,815.80   10,609,680.19 

 รวม 62,636,790.10   60,935,861.11   39,295,296.35   40,259,066.25 

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559   2558   2559   2558 

การเปล่ียนแปลงในสนิค้าคงเหลือ 85,193,572.49 16,697,603.76 90,936,648.00 12,633,219.40 

มลูค่าคงเหลือต้นทนุรถยนต์ท่ีขาย 383,595,326.33 341,349,289.61 383,595,326.33 341,349,289.61 

คา่ซือ้รถยนต์มือสอง 147,409,545.76 194,181,904.97 -   - 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 87,307,312.89   90,230,966.31   60,447,130.07   61,986,746.18 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 664,854,655.45   659,611,531.06   656,165,971.10   651,170,275.21 

คา่เบีย้ประกนัยานพาหนะ 94,923,176.24   103,879,821.19   94,923,176.24   103,879,821.19 

คา่ซอ่มบ ารุงรักษายานพาหนะ 102,125,465.04   111,149,517.84   102,125,465.04   111,149,517.84 
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23.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 23.1 สว่นประกอบหลกัของคา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.2 การกระทบยอดระหวา่งจ านวนคา่ใช้จ่าย (รายได้) และผลคณูของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที่ใช้ส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดงันี ้

บาท 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นก าไร
ขาดทนุ : 

      

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั : 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 8,910,356.20 59,176,035.79 6,478,828.19 54,942,332.10 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี : 
การเปลี่ยนแปลงของผลตา่งชัว่คราว 
ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกและที่กลบัรายการ (6,874,440.52) (10,382,109.16) (6,999,867.48) (10,504,836.92) 
รวม 2,035,915.68 48,793,926.63 (521,039.29) 44,437,495.18 
ภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบัสว่นประกอบของก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน : 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เก่ียวข้องกบั 

การวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (8,284.88) 9,054.44 (4,495.83) 5,885.96 
รวม (8,284.88) 9,054.44 (4,495.83) 5,885.96 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
ก าไรทางบญัชีส าหรับปี 332,638,815.62 252,229,320.33 320,142,270.11 230,586,124.37 
อตัราภาษีท่ีใช้ (ร้อยละ) 20 20 20 20 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ค านวณตามอตัราภาษีท่ีใช้ 66,527,763.12 50,445,864.07 64,028,454.02 46,117,224.87 
รายการกระทบยอด 
ผลกระทบทางภาษีของคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถ 
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษี 
-  คา่ใช้จ่ายท่ีไม่อนญุาตให้ถือเป็นรายจ่ายใน 
การค านวณก าไรทางภาษี  988,960.49 96,325.72 923,329.65 65,374.58 
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือก าไรท่ีต้อง 
น ามาค านวณก าไรทางภาษี 
- คา่ใช้จ่ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษี (65,339,377.59) (53,036.45) (65,331,392.62) (49,877.56) 
อ่ืนๆ (141,430.34) (1,695,226.71) (141,430.34) (1,695,226.71) 
รวมรายการกระทบยอด (64,491,847.44) (1,651,937.44) (64,549,493.31) (1,679,729.69) 
รวมคา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้       2,035,915.68 48,793,926.63   (521,039.29) 44,437,495.18 
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23.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที่แท้จริงถวัเฉลีย่และอตัราภาษีที่ใช้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท (ไมร่วม
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัในระหวา่งปี 

 

    งบการเงินรวม 

  2559   2558 

  จ านวนภาษี 
(บาท) 

  อตัราภาษี  
(%) 

  จ านวนภาษี 
(บาท) 

  อตัราภาษี  
(%) 

ก าไรทางบญัชีก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 332,638,815.62       252,229,320.33     
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีท่ีใช้ 66,527,763.12   20.00   50,445,864.07   20.00 

รายการกระทบยอด (64,491,847.44)   (19.39)   (1,651,937.44)   (0.66) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีท่ีแท้จริงถวัเฉล่ีย 2,035,915.68   0.61   48,793,926.63   19.34 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559   2558 

  จ านวนภาษี 
(บาท) 

  อตัราภาษี  
(%) 

  จ านวนภาษี 
(บาท) 

  อตัราภาษี  
(%) 

ก าไรทางบญัชีก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 320,142,270.11       230,586,124.37     
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีท่ีใช้ 64,028,454.02   20.00   46,117,224.87   20.00 

รายการกระทบยอด (64,549,493.31)   (20.16)   (1,679,729.69)   (0.73) 
คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีท่ีแท้จริงถวัเฉล่ีย (521,039.29)   (0.16)   44,437,495.18   19.27 

งบการเงินรวม 

2559 2558 

ก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั  (บาท) 330,602,899.94 203,663,309.40 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ที่ถว่งน า้หนกัในระหวา่งปี (หุ้น) 250,000,000 250,000,000 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 1.32 0.81 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

ก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั  (บาท) 320,663,309.40 186,148,629.19 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ที่ถว่งน า้หนกัในระหวา่งปี (หุ้น) 250,000,000 250,000,000 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 1.28 0.74 
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25.  ส ารองตามกฎหมาย 
 บริษัท 
 ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัซึง่ก าหนดให้บริษัทจดัสรรส ารองตามกฎหมายด้วยจ านวนเงินไม่น้อย
กว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าส ารองนี จ้ะมีจ านวนเท่ากับร้อยละ  10 ของทุน 
จดทะเบียน ส ารองดงักลา่วจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
 บริษัทยอ่ย 
 ตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งก าหนดให้บริษัทจดัสรรส ารองตามกฎหมายด้วย
จ านวนเงินไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิทกุคราวที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าส ารองนีจ้ะมียอดเท่ากบัร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองดงักลา่วจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
  
26. การจัดสรรก าไรสะสม 
 ส าหรับปี 2559 
 ตามรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 112.50 ล้านบาท 
โดยเงินปันผลจ านวนเงิน 52.50 ล้านบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.21 บาท จ านวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วในวนัที่ 
11 กันยายน 2558 และเงินปันผลที่เหลือจ านวนเงิน 60.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24 บาท จ านวน 
250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
 และตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2559 คณะกรรมการได้
มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 จ านวนเงิน 75.00 
ล้านบาท ( คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.30 บาท จ านวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 9 กนัยายน 2559  
 รวมบริษัทจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 135.00 ล้านบาท 
 ส าหรับปี 2558 
 ตามรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.47 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 117.50 ล้านบาท 
โดยเงินปันผลจ านวนเงิน 62.50 ล้านบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วในวนัที่ 8 
กนัยายน 2557 และเงินปันผลที่เหลือจ านวนเงิน 55.00 ล้านบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.22 บาท จ านวน 250,000,000 
หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 
 และตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2558 คณะกรรมการได้
มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 จ านวนเงิน 52.50 
ล้านบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.21 บาท จ านวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 
 รวมบริษัทจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 107.50 ล้านบาท 
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27. เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 
  บริษัทและบริษัทยอ่ยได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานส าหรับพนกังานประจ าทัง้หมดของบริษัทตามความ

ในพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยเข้าร่วมในกองทุนจดทะเบียนประเภทหลายนายจ้าง ชื่อ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ทิสโก้ ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

  พนกังานและบริษัทจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้าเงินกองทนุตามโครงการนีใ้นอตัราร้อยละของเงินเดือนของ
พนกังานแตล่ะคนโดยคิดตามระยะเวลาการท างาน พนกังานจะได้รับสว่นที่บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบงัคบัของ
กองทนุและตามระยะเวลาการท างานกบับริษัท  

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559และ 2558 
เป็นจ านวนเงิน 1.61 ล้านบาท และ 1.71 ล้านบาท ตามล าดบั (เฉพาะกิจการจ านวนเงิน 1.45ล้านบาท และ 1.45 
ล้านบาท ตามล าดบั)  

  
28. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ 
  28.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสญัญาเช่าด าเนินงาน ดงันี ้
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ประเภทคา่เช่า ระยะเวลา คา่เช่าท่ีต้องจ่ายในอนาคต 
บริษัท     
สญัญาเช่าท่ีดนิ - สร้างอาคาร (ส านกังานใหญ่) 22 ม.ค. 2545 - 21 ม.ค. 2566 ปีท่ี 1  ไม่คดิคา่เช่า 

ปีท่ี 2 - 11  30,000 บาทตอ่เดือน 
ปีท่ี 12 - 22  45,000 บาทตอ่เดือน 

สญัญาเช่าท่ีดนิ - สร้างอาคาร (สาขาอโศก) 1 ก.ย. 2556 - 31 ส.ค. 2561 เดือน ก.ย. 2556 - ส.ค. 2559 200,000 บาทตอ่เดือน 
เดือน ก.ย. 2559 - ส.ค. 2560 240,000 บาทตอ่เดือน 
เดือน ก.ย. 2560 - ส.ค. 2561 264,000 บาทตอ่เดือน 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีศนูย์บริการ 20 ก.พ. 2558 - 19 ก.พ. 2561 100,000 บาทตอ่เดือน 
บริษัทย่อย 
สญัญาเช่าท่ีดนิ - ส านกังานขาย (ส านกังานใหญ่) 24 ก.ย. 2559 - 23 ก.ย. 2574 ปีท่ี 1 - 3  450,000 บาทตอ่เดือน 

ปีท่ี 4 - 6 483,750 บาทตอ่เดือน 
ปีท่ี 7 - 9 520,031 บาทตอ่เดือน 
ปีท่ี 10 - 12 559,033 บาทตอ่เดือน 
ปีท่ี 13 - 15 600,960 บาทตอ่เดือน 

สญัญาเช่าท่ีดนิ - ส านกังานขาย (สาขารามอินทรา 
กม.9) 

1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561 70,000 บาทตอ่เดือน 

เป็นต้นไป (จนกว่าจะบอกเลกิสญัญา) 

สญัญาเช่าท่ีดนิ - ส านกังานขาย (สาขาศรี
นครินทร์) 

1 ก.พ. 2554 - 31 ก.ค. 2560 เดือน ก.พ. - ก.ค. 2554 ไม่คดิคา่เช่า 

เดือน ส.ค. 2554 - ก.ค. 2557  450,000 บาทตอ่เดือน 
เดือน ส.ค. 2556 - ก.ค. 2560  495,000 บาทตอ่เดือน 

สญัญาเช่าท่ีดนิ - ส านกังานขาย (สาขาพหลโยธิน) 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557 150,000  บาทตอ่เดือน 
เป็นต้นไป (จนกว่าจะบอกเลกิสญัญา) 



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

28.2  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีสญัญาบริการจ านวน 7 สญัญา ระยะเวลา 1-2 ปี มีอตัราค่าบริการจ านวน
เงิน 1.60 ล้านบาทตอ่ปี 
  
28.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสญัญาติดตัง้และพฒันาโปรแกรม
ระบบงาน โดยมีภาระผกูพนัคงเหลอืที่จะต้องจ่ายตามสญัญา จ านวนเงิน 4.00 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) และเฉพาะ
กิจการ จ านวนเงิน 3.79 ล้านบาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
  
28.4 ภาระค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีหนงัสือค า้ประกนัการท าสญัญาเช่า และซองประกวดราคาเป็นจ านวนเงิน  
70.33 ล้านบาท และหนงัสอืค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 0.19 ล้านบาท ออกโดยธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศสองแหง่ (วงเงินค า้ประกนัรวม 185 ล้านบาท)  
 และบริษัทย่อยมีหนงัสือค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าของบริษัท 2 ฉบบัที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่ง
หนึง่ ซึง่ค า้ประกนั โดยเงินฝากประจ าธนาคารกรรมการจ านวนเงิน 0.14 ล้านบาท  
  
29. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 ข้อมลูสว่นงานด าเนินงานท่ีน าเสนอสอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุม่บริษัทท่ีผู้มีอ านาจตดัสนิใจสงูสดุด้าน
การด าเนินงานได้รับและสอบทานข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ด าเนินงานของสว่นงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นงาน 2 สว่นงานหลกั คือ (1) ธุรกิจให้เช่ารถยนต์และ (2) ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์มือ
สอง ซึง่ด าเนินธุรกิจในสว่นงานภมูิศาสตร์หลกัในประเทศไทย 
 ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2559และ 
2558 มีดงันี ้

  งบการเงินรวม (พนับาท) 
  ธุรกิจให้เชา่รถยนต์   ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์มือสอง   รวม 
  2559   2558   2559   2558   2559   2558 
รายได้                       
 รายได้จากคา่เชา่รถยนต์ 1,132,801   1,138,014   -   -   1,132,801   1,138,014 
 รายได้จากการขายรถยนต์ 628,660   517,589   178,854   229,249   807,514   746,838 
  รวม 1,761,461   1,655,603   178,854   229,249   1,940,315   1,884,852 
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  งบการเงินรวม (พนับาท) 
  ธุรกิจให้เชา่รถยนต์   ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์มือสอง   รวม 
  2559   2558   2559   2558   2559   2558 
ต้นทนุ                       
 ตน้ทุนการให้เช่ารถยนต ์ 895,528   914,758   -   -   895,528   914,758 

 ตน้ทุนการขายรถยนต ์ 383,595   341,349   150,973   199,091   534,568   540,440 

  รวม 1,279,123   1,256,107   150,973   199,091   1,430,096   1,455,198 

ก าไรขัน้ต้น 482,338   399,496   27,881   30,158   510,219   429,654 

รวมสินทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม                       
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เชา่  3,635,352   3,097,448   -   -   3,635,352   3,097,448 

สินทรัพย์ถาวรอ่ืน  15,267   18,217   157,415   164,527   172,682   182,744 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  3,056   3,218   229   266   3,285   3,484 

สินทรัพย์อ่ืน 703,650   425,836   124,534   109,687   828,184   535,523 

รวม 4,357,325   3,544,719   282,178   274,480   4,639,503   3,819,199 

ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีลกูค้ารายใดที่เป็นลกูค้ารายใหญ่ (หมายถึงมีรายได้ไม่
เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ) 
  
30.การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 30.1 นโยบายการบญัชี 
  รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินแตล่ะประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 
3 
  
 30.2  ความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือ 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนีก้ารค้า ฝ่ายบริหาร
ควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้ บริษัทและบริษัท
ยอ่ยไมค่าดวา่จะได้รับความเสยีหายที่เป็นสาระส าคญัจากการเก็บเงินจากลกูหนีด้งักลา่ว 
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30.3  ความเสีย่งเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนีส้ิน
ทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอตัราตลาดใน
ปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบริษัทจึงอยูใ่นระดบัต ่า 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินที่ส าคญัสามารถ จดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ได้
ดงันี ้

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้   ไมมี่   รวม 

  ปรับขึน้ลง   คงที่   อตัราดอกเบีย้     
  ตามอตัราตลาด             
สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 153,536,850.07        -   8,642,133.17   162,178,983.24 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั -   57,879,158.81               -   57,879,158.81 

หนีส้ินทางการเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 173,856,328.75              -              -   173,856,328.75 

ตัว๋แลกเงิน -   498,095,008.43              -   498,095,008.43 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 526,779,307.34   645,893,914.90               -   1,172,673,222.24 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ 678,307,996.34              -               -   678,307,996.34 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,981,955.00              -               -   4,981,955.00 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้   ไมม่ี   รวม 

  ปรับขึน้ลง   คงท่ี   อตัราดอกเบีย้     
  ตามอตัราตลาด             
สินทรัพย์ทางการเงนิ               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 112,480,226.64        -   8,148,966.36   120,629,193.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั -   57,879,158.81               -   57,879,158.81 

หนีส้ินทางการเงนิ               
เงินเบกิเกินบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 172,572,798.23              -              -   172,572,798.23 

ตัว๋แลกเงิน -   498,095,008.43               -   498,095,008.43 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 526,779,307.34   645,893,914.90               -   1,172,673,222.24 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ 678,307,996.34               -               -   678,307,996.34 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,508,148.00               -               -   4,508,148.00 
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30.4 การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวดั
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิดงักลา่วแทน 
 ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 
ระดบัท่ี 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่าง
 เดียวกนั 
ระดบัท่ี 2 ใช้ข้อมลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสงัเกตได้  โดยตรง (ได้แก่ 
 ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคา ตลาด) ส าหรับสินทรัพย์หรือ
 หนีส้นินัน้  
ระดบัท่ี 3 ใช้ข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่ายตุิธรรม แยกแสดงตามล าดบั
ชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไมม่ีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 
เทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมและข้อมลูที่ใช้ส าหรับการวดัมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 2 
 มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในหนว่ยลงทนุท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ค านวณโดย
ใช้มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ยที่ประกาศโดยผู้จดัการกองทนุ  
 

        บาท  
    งบการเงินรวม 

    ระดบัที่ 1   ระดบัที่ 2   ระดบัที่ 3   รวม 
 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                 
          เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย 
                   - หน่วยลงทนุ 

    
- 

    
55,550,210.01 

    
- 

    
55,550,210.01 

    บาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ระดบัที่ 1   ระดบัที่ 2   ระดบัที่ 3   รวม 
 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมู 
ลค่ายุติธรรม 

                

          เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือ
ขาย 
                   - หน่วยลงทนุ 

    
- 

    
29,111,270.72 

    
- 

    
29,111,270.72 
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31. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัทนุท่ีส าคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ยคือการจดัให้มีซึง่โครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 
 ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 
1.34 : 1 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 : 1.14 : 1) และบริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 1.50 : 1 (ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 : 1.28 : 1) 
  
32.  มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจา นุเบกษาแล้ว ให้ใช้  
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม ่ 
 โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่  1 มกราคม 
2560 เป็นต้นไป มีดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิค้าคงเหลอื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ต้นทนุการกู้ยืม 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก

จากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก าไรตอ่หุ้น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้และสินทรัพย์

ที่อาจเกิดขึน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่

ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 6 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีท าขึน้ตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได้-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1  

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน 

การบรูณะและหนีส้ินท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4  

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ถอน การ

บรูณะและการปรับปรุงสภาพ แวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อย
คา่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 



บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อก าหนดเงินทุนขัน้ต ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหลา่นี ้ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับ
เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีน าสง่รัฐ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมข้่างต้นจะไมม่ีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบตัิ 
  
33. การอนุมัติงบการเงนิ 
 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
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           บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ได้จดัท า “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” ประจ าปี 
2559 โดยในปีนีบ้ริษัทฯ ได้จัดท ารายงานเป็นปีที่ 3  โดยได้น าแนวทางการจัดท า และการปิดเผยข้อมูลของ Global 
Reporting Initiatives (GRI) มาประยกุต์ใช้เพื่อให้เนือ้หาของรายงานสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ  
 
 ทัง้นีจ้ากแผนงานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน ที่บริษัทฯ ได้กลา่วไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม ประจ าปี 
2556” และต่อเนื่องมาจนถึงรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีนี ้ เนือ้หาต่างๆ ในรายงานได้รวบรวมจากข้อมูลที่ได้
ด าเนินการในแต่ละปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทัง้แผนงานในส่วนที่ได้ด าเนินการอยู่และ แผนงานที่อยู่ระหว่างเตรียมการต่างๆ โดย
รายงานฉบบันี ้ยงัคงแบง่ประเภทของผู้มีสว่นได้เสยีและผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้แนวทางปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อให้เห็นถึง
การพฒันากระบวนการภายในองค์กร ที่จะน าพาองค์กรไปสูก่ารเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน  
  
          ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกบัการสร้างผลตอบแทน หรือผลประกอบการที่ดีในทางเศรษฐกิจ เพื่อน าไปสูเ่ป้าหมายที่ส าคญัคือ การพฒันา
อย่างยัง่ยืน โดยเนือ้หา และความถกูต้องของข้อมลูได้ผ่านการทบทวนจากผู้บริหารของบริษัทฯ และสามารถ Download 
รายงานฉบบันีไ้ด้ที่ www.krungthai.co.th 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม “นักลงทุนสัมพันธ์” 
 
 
 
455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล ่ 
เขตบางคอแหลม กทม. 10120 
เบอร์โทรศพัท์ : 0 2291 8888 
Email: sakditouch@krungthai.co.th 
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ปี 2535 จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ในช่ือ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั” โดยคณุไพฑรูย์ จนัทร
เสรีกลุ  ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ทัง้เช่ารายวนั รายเดือน รายปี 
  
ปี 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ช่ือ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน)” และ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้จาก 1,000 บาทตอ่หุ้น เป็น 1 บาทตอ่หุ้น 
  
ปี 2548  บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน จ านวน 50 ล้านหุ้น และได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ด้วยทนุจดทะเบียน 250 ล้านบาท  
  

01 

และในปี 2548  บริษัทได้ลงทนุในบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  สดัสว่นการลงทนุเดิมร้อยละ 95 
ของทนุจดทะเบียน และได้ลงทนุเพิ่มในปี 2556 โดยปัจจบุนัมีสดัสว่นการลงทนุ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 40 
ล้านบาท  บริษัทยอ่ยเน้นการประกอบธุรกิจจ าหนา่ยรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าชวัร์ กรุงไทย ยสูคาร์” ปัจจุบนั
มีสาขาทัง้หมด 3 สาขา คือ สาขากาญจนาภิเษก สาขาศรีนครินทร์ และสาขาเกษตร (ถนนพหลโยธิน) 



  
 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) ยึดมัน่การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การก ากับดูแล
กิจการท่ีดี สจุริตโปร่งใส และได้มีการก าหนดนโยบายที่ชดัเจนในวิสยัทศัน์ จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯได้
จดัท าการประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ตอ่เนื่องเป็นปีที่  2 โดยมีข้อก าหนดความรับผิดชอบ และแนวปฏิบตัิ
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมของทางบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและน าไป
ปฏิบตัิอยา่งถกูต้องสมบรูณ์ โดยมีคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และคณะท างานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน รับผิดชอบ
และก ากบัการด าเนินงานในเร่ืองดงักลา่วอยา่งชดัเจน 
 
 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนภายใต้กรอบการรายงาน GRI (Global Reporting 
Initiative) เป็นปีที่ 3 เพื่อใช้สื่อสารภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยเนือ้หามีความต่อเนื่องจากการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการพฒันาอย่างยัง่ยืนระหว่างปีพ.ศ. 2557-2559 ทัง้นีก้ารด าเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
ยงัคงยดึมัน่ปณิธานในการให้ความส าคญักบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในธุรกิจ และสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ จากการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  มุ่งพฒันา
บคุลากร  จดัท าโครงการขบัขี่ปลอดภยั จดัการกระบวนการภายในด้านสิ่งแวดล้อม และการมีสว่นร่วมพฒันาชุมชนและ
สงัคม   
 
 ในปีที่ผ่านมา ด้านการพฒันาชุมชนและสงัคม บริษัทฯให้การสนบัสนนุทัง้สว่นเงินบริจาค และสิ่งของอปุโภค
บริโภค รวมถึงอปุกรณ์สง่เสริมและเก่ียวเนื่องด้านการศกึษาแก่เด็กผู้ ด้อยโอกาสผ่านหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้การดแูล
และช่วยเหลือเด็กกลุม่ดงักลา่ว ให้การสนบัสนนุมลูนิธิกระจกเงา โดยการจดัหารถยนต์เพื่อใช้ในการตามหาเด็กสญูหาย 
สนบัสนนุมลูนิธิบ้านนกขมิน้ โดยการจดัหารถยนต์เพื่อบรรทกุสิ่งของที่ใช้ในการบริจาค รวมถึงการบริจาคสิ่งของ อาหาร 
เคร่ืองนุง่หม่ให้แก่เด็กชายบ้านมหาเมฆ กิจกรรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการสง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมใน
ด้านการพฒันาชมุชนและสงัคม ผา่นการท ากิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ 
 
 ในนามบริษัทฯ ผมขอขอบคณุพนกังาน ลกูค้า คู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และผู้ที่เก่ียวข้องที่ได้มีสว่นร่วมสนบัสนนุการ
ด าเนินงานและกิจกรรมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ อย่างดีมาโดยตลอด บริษัทฯ จะยึดหลกัการด าเนินงานที่
มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ให้ความส าคัญกับการบริหารกระบวนการภายในที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการใช้วสัดแุละทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ภายใต้จิตส านึกของการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม เพื่อให้เกิดการพฒันาและเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
 
 
 
 
  
                                                              นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ 
                                                               ประธานกรรมการ 
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          บริษัท  กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการจดัหารถยนต์ให้เช่าแบบสญัญาเช่าเพื่อ
การด าเนินงาน (Operating Lease) อายสุญัญาเช่าระหว่าง 1-5 ปี และการให้เช่าระยะสัน้ (Short Term Rent) อายกุาร
สญัญาเช่าไม่เกิน 1 ปี และประกอบธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์มือสอง โดยเป็นรถยนต์เช่าที่ครบก าหนดอายุสญัญาเช่า และ
จ าหนา่ยผา่นตวัแทนจ าหนา่ยคือ บริษัท กรุงไทยออโตโมบิล จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยภายใต้แบรนด์  “โตโยต้าชวัร์ กรุงไทย ยสู
คาร์” 

ประเภทของผลิตภณัฑ์ และบริการ 
 
1. บริการจัดหารถยนต์ให้เช่าเพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) 
บริษัทฯ จัดหารถยนต์ให้เช่าเพื่อการด าเนินงาน โดยมีอายุสญัญาเช่าระหว่าง 1-5 ปี รถยนต์ที่ให้เช่าเป็นรถยนต์ที่ตรงตาม
วตัถปุระสงค์การใช้งานของลกูค้า  แบ่งเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นัง่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู้  และรถกระบะ  
ซึง่การบริการครอบคลมุถึงการจดัท าประกนัภยัรถยนต์ประเภทชัน้ 1 และการจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์  ค่าตรวจสภาพ 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา รวมถึงมีศนูย์ประสานงาน 24 ชัว่โมง (Call Center) เพื่อให้บริการลกูค้าในกรณีฉกุเฉิน พร้อมทีม
ช่างฉุกเฉินและรถซ่อมบ ารุงเคลื่อนที่ พร้อมบริการรถลากจูง รวมถึงมีบริการรถทดแทนในกรณีที่รถยนต์ที่ใช้งานเดิมเกิด
เสยีหายหรือประสบอบุตัิเหต ุ  
 
2. บริการจัดหารถยนต์ให้เช่าระยะสัน้  (Short Term Rent) 
บริษัทฯ มีรถยนต์ส าหรับให้กลุม่ลกูค้าที่มีวตัถปุระสงค์ในการเช่าเป็นแบบการเช่ารายวนั รายเดือน โดยรถยนต์ที่ให้เช่าระยะ
สัน้ทกุคนั ได้รับบริการเช่นเดียวกนักบัรถยนต์ให้เช่าเพื่อการด าเนินงาน ปัจจุบนัมีบริการให้เช่าที่ส านกังานใหญ่ถนนพระราม 
3 และสาขาอโศก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว 
บริษัทฯ มีช่องทางการจ าหนา่ยรถยนต์ซึง่หมดอายสุญัญาเช่า ผา่นบริษัทยอ่ยคือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั โดยบริษัท
ย่อยด าเนินธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าชวัร์ กรุงไทยยสูคาร์” นอกจากนี ้ยงัสามารถหาโอกาสทาง
ธุรกิจจากการขายรถยนต์ใช้แล้วที่รับซือ้จากภายนอก โดยปัจจุบนัมี 3 สาขา ตัง้อยู่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก  ถนนศรี
นครินทร์ และถนนพหลโยธิน 
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          บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย และเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
โดยยงัคงยดึมัน่นโยบายดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) การพฒันาคณุภาพงานบริการ และเพิ่มประสทิธิภาพงานบริการในกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัโดยมุ่งถึงประโยชน์สงูสดุต่อผู้มีส่วนได้เสีย และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่าง
ยัง่ยืน 
2.) การพฒันาบคุคลกรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ และสง่เสริมให้เกิดความก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่อง 
  
ค่านิยมองค์กร 
นอกจากการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายข้างต้นแล้ว บริษัทฯยงัมุ่งสร้างค่านิยมให้เกิดขึน้ในองค์กร เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ประสานงานกันภายในองค์กร เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานที่ดีอย่างต่อเนื่องทัง้การปฏิบตัิต่อลกูค้า คู่ค้า และเพื่อน
ร่วมงาน ตามหลกั พีพีดี (PPD) 
 
  
 
  Professional  ความเช่ียวชาญ และความรับผิดชอบเพื่อให้งานมีคณุภาพสงูสดุ 
  Partnership  การบริการ และสมัพนัธภาพท่ีดี น ามาซึง่ความพอใจสงูสดุ 
  Dynamic  ความมุง่มัน่ ทุม่เท และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความเป็นเลศิใน
   ธุรกิจรถเช่าอยา่งยัง่ยืน  
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          บริษัทฯ ค านึงถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Governance) เนื่องจากการก ากบัดแูลกิจการที่ดีจะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว โดยนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการได้กล่าวไว้ ใน
รายงานประจ าปี 2559  
 
           บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเร่ิมจากการก าหนดโครงสร้างของการบริหารจดัการ
ให้มีความชัดเจน การสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และมีวิสยัทศัน์ในการในการบริหารงาน 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และการ
สง่ตอ่นโยบาย แนวปฏิบตัติา่งๆ ไปยงัผู้บริหารรวมถึงพนกังานได้รับทราบ และยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิในองค์กร 
 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกลัน่กรองงานที่มีความส าคญัในด้าน
ตา่งๆ ดงันี ้

ทัง้นีไ้ด้ก าหนดวตัถปุระสงค์ อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยดงัที่กลา่วมานีไ้ว้แล้วในรายงานประจ าปี 2559 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรการบริหาร 

คณะกรรมการก ากบัดแูล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 
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          นอกเหนือจากการบริหารจดัการความเสี่ยงในด้านต่างๆ จากการด าเนินธุรกิจในองค์กรตามที่กลา่วไว้แล้วในรายงาน
ประจ าปี 2559 บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารจดัการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้ตระหนกัถึงการสร้างมลูคา่ในระยะยาวแก่ผู้มีสว่นได้เสีย บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ท าการประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ต่อองค์กร เพื่อวางแผนและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคต  
 
          ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัค านึงถึงการจดัการในด้านของสิ่งแวดล้อม รวมถึง ชีวอนามยั ในการท างานทัง้ภายใน และภายนอก
องค์กร ถึงแม้วา่ธุรกิจของบริษัทฯ จะไมไ่ด้ใช้ทรัพยากรที่กระทบตอ่สิง่แวดล้อมโดยตรง แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัค านึงถึงผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อมทางอ้อมที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจรถยนต์ให้เช่า เช่น ของเสียจากการบ ารุงรักษารถยนต์ เป็นต้น โดย
บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นแนวทางการจดัการกระบวนการภายใน เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาของสิง่ที่เกิดขึน้จากขัน้ตอนในการ
ด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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          บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ 
สจุริต โปร่งใสเป็นธรรม  รับผิดชอบและระมดัระวงัภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จึง
ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทจุริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ 
 
          เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จึงได้จดัท า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนใน
การด าเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 
 
          ทัง้นีใ้นรายงานฉบับนี ้จะกล่าวถึง “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ในบางส่วน และได้เปิดเผย “นโยบาย
ตอ่ต้านคอรัปชัน่” ฉบบัเต็ม ไว้บน website ของบริษัท  www.krungthai.co.th 
  
1. ค านิยาม 
 คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ค ามัน่ 
 เรียกร้อง หรือรับ ซึง่เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
 เอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระท าหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ อนัเป็น
 การให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
 อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
 ท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้ 
 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้มีระบบที่สนบัสนุนการ             
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ท่ีมี ประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 
2.2)  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุ
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ 
2.3)  กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและ
สนบัสนนุนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้ ทบทวนให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย
ตา่งๆ เป็นต้น 
2.4)  เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่าง
ถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับ
ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึน้ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.5)   กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้และใน
กรณีที่พบเห็นการกระท าอันเป็นที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนีจ้ะต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการ
รายงานท่ีก าหนดไว้ตามนโยบายฉบบันี ้
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3. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 
บททัว่ไป : 
1)  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณ โดย

ต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
2)  พนกังาน ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้

ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยั 
หรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณ ผา่นช่องทางตา่งๆที่ก าหนดไว้ 

3)  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่  

4)  บริษัทฯ จดัให้มีการควบคมุภายในที่เหมาะสม สม ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จดัซือ้ 

5)  ผู้ที่กระท าคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบที่
บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดตอ่กฎหมาย 

6)  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ที่
เก่ียวข้องกับทางบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ  ในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ 

7)  บริษัทฯ  มุง่มัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียดึมัน่วา่คอร์รัปชัน่เป็นสิง่ที่ยอมรับไม่ได้ทัง้ การท าธุรกรรมกบั
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 
4. การประเมินความเสี่ยง 
 
 1)  ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ และจะต้อง  

สื่อสารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ ให้เข้าใจ และร่วมมือกัน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 2)  บริษัทฯ จะจดัท าการประเมินความเสีย่งจากการท าธุรกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ ที่อาจมีขัน้ตอนหรือกระบวนการที่เข้า
ขา่ยการติดสนิบนและการคอร์รัปชัน่ โดยท าการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่งโดยภาพรวมของบริษัทฯ เป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนมาตรการการจดัการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกัน
ความเสีย่ง หรือลดความเสีย่งลงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได้ 
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5. การฝึกอบรมและการสื่อสาร 
 
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเก่ียวกบัการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนกัถึงนโยบายฉบบันีโ้ดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชัน่ ความเสี่ยงจากการเข้าไปมี
สว่นร่วมในการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสยัวา่มีการคอร์รัปชัน่ 
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะได้รับส าเนานโยบายฉบบันีห้รือหาได้จากใน Intranet ของบริษัทฯ  เพื่อ
ช่วยให้มัน่ใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ นอกจากนีย้งั
สามารถหาอา่นนโยบายรวมทัง้ข้อมลูลา่สดุที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
- การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายนี ้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับต าแหน่งของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใหมท่กุคนของบริษัทฯ 

2) ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า/ให้บริการ และผู้ รับเหมา 
 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า /ให้บริการ 
และผู้ รับเหมาทราบ ตัง้แต่เร่ิมต้นความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และในภายหลงัตามความเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทฯ สนบัสนุนให้
ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า/บริการ และผู้ รับเหมายดึมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกบั
บริษัทฯ 
 
6. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
 
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีข้อสงสยัหรือมีหลกัฐานวา่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานหรือบคุคลซึ่งกระท าการ
ในนามบริษัทฯ คนใดได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการคอร์รัปชัน่ จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตอ่บริษัทฯ ได้ดงันี  ้

 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่าน
ช่องทาง ดงันี ้

 
ผา่นทางโทรศพัท์ 02-291-8888 ตอ่ 120 (คณุนพพล  ศกัดิ์ทอง) 
ผา่นทาง E-mail :noppol@krungthai.co.th 
ผา่นทาง website ของบริษัท  www.krungthai.co.th 
ผา่นจดหมายโดยระบช่ืุอ และสง่มายงั “ผู้ รับแจ้งข้อร้องเรียน” ตามที่อยูต่อ่ไปนี ้
 

 คณุนพพล  ศกัดิ์ทอง / เลขานกุารบริษัท 
 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) 
 455/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล ่
 เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 
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บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูผู้แจ้งไว้เป็นความลบั โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมลูการแจ้งนีเ้พื่อประโยชน์ในการบริหารงานและก ากับ
การปฏิบตัิงานภายใน หรือเปิดเผยตามค าสัง่โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามค าสัง่ศาล และ /หรือ ตามค าสัง่ของส านกังาน 
ก.ล.ต. หนว่ยงานราชการ และ/หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 
 
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจงั และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวัน่เกรงต่อการใช้
อ านาจบงัคบับญัชาในทางไมช่อบหรือการกระท าที่ไมเ่ป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระท าของผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
ผู้แจ้งจะต้องกระท าการโดยสจุริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทจุริต หรือมีเจตนาในการกลัน่แกล้งให้ผู้อื่นได้รับ
ความเสยีหาย เสือ่มเสยีช่ือเสยีง ถกูดหูมิ่น ถกูเกลียดชงั หรือให้ได้รับความอบัอาย ฯลฯ นัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการตามที่
เห็นควรตอ่ไป 
  
 7. การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลัน่กรอง สบืสวนข้อเท็จจริง  
ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน  (ผู้บริหาร) 
แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ  

หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมลูหรือหลกัฐานที่มี มีเหตอุนัควรเช่ือได้ว่าผู้ที่ถกูกล่าวหาได้กระท าการ
คอร์รัปชัน่ หรือทจุริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหา ได้รับทราบข้อกลา่วหา และให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาพิสจูน์ตนเอง 
โดยการหาข้อมูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทาอนัทุจริต ตามที่ได้ถูก
กลา่วหา  

หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระท าการทุจริตจริง การทจุริตนัน้ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากต าแหน่ง และหากการกระท าทจุริตนัน้
ผิดกฎหมาย ผู้กระท าความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทัง้นีโ้ทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ ค าตดัสนิของ
คณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอนัสิน้สดุ 
  
8. การก ากับติดตามและสอบทาน 

1)   บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละครัง้) โดยพิจารณาถึง
สถานการณ์และความเสีย่งที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบผลการประเมิน
ความเสีย่ง และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิที่ควรมีเพื่อลดความเสีย่ง 

2)  ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและกระบวนการตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ และรายงานประเด็นที่
ตรวจพบอยา่งเร่งดว่น เพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในมีประสทิธิผลในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ทัง้นีจ้ะหารือ
ผลการตรวจสอบร่วมกบับคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ผู้บริหารระดบัสงู
และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบตอ่ไป 
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(Sustainability Development Committee) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วย 3 ทา่น ดงันี ้

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1 นายศกัดธิชั จนัทรเสรีกลุ ผู้ก ากบัคณะท างาน  

2 นางสาวสิริมา  ชะเอมกลุ คณะท างาน  

3 นางสาวสนุทรียา  หวงัชยั คณะท างาน  

โดยคณะท างานมีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
 
• พิจารณากลัน่กรองกิจกรรม และนโยบายในด้านสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอยางยัง่ยืนของบริษัทฯ 

และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
• พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยทุธ์และกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายและนโยบายด้าน SD 
• พิจารณากลัน่กรองแผนงาน และงบประมาณประจ าปี ส าหรับการด าเนินงานด้าน SD เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัทฯ 
• พิจารณา และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้าน SD และประเมินผลส าเร็จรวมทัง้คณุภาพของโครงการ 

SD 
• สง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และพนกังานทกุคน มีสว่นร่วมในการด าเนินงานด้าน SD 
• พิจารณาแตง่ตัง้ทีมงาน เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุงานด้าน SD 
• ด าเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัการด าเนินงานด้าน SD 

ผู้มีสว่นได้เสยี แนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

พนกังาน พฒันาความรู้และทกัษะท างานท่ีเป็นมืออาชีพ  ปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม ปลกูฝังจริยธรรม และ
การมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ลกูค้า มุง่สร้างคณุคา่ในสนิค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

คูค้่า ปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที่สจุริต และตามจรรยาบรรณของคูค้่าที่ดี 

ผู้ ถือหุ้น ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

สงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม ด าเนินธุรกิจที่ยัง่ยืนควบคูก่บัการพฒันาชมุชน สงัคม  และสิง่แวดล้อมที่ดี 

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ มีดังต่อไปนี ้
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          จากการท่ีบริษัทฯ มุง่เน้นความส าคญัของพนกังานในองค์กร ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กรให้เติบโตได้
อยา่งยัง่ยืน  บริษัทฯ จึงค านงึถึงการปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายแรงงาน การจ้างงานท่ีเป็นธรรม มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมทัง้จดัสถานท่ีท างานและสภาพแวดล้อมการท างาน
ที่ปลอดภยัมีสขุอนามยัที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี ให้เกียรติซึง่กนัและกนั และเคารพในสทิธิสว่นบคุคล รวมถึง
จดัให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนจากพนกังาน เพื่อให้พนกังานสามารถแสดงความเห็น และชีแ้จงข้อข้องใจได้ 
 ทัง้นีก้ารมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ยังให้ความส าคญักับการบริหารกระบวนการภายในที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม รวมถึงการใช้วสัดแุละทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ภายใต้จิตส านกึของการมีสว่นร่วมใน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม เพื่อให้เกิดการพฒันาและเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
          ในปี 2559 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนการพฒันาบคุคลากรในด้านตา่งๆ ดงันี  ้

1.) การคัดเลือกบุคคลากร 
- บริษัทฯ คดัเลอืกบคุคลากร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามสาย

งาน  
- การปรับเงินเดือนตามโครงสร้างขององค์กร ในปี 2559 ได้มีการปรับฐานเงินเดือนใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

2.) การเปิดโอกาสให้กบันักศึกษาฝึกงาน 
 บริษัทฯ ได้เปิดรับสมคัรนกัศกึษาช่างยนต์ เพื่อเข้าฝึกงานเป็นเวลา 2 ปี โดยเมื่อจบการศกึษาแล้ว และสามารถ ผา่นการ
ทดลองงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด บริษัทฯ จะพิจารณาบรรจเุป็นพนกังานประจ า  
 
3.) การตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของพนักงาน 
- บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประสานงานกบัสถาบนัการเงิน ในการเข้ามาแนะน าวิธีการออมเงิน หรือการลงทนุ รวมถึงการ

จดัหาแหลง่เงินทนุตา่งๆ ให้กบัพนกังาน เพื่อให้พนกังานสามารถน ามาเป็นปรับใช้ในชีวติประจ าวนัได้ 
- บริษัทฯ ได้เปิดอบรมความรู้เบือ้งต้นในการปฐมพยาบาลให้กบัพนกังาน เพื่อเป็นความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัิตน 

 กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินตา่งๆ ได้ 
 

ธ.ออมสิน “การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด” 
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4.) การสร้างหลักประกันทางการเงนิ 
     บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพขึน้ในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมหลงัเกษียณอาย ุ         
โดย บริษัทได้มีเกณฑ์ในการจ่ายเงินสมทบดงันี ้
       -  สมาชิกจ่ายเงินสะสมในอตัรา   ร้อยละ  2 
 
       -  นายจ้างจ่ายเงินสมทบ       - อายงุานน้อยกวา่หรือเทา่กบั  1 ปี  ร้อยละ  2  
  - อายงุานมากกวา่ 1 ปีขึน้ไป           ร้อยละ  3 
 
ซึง่ในปี 2559 บริษัทฯ มีพนกังานท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวน  127 คน  บริษัทยอ่ย 34 คน 

5.) สวัสดิการอื่นๆ 
- บริษัทฯ จัดให้มีเงินประกนัชีวิต ประกันสขุภาพผู้ ป่วยใน และประกันอบุตัิเหตตุามที่ได้ประกาศไว้เป็นนโยบายงาน

บริหารบคุคลของบริษัทฯ 
- บริษัทฯ มีการตรวจสขุภาพประจ าปีให้กบัพนกังานทกุคน เป็นประจ าทกุปี  และมีรายการตรวจสขุภาพพิเศษส าหรับ

พนกังานในสว่นงานที่มีความเสีย่งในการท างาน เช่น พนกังานในสว่นงานซ่อมบ ารุงรถยนต์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ความเสีย่งตอ่การได้ยิน  

- การสง่เสริมให้มีการแขง่ขนัทางด้านกีฬาตา่ง ๆ เพื่อสง่เสริมสขุภาพ และเพื่อสร้างความสามคัคีในองค์กร 
- การจดังานปีใหมป่ระจ าปี เพื่อแสดงความขอบคณุส าหรับพนกังานทกุคนท่ีตัง้ใจท างานให้กบัองค์กร 
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ตรวจสขุภาพประจ าปี 



6.) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
 
- ระหวา่งปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรม และพฒันาพนกังานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

ปฏิบตัิงานในองค์กร โดยแบง่เป็นด้านตา่งๆ ดงันี ้

หนว่ยงาน หวัข้ออบรม 

บริหาร 

ไขกลยทุธ์การลดต้นทนุด้วยการบริหารงานจดัซือ้ 
จิตวิทยาโน้มน้าวใจด้วยเทคนิค NPL 
Succession Management for leadership 
แนวคิดจิตวิทยากบัการบริหารงานยคุใหม่ 
เพิ่มยอดขาย ท าก าไรหลายเทา่ด้วย Google Ad words 
Global Business Leaders Program Batch 2 
ติดปีกการตลาดในยคุดิจิตอล 
Managing Employee Performance 

บญัชี 

การควบคมุภายในภาคปฏิบตัิเพื่อแก้ไขและป้องกนัความผดิพลาดจากการปฏิบตัิจริง 
ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่และรายงานผู้สอบบญัชีใหม่ 
ข้อควรระวงัในการยื่นงบการเงินปี 2559  และการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าสง่งบ
การเงินปี 2560 
update กฎหมายภาษีที่บงัคบัใช้ปี  2559 
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดพร้อมแก้ไขปัญหาเพื่อพฒันาคณุภาพงานบญัชี 
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7.) การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการท างาน 
- มีกิจกรรมให้พนักงานได้แนะน าตวัเอง เพื่อสร้างบรรยากาศให้พนักงานได้รู้จักกันเองมากยิ่งขึน้ โดยผ่านช่องทาง 

Intranet และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสมัพนัธ์ จากการจดัโครงการ “เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั”  ท าให้เกิด
บรรยากาศในการท างานภายในองค์กรที่ดีขึน้ พนกังานเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพฒันาองค์กรมากขึน้  

- การประชาสมัพนัธ์ขา่วสารตา่งๆ ในองค์กร  ผา่นช่องทาง Intranet  
- จดัทอ่งเที่ยวเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ของพนกังาน 
  
8.) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
- บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดคณุธรรม และจริยธรรมต่างๆ เช่น การร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาด

ไทย การบริจาคสิง่ของให้แก่บ้านเด็กก าพร้า 
- บริษัทฯ จดัให้มี “กลอ่งตาวิเศษ” เพื่อเป็นการรณรงค์ไมใ่ห้เกิดการทจุริตในองค์กร 
  
9.) การสนับสนุน และผลักดันเพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้า 
- โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานที่มีผลการท างานดี และมีการพัฒนาตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  หรือ “โครงการแถว 2” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้แก่พนกังานที่มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้มี
โอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานในองค์กร โดยพนกังานเหลา่นีจ้ะผ่านการคดัเลือกโดยหวัหน้างาน และน ามาฝึก
ปฏิบตัิให้สามารถท างานได้เสมือนกับหวัหน้างาน เนื่องจากการที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยัง่ยืนนัน้ จะต้องไม่พึ่งพา
บคุคลใดบคุคลหนึง่ แตท่กุคนต้องสามารถที่จะพฒันาตนเองให้สามารถท างานทดแทนผู้อื่นได้ 

จดัท่องเทีย่วประจ าปีให้แก่พนกังาน 
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       บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตอ่คูค้่าของบริษัทอยา่งเป็นธรรม เพื่อการท างานร่วมกนั และสร้างความสมัพนัธ์ในระยะยาว บริษัทฯ 
จึงได้วางนโยบายในการที่คู่ค้าต้องปฏิบตัิตามกฏหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้ความเข้าใจซึ่งกนัและกนั และ
สามารถท างานร่วมกนั หรือให้การสนบัสนุนต่อกนั โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบับริษัทประกันภยัในการด าเนิน
นโยบาย และแผนงานต่างๆ เพื่อป้องกัน และลดความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยการรวบรวมข้อมูลการแจ้งเคลม
ประกนัภยัเพื่อหาสาเหตจุากอบุตัิเหตตุา่งๆ ท่ีมีการแจ้งเคลม และเพื่อหาทางป้องกนัเหตดุงักลา่วในอนาคต  
 
          จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในอดีตที่ผ่านมา ที่มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเห็นถึง
ความส าคญัของการจดัอบรมการขบัขี่ปลอดภยั ภายใต้ช่ือ “โครงการขบัขี่ปลอดภยั” โดยในปี 2558 และปี 2559  บริษัทฯ ได้
ด าเนินการจดัอบรมให้แก่กลุม่ลกูค้า จ านวน 22 บริษัท และ 12 บริษัทตามล าดบั โดยจากการอบรมดงักลา่วนี ้ทางบริษัทฯ 
คาดว่าจะสามารถลดจ านวนอุบตัิเหตลุงได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินการอบรมขบัขี่
ปลอดภยัให้แก่ลกูค้าของบริษัท เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนั และลดความเสีย่งการเกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนน 
  
          นอกจากความร่วมมือกับบริษัทประกันภยัแล้ว บริษัทยงัให้ความส าคญักับกลุ่มคู่ค้าที่เป็นศูนย์บริการต่างๆ ซึ่งมีที่
ตัง้อยูท่ัว่ประเทศ โดยในปีที่ผา่นมาได้มีการประสานงาน และเข้าพบอยา่งตอ่เนื่องกบัศนูย์บริการท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ และจงัหวดั
ใกล้เคียง ซึ่งเป็นศนูย์บริการที่มีกลุม่ลกูค้าเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน สอบถามถึงแนว
ทางการท างานร่วมกนัทัง้สองฝ่าย เพื่อให้เกิดการประสานงาน และความร่วมมืออยา่งตอ่เนื่อง เป็นไปด้วยดี 
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บริษัทฯ ค านึงถึงคณุภาพงานบริการรถยนต์เช่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลกูค้า และเพื่อการพฒันาสูก่าร
เป็นคูค้่าที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ได้ด าเนินการในด้านตา่งๆ ดงันี  ้
  
1.) การพัฒนาคุณภาพงานบริการของรถยนต์ 
 
Battery Mobile Service  
 ด าเนินการเปลี่ยนแบตเตอร่ีนอกสถานที่ ให้กับรถยนต์เช่าที่มีอายุการใช้งานที่ถึงก าหนดระยะเวลาเปลี่ยน
แบตเตอร่ี และอยู่ในระยะทางการให้บริการของบริษัทฯ การด าเนินการในสว่นของ Battery Mobile Service ช่วยให้ลกูค้า
มัน่ใจในการขบัขี่รถยนต์มากยิ่งขึน้ รวมทัง้ป้องกนัความเสีย่งหากแบตเตอร่ีเกิดเสยีหายระหวา่งการขบัขี่ 
Mobile Service  
 ด าเนินการเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ืองยนต์ที่ครบก าหนดเช็คระยะ ให้กบัรถยนต์เช่าที่ครบก าหนดดงักลา่ว เพื่อเป็น
การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์อยา่งสม ่าเสมอ และยงัช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการใช้เคร่ืองยนต์ที่ไมม่ีประสทิธิภาพ ช่วยป้องกนั
การเกิดอบุตัิเหตจุากการใช้รถยนต์ที่ไมเ่หมาะสม  
 
 ระหวา่งปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้บริการ Battery Mobile Service  และ Mobile Service ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) การป้องกัน และลดความสูญเสีย จากการขับขี่  
 
 เนื่องจากลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ คือการให้บริการรถยนต์เช่า ท าให้บริษัทฯค านึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึน้จากการขบัขี่รถยนต์บนท้องถนน  บริษัทฯ จึงได้จดัโครงการอบรมขบัขี่ปลอดภยัอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ให้แก่กลุม่
ลกูค้ารถเช่าของบริษัท ฯโดยโครงการดังกล่าว มีวตัถุประสงค์ เพื่อป้องกัน และลดความสญูเสียที่อาจเกิดขึน้จากการใช้
รถยนต์ เพื่อให้ผู้ ใช้รถยนต์ตระหนกัถึงอันตรายที่อาจเกิดขึน้จากการขบัขี่โดยประมาท หรือขาดการบ ารุงรักษารถยนต์ที่
ถกูต้อง 

แบตเตอร่ี น า้มนัเคร่ือง เช็คทัว่ไป ยาง 

258 646 145 
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โครงการ จ านวนครัง้ จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 
1. อบรมขบัขี่ปลอดภยั 7 7 บริษัท 
2. ออกบธู Safety Day บริษัทลกูค้า (โดย KCAR) 1 1  บริษัท 
3. โครงการเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ 3 47 บริษัท 
4. Toyota Save and Safe 4 15 บริษัท 

          ในปี 2559 บริษัทได้มีการจดั อบรมการขบัขี่ปลอดภยัให้กบักลุม่ลกูค้าที่เป็นผู้ เช่ารถยนต์ รวมทัง้โครงการอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง กบัรถยนต์ ดงันี ้
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          บริษัทฯ มุง่มัน่ที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ควบคู่กบัผลประกอบการที่ดี และการเติบโตทาง
ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยสอดคล้องจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่วบริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลซึง่รายงานขึน้ตรงกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดแูลและติดตามการปฏิบตัิหน้าที่ และปรับปรุงแก้ไขการก ากบั
ดูแลกิจการให้สอดคล้อง ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเปิดช่องทางในการติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นผา่นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี รวมถึงช่องทางการ
ติดตอ่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.krungthai.co.th 



นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภยั 
  
          บริษัทฯ ค านึงถึงการปฏิบัติตามกฏหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ได้พฒันาและ
ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องในสว่นที่เก่ียวกบัระบบสิ่งแวดล้อม และการป้องกนัมลพิษ โดยในปีที่ผ่านมาได้
ด าเนินการ และมุง่พฒันาในด้านสิง่แวดล้อม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ดงันี  ้
  
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
 
 
 
  
 
 
 
 
ความปลอดภยั 
การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการบ ารุงรักษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสงูสดุในการ
ท างาน และป้องกนัการใช้พลงังานท่ีไมเ่หมาะสมจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัอบรมให้ความรู้
แก่พนกังาน เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ อยา่งเหมาะสม รวมถึงการสงัเกตถึงสิง่ผิดปกติจากการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เพื่อลด
อบุตัิเหตจุากความผิดพลาดของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
 
จัดอบรมภายในให้แก่พนักงานที่ต้องท างานภายใต้เคร่ืองจักรที่เป็นอนัตราย โดยระบุถึงสาเหตุที่อาจเกิดขึน้จากความ
ประมาท เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัย เช่น การซ่อมบ ารุงภายใต้เคร่ืองมือยกรถ การสูดดม
ของเหลวที่เป็นอันตราย หรือสูดดมควันรถยนต์ขณะท าการซ่อมแซม เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่
พนกังานเป็นผู้หาสาเหตทุี่อาจจะเกิดอนัตรายจากการท างาน รวมทัง้หาแนวทางการป้องกนัสาเหตดุงักลา่ว เพื่อก่อให้เกิด
ความร่วมมือ และเป็นแนวทางการป้องกนัอบุตัิเหตตุา่งๆ ในอนาคต 

ด าเนินการจัดการของเสีย ที่เกิดจากการท างานในศูนย์ซ่อมรถยนต์ เช่น 
น า้มนัเคร่ืองเก่า สารเคมีใช้แล้วต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการรวบรวมของเสียและ
จดัสง่ให้แก่หน่วยงานที่มีเคร่ืองมือในการจดัการของเสียดงักลา่วด าเนินการคดั
แยกถงัขยะ เพื่อระบปุระเภทของเสยีได้อยา่งเหมาะสม และเพื่อง่ายตอ่การน าไป
ท าลาย และน าไปรีไซเคิลได้อยา่งถกูต้อง 
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ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนอย่างต่อเนื่องต่อสงัคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้
ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
 
 1.) กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา และ เด็กด้อยโอกาส    ในปี 2559 บริษัทได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบั
ลกูค้าของบริษัทฯ รวมถึงพนกังานในองค์กร เพื่อเป็นการสนบัสนนุดงันี ้
 
- “ศนูย์ข้อมลูคนหาย มลูนิธิกระจกเงา”  บริษัทฯ สนบัสนนุ และจดัหารถยนต์ เพื่อใช้ตามหาคนสญูหาย   
- ร่วมบริจาคสิง่ของ อาหาร และเคร่ืองนุง่หม่ให้แก่เด็กชายบ้านมหาเมฆ  
- จัดหารถยนต์ให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิน้เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ ในการสนบัสนุน และให้ความ

ช่วยเหลอืแก่เด็กยากไร้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

บริจาคสิ่งของ อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มให้แก่เด็กชายบ้านมหาเมฆ 
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2.) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยับนท้องถนน 
บริษัทฯ ได้จดัโครงการขบัขี่ปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขบัขี่รถยนต์ตระหนกัถึงความส าคญั
ในการขบัขี่รถยนต์อยา่งถกูต้อง และการดแูลรักษาเคร่ืองยนต์ให้พร้อมใช้งาน ทัง้นีโ้ครงการที่เก่ียวข้อง ได้กลา่ว
ไว้แล้วในหวัข้อของคู่ค้าของบริษัทฯ และจ านวนครัง้ที่จดัอบรมขบัขี่ปลอดภยัได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อของลกูค้า
ของบริษัทฯ 
  
บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาชุมชน และสงัคมให้แข็งแรงอย่างยัง่ยืน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความมัน่คง
แข็งแรงไปด้วย เมื่อเราร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ย่อมก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างชุมชน สงัคม และ
บริษัทฯ นบัเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจโดยทางอ้อมเช่นกนั 
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(ข)   สถติพินักงานประจ าปี 2559 
 
ณ สิน้ปี บริษัทฯ  มีพนกังาน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สิน้ 255 คน แบง่เป็น 
 
 
 
 
จ านวนพนกังานโดยแบง่ตามอายงุาน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนพนกังาน ชาย หญิง 

255 153 102 

อายงุาน จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 

0 – 5 ปี 158 62 

5 – 10 ปี 59 23 

10 – 15 ปี 28 11 

15 ปีขึน้ไป 10 4 

(ก) ผลงานจากการด าเนินธุรกจิ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบั Good CG Scoring จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ซึ่งแสดงถึงการด าเนินงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมลูต่อนกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น 
และบคุคลทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 
  
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และด าเนินธุรกิจ
โดยค านงึถึงผู้ที่มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย เพื่อให้เกิดผลประกอบการท่ีดีได้อยา่ง
ยัง่ยืน 
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Staff Safety Day จดับูธร่วมกบับริษัทลูกค้า 

(ค) โครงการขับข่ีปลอดภัย 
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อบรมขบัขี่ปลอดภยั โดย KCAR 

(ค) โครงการขับข่ีปลอดภัย 
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เยีย่มชมโรงงานโตโยต้า บ้านโพธ์ิ 

เยีย่มชมโรงงานฮอนด้า  นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ 
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Toyota Save & Safe 
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