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1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

1.1  ประวตัิ ความเป็นมา และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 
บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) “บริษทั”  จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี  29  มกราคม  2535   ใน

ช่ือ “บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั” โดยคุณไพฑูรย ์จนัทรเสรีกลุ  ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 4 ลา้น
บาท โดยมีผูถื้อหุ้นในกลุ่มจนัทรเสรีกุลถือหุ้นร้อยละ 100 ให้บริการเช่ารถยนตป์ระเภทต่างๆ ทั้งเช่าระยะสั้น และเช่า
ระยะยาว แก่ลูกคา้องค์กรทั้งภาครัฐ และ บริษทัเอกชน รวมถึงบุคคลทัว่ไป โดยมีนโยบายท่ีเน้นการให้บริการท่ีดีเยี่ยม 
และยดึมัน่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ การท างานแบบพนัธมิตร และเนน้ผลเป็นเลิศในการท างานกบัคู่คา้
ทุก ๆ ราย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานเพ่ือให้เกิดการพฒันางานบริการท่ีดียิ่งข้ึน ท าให้บริษทัมีผลการด าเนินงานท่ี
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง  

ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ภายใตช่ื้อ “บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 
จ ากดั (มหาชน)” และเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้าก 1,000 บาทต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุ้น และในเดือนพฤศจิกายน 2548 
บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชน จ านวน 50 ลา้นหุ้น ท าให้ในปัจจุบนัทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ
บริษทัเพ่ิมข้ึนเป็น 250 ลา้นบาท และในเดือนธนัวาคม 2548 บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้ง และลงทุนในบริษทัยอ่ย ในเดือนมิถุนายน 2548 ในนามของ “บริษทั กรุงไทย ออโต
โมบิล จ ากดั” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือจ าหน่ายรถยนต์เก่า และรองรับการจ าหน่ายรถยนต์ท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าของ
บริษทั ภายใตแ้บรนด์ของ “โตโยตา้ชวัร์ กรุงไทย ยสูคาร์” โดยบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นจ านวนร้อยละ 95 คิดเป็น 37,999,300 
บาท และในเดือนมกราคม 2556 ซ้ือหุน้จากบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติมคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบนับริษทัยอ่ยมี
ศูนยจ์ าหน่ายรถยนตมื์อสอง” จ านวน 3 แห่ง คือ 1. ส านกังานใหญ่ถนนกาญจนาภิเษก 2. สาขาศรีนครินทร์ และ 3. สาขา
เกษตร 

 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษทัประกอบธุรกิจประเภทการจดัหารถยนตใ์ห้เช่าแบบสัญญาเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) อายุ
การเช่าส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 1 ปี - 5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ปี นอกจากน้ี
บริษทัยงัมีการจ าหน่ายรถยนตเ์ช่าท่ีครบก าหนดอายสุญัญาเช่าผา่นตวัแทนจ าหน่ายคือบริษทัยอ่ย ซ่ึงท าให้มีก าไรจากการ
ขายรถยนตท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่าภายหลงัหมดอายสุญัญาเช่าอีกดว้ย 

รถยนตท่ี์บริษทัใหเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นรถยนตท่ี์มีสภาพคล่องในการซ้ือขายสูง โดยแบ่งเป็นประเภท รถยนตน์ัง่ขนาด
เลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู ้และรถกระบะ ประกอบไปดว้ยรถยนตแ์บรนด์ต่างๆ เช่น โตโยตา้ ฮอนดา้ อีซูซุ  นิสสัน 
เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีรถยนตย์โุรปให้เช่า เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกระดบั และ เพ่ือเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของการให้บริการ บริษทัได้จัดท าประกันภยัรถยนต์ประเภทชั้น 1 ไวส้ าหรับรถยนต์ทุกคนั รวมทั้ ง
รับผิดชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานพาหนะ เช่น ค่าใชจ่้ายในการการจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต ์ ค่าตรวจสภาพ 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รวมถึงมีศูนยป์ระสานงาน 24 ชัว่โมง (Call Center) เพื่อให้บริการลูกคา้ในกรณีฉุกเฉิน มี
ทีมงานซ่ึงจะช่วยประสานงาน และให้ค  าแนะน า พร้อมทีมช่างฉุกเฉิน และรถซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี ซ่ึงพร้อมออกให้ความ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริการรถลากจูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวนั รวมถึงมีบริการรถทดแทนในกรณี
ท่ีเกิดอุบติัเหต ุ
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Professional 

Dynamic Partnership 

บริษทัมีศูนยบ์ริการท่ีส านกังานใหญ่บนถนนพระราม 3  และสาขาอโศก รวมทั้งศูนยบ์ริการอ่ืนท่ีมีสัญญากบั
บริษทัมากกวา่ 800  แห่ง อนัเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ลูกคา้วา่จะไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดีทุกเวลา ตลอดจนเป็นการ
คุม้ครองป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นของบริษทั  

ทางส่วนงานของบริษทัย่อย หรือ บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ100 
โดยบริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั ประกอบธุรกิจรับซ้ือ จ าหน่าย และแลกเปล่ียน รถยนตใ์ชแ้ลว้ไม่จ ากดัยีห่อ้ จึงเป็น
การสนับสนุนบริษทั ให้สามารถด าเนินธุรกิจไดค้รบวงจร เน่ืองจากสามารถจดัจ าหน่ายรถยนต์ท่ีครบสัญญาเช่า ผ่าน
ช่องทางน้ีไดโ้ดยตรงถึงลูกคา้ ท าให้ไดร้าคาจ าหน่ายรถยนต์ท่ีสูงข้ึน และตดัค่าด าเนินการในการขายออก นอกจากน้ี 
บริษทัยอ่ย ยงัสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษทัได ้จากการขายรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีรับซ้ือจากบุคคลอ่ืนทัว่ไป ซ่ึง
ส่งผลใหบ้ริษทัมียอดจ าหน่ายรถยนต ์และรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน 

 

1.3  นโยบาย และค่านิยมในองค์กร 

 
บริษทัเห็นถึงความส าคญัต่อการน าพาองค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน จึงไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายของบริษทั 

เพ่ือให ้ทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วมน าพาองคก์รใหมี้ความกา้วหนา้ และมัน่คง รวมถึงการสร้างค่านิยมในองคก์รใหเ้กิดข้ึน 
นโยบายบริษทั  

 “เป็นบริษทัรถเช่าชั้นน าท่ีเนน้งานบริการท่ีเป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื ภายใต้
 การท างานร่วมกบัคู่คา้ มุ่งสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ และพฒันาพนกังานใหมี้ความกา้วหนา้ และมีทกัษะ
 ท างานท่ีเป็นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และ
 ส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” 

 
ค่านิยมในองค์กร  หลกั PPD 

 
Professional  ความเช่ียวชาญ และความรับผดิชอบ เพื่อใหง้านมีคุณภาพสูงสุด 
Partnership การบริการ และสมัพนัธภาพท่ีดี น ามาซ่ึงความพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
Dynamic  ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความเป็นเลิศในธุรกิจ
รถเช่าอยา่งย ัง่ยนื 
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1.4  กลยุทธ์ และศักยภาพในการแข่งขัน 
 
1.  บริษทัมีช่ือเสียงในการด าเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต ์เน่ืองจากบริษทัไดก่้อตั้ง และให้บริการเช่ารถยนตแ์ก่ลูกคา้

มาเป็นระยะเวลานาน จึงนบัเป็นผูบ้ริการใหเ้ช่ารถยนตค์รบวงจรรายใหญ่แห่งหน่ึงในประเทศไทยท่ีเนน้บริการให้เช่าทั้งแบบ
สญัญาเช่าเพ่ือการด าเนินงานและสญัญาเช่าระยะสั้น 

2.  ผูบ้ริหารมีความความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เน่ืองจากมีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ท าให้มีฐานลูกคา้จ านวน
มาก จึงท าใหโ้อกาสในการเพ่ิมบริการใหเ้ช่ารถยนตม์ากข้ึน รวมถึงการกระจายความเส่ียงโดยไม่มีการพ่ึงพิงลูกคา้รายใด
รายหน่ึงในสดัส่วนท่ีมากเกินไป 

3.  เสนอบริการครบวงจรและมีมาตรฐาน และคุณภาพในงานบริการท่ีดี  
 บริษทัเนน้สร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ และตอบสนองทุกระดบัความตอ้งการของลูกคา้โดยบริษทัจะจดัซ้ือ
รถยนต์ ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย  และเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัการบริการ บริษทัไดจ้ดัท าประกนั
รถยนต์ชั้น 1  กับบริษทัประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงให้กบัรถยนต์ทุกคนั และรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกับรถยนต์ เช่น ค่า
ซ่อมแซม ค่าต่อทะเบียน เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัมีบริการหลงัการขายท่ีครบวงจร เช่น การจดัการซ่อมบ ารุง การบริการ
รถยนตท์ดแทน โดยมีศูนยซ่์อมบ ารุงและตรวจเช็คสภาพมากกวา่ 800 แห่งทัว่ราชอาณาจกัร นอกจากน้ีบริษทัยงัมีบริการ
เสริม และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีช่วยให้ผูเ้ช่าได้รับความรู้ และสิทธิประโยชน์จากการเช่าสูงสุด เช่น จัดอบรมขบัข่ีอย่าง
ปลอดภยัและจดักิจกรรมเยีย่มชมโรงงานผูผ้ลิตรถยนต ์

4.  เน่ืองจากการท่ีบริษัทมีจ านวนรถยนต์ให้เช่ามากกว่า 7,500 คัน ท าให้บริษัทมีการประหยดัจากขนาด 
(Economy of Scale) เช่น บริษทัมีอ านาจในการต่อรองราคา และสามารถประหยดัตน้ทุนในการจดัหารถยนต์ อะไหล่
รถยนต ์อตัราดอกเบ้ีย นอกจากน้ีบริษทัยงัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบางส่วน เช่น การใชป้ระโยชน์จาก
บุคลากรในส่วนงานสนบัสนุนต่อจ านวนรถไดม้ากข้ึน เป็นตน้   

5.  บริษทัมีศูนยบ์ริการเป็นของตนเอง จึงมีช่างท่ีมีความรู้ความสามารถส าหรับการให้บริการและให้ความรู้แก่ผู ้
เช่า นอกจากน้ีช่างของบริษทัสามารถประมาณการค่าซ่อมบ ารุงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถลดตน้ทุนการซ่อม
บ ารุงของบริษทั 

6.  เพ่ิมงบประมาณดา้นการตลาด    
 บริษทัเห็นถึงความส าคญัของกลยุทธ์ดา้นการตลาด จึงไดมุ่้งเน้นในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ  
รวมทั้งการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ บนเวบ็ไซดข์องบริษทั เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัและผลิตภณัฑ ์ให้เป็นท่ีรู้จกั
กนัอยา่งแพร่หลาย  

7. ส่งเสริมใหค้วามรู้ถึงประโยชน์ของการเช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน 
โดยบริษทัให้ความส าคญัในการฝึกอบรมพฒันาความรู้ให้แก่พนักงานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถให้ความรู้

ดา้นการบริหารการเงินและผลประโยชน์ทางภาษีท่ีลูกคา้ได้รับส าหรับการเช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน และรวมถึง
ผลประโยชน์ในดา้นการด าเนินการต่างๆ ท่ีลูกคา้ไดรั้บ เช่น การควบคุมงานซ่อมบ ารุง การควบคุมงบประมาณรายจ่าย
บริษทั เป็นตน้ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายไดต้ามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปี 2557 – 2559 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายได ้ ด าเนิน 
การโดย 

% การ 
ถือหุ้น 

2557 2558 2559 

ของ
บริษทั 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์ บริษทั  1,089.11 57.69 1,138.01 58.49 1,132.80 56.56 
2. รายไดจ้ากการขายรถยนตท่ี์   
หมดอายสุญัญาเช่า 

บริษทั  

567.57 30.07 517.59 26.60 628.66 31.39 
3. รายไดจ้ากการขายรถยนต ์ บริษทั

ยอ่ย 
100  

164.46 8.71 229.25 11.78 178.85 8.93 
4. รายไดอ่ื้น1/ บริษทั/

บริษทั
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 

หมายเหตุ : 1/ รายไดอ่ื้น เช่น  รายไดก้ารบริหารจดัการศูนยบ์ริการ ดอกเบ้ียรับ ค่าปรับเลิกสญัญา รายไดจ้ากการส่งเสริมการขาย เป็นตน้  

2.1  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ หรือบริการ 
บริษทัด าเนินธุรกิจให้บริการสัญญาเช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าระยะเวลา

ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และบริการใหเ้ช่ารถยนตร์ะยะสั้น (Short Term Rental)  ตั้งแต่รายวนั ถึงรายเดือน โดยให้บริการแก่ลูกคา้
องคก์รและลูกคา้บุคคล รวมทั้งบริษทัมีการใหบ้ริการแบบครบวงจร โดยปัจจุบนัมีรถยนตใ์หเ้ช่า มากกวา่ 7,500  คนั 
  ทั้งน้ี วตัถุประสงคข์องลูกคา้ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากการเช่าเพ่ือการด าเนินงานนั้นแตกต่างไปจากการซ้ือ เช่าซ้ือและ
เช่าทางการเงิน กล่าวคือ การเช่าเพ่ือการด าเนินงานลูกคา้ตอ้งการใชสิ้นทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว และไม่ตอ้งการเป็นเจา้ของ
ทรัพยสิ์น และเพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวมถึงภาระหนา้ท่ีของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัรถยนต ์เช่น 
ค่าภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าประกนัภยัรถยนต์ เป็นตน้ อีกทั้งยงัเป็นการลดภาระทางดา้นการเงิน โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งลงทุน
จ่ายเงินกอ้นหรือวางเงินดาวน์เพ่ือซ้ือรถยนต ์และไม่มีภาระในการจดัหาวงเงินกู ้และหลกัประกนัต่างๆ นอกจากนั้นแลว้ การ
ท าสัญญาเช่าเพ่ือการด าเนินงานยงัมีผลประโยชน์ทางภาษีส าหรับนิติบุคคล  เหตุผลดงักล่าวจึงท าให้สัญญาเช่ารถยนตเ์พ่ือ
การด าเนินงานเป็นท่ีนิยมของลูกคา้มากข้ึน และยงัคงมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดี 
 

2.1.1  ลกัษณะของการให้บริการ  
1. บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) 

บริการสัญญาเช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน เป็นสัญญาเช่าท่ีมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี  กลุ่ม
ลูกคา้จะเป็นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษทัขา้มชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีความ
ตอ้งการใชบ้ริการยานพาหนะควบคู่ไปกบับริการเสริมครบวงจร  เพ่ือเป็นการลดภาระและค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น
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ในการบริหารและจดัการยานพาหนะ โดยลูกคา้สามารถเลือกยีห่อ้และรุ่นของรถยนต ์รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
ไดต้ามความตอ้งการ  

 
โดยก่อนการส่งมอบรถยนตใ์ห้ลูกคา้ บริษทัจะตรวจเช็คสภาพรถยนตแ์ละท าประกนัภยัรถยนตช์ั้นหน่ึง

ซ่ึงมีบริษทัเป็นผูรั้บผลประโยชน์ นอกจากน้ีลูกคา้สามารถเลือกใชก้ารบริการหลงัการขายต่างๆ ได ้เช่น การ
จดัการซ่อมบ ารุงรถยนต ์และการบริการรถยนตท์ดแทนชัว่คราว ในส่วนของกรรมสิทธ์ิในรถยนตท่ี์ให้เช่านั้นจะ
ยงัคงเป็นของบริษทัเม่ือหมดสญัญาเช่า  

บริษทัมีนโยบายเก็บเงินมดัจ า เป็นการประกนัการเช่ารถยนตโ์ดยเฉล่ียประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัมิไดเ้ก็บเงินมดัจ ากบัลูกคา้ทุกราย ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัฐานะทางการเงิน และเครดิตของลูกคา้
แต่ละราย และในกรณีท่ีลูกคา้คา้งช าระค่าเช่าเป็นระยะเวลาติดต่อกนั 3 เดือนข้ึนไป  บริษทัจะด าเนินการยึด
รถยนตท่ี์ใหเ้ช่าคืน และเรียกเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา   

2. บริการให้เช่าระยะส้ัน (Short Term Rental) 

บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น ไดแ้ก่ สัญญาเช่ารายวนั รายสัปดาห์ และรายเดือน บริษทัเน้นกลุ่มลูกคา้
ปัจจุบนัท่ีใชบ้ริการเช่าเพ่ือการด าเนินงานกบับริษทัอยู่แลว้ซ่ึงมีความตอ้งการเช่าระยะสั้นเพ่ิมเติม รวมถึงการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้อ่ืนๆ ทัว่ไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  ลูกคา้สามารถเลือกใชบ้ริการรถยนตท่ี์มีให้เลือก
อยา่งหลากหลาย ตามขนาดของเคร่ืองยนต ์และประเภทของการใชง้าน  

โดยบริษทัจะเก็บค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกคา้เต็มจ านวน และเงินประกันการเช่ารถยนต์ ซ่ึงการเก็บเงิน
ประกนัการเช่ารถยนตจ์ะข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของลูกคา้ และประเภทของรถยนต์ท่ีลูกคา้ตอ้งการเช่า ในกรณีท่ี
ลูกคา้ไม่ประสงคจ์ะช าระเงินประกนัการเช่ารถยนต์ ลูกคา้สามารถหาบุคคลมาค ้ าประกนั และช าระเงินมดัจ า
แทนได ้ 

นอกจากการให้บริการจดัหารถยนตด์งักล่าวแลว้ บริษทัไดต้ระหนกัในคุณค่าของลูกคา้ การบริการจึง
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงซ่ึงบริษทัให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของการให้บริการท่ีครบ
วงจรและเพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด ดงัน้ี 
บริการลกูค้าสัมพนัธ์ 
 เจา้หนา้ท่ีแผนกลูกคา้สมัพนัธ์ ใหค้  าแนะน าดา้นการบริการ รับขอ้เสนอแนะ ค าติชมจากลูกคา้ เพื่อหา
แนวทางท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชร้ถยนตข์องลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้ใชบ้ริการรถยนตไ์ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ภายใตต้น้ทุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ียงัท าหนา้ท่ีส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ิมความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ในบริการท่ีไดรั้บจากบริษทั 

  บริการศูนย์ประสานงาน ตลอด 24 ช่ัวโมง 
บริษทัมีทีมงานซ่ึงจะช่วยประสานงาน และให้ค  าแนะน า พร้อมทีมช่างฉุกเฉินและรถซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี 

ซ่ึงพร้อมออกใหค้วามช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ  พร้อมบริการรถลากจูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวนั 
บริการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ 

บริษทัมีบริการซ่อมบ ารุง และตรวจเช็คสภาพรถตลอดอายุการใช้งานตามสัญญาเช่า  ดว้ย Preventive 
Maintenance Program จึงสามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัใจ ถูกตอ้ง และแม่นย  า เพ่ือให้ลูกคา้ไดใ้ชร้ถท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภยัในการขบัข่ีมากท่ีสุด โดยบริษทัมีนโนบายท่ีจะตรวจเช็คสภาพรถก่อน
การส่งมอบลูกคา้และหลงัการซ่อมตวัถงัทุกคร้ัง และบริษทัยงัมีนโยบายในการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คสภาพรถ
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ตามมาตรฐานของผูผ้ลิต โดยมีศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ ท่ีส านกังานใหญ่ถนนพระราม 
3 และสาขาอโศก รวมถึงศูนยบ์ริการของบริษทัตามจุดต่างๆ และศูนยบ์ริการท่ีมีสัญญากบับริษทัมากกว่า 800 
แห่งทัว่ราชอาณาจกัร  

 บริการด้านงานประกนัภัยรถยนต์ 

  บริษทัเป็นพนัธมิตรกบับริษทัประกนัภยัชั้นน า และรถยนตท่ี์ให้เช่าทุกคนัไดมี้การท าประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 ไวใ้หก้บัลูกคา้  

 บริการรถทดแทนกรณีเกดิอบุัติเหตุหรือสูญหาย 

กรณีรถยนตเ์ช่าเกิดอุบติัเหตุ หรือสูญหาย บริษทัมีบริการรถทดแทนใหก้บัลูกคา้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

สญัญาเช่า 

2.1.2 ลกัษณะของธุรกจิรับซ้ือ และจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว 

 บริษทั มีรายไดห้ลกัจากการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต์ และรายไดจ้ากการขายรถยนต์ท่ี
หมดสัญญาเช่า โดยรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต์จะไดรั้บจากการก าหนดอตัราค่าเช่าคงท่ีตลอดอายขุองสัญญาเช่า ซ่ึงการ
ก าหนดอตัราค่าเช่าจะพิจารณาจากมูลค่าท่ีไดจ้ากการขายรถยนตท่ี์คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตมาประกอบการค านวณค่า
เช่าดว้ย  

 บริษทัมีนโยบายจ าหน่ายรถยนตเ์ม่ือหมดสญัญาเช่า โดยขายปลีกใหแ้ก่ผูซ้ื้อรถยนตโ์ดยตรงภายใตก้ารจ าหน่าย
ของบริษทัยอ่ยซ่ึงจะไดร้าคาขายท่ีดีกวา่การขายส่ง ส าหรับการตดัสินใจวา่จะขายรถยนตท่ี์หมดสัญญาเช่าหรือไม่นั้น 
บริษทัจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ประกอบกนั เช่น ปริมาณรถยนตค์งเหลือของบริษทั สภาพรถยนต์ อายุการใชง้าน 
มูลค่าซ่อมแซม และระยะเวลาในการซ่อมแซม หากตดัสินใจขาย  บริษทัจะด าเนินการปรับสภาพรถยนตก่์อนการขาย
เพ่ือใหไ้ดร้าคาท่ีสูงข้ึน โดยการตั้งราคาขายนั้นบริษทัจะพิจารณาจากราคารถยนตใ์ชแ้ลว้ในตลาด  

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย หรือบริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั (“กรุงไทย ออโตโมบิล”)  คือ
การรับซ้ือและจ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้  ภายใตช่ื้อศูนย ์“โตโยตา้ กรุงไทย ยสูคาร์” ซ่ึงปัจจุบนัมีศูนยจ์ าหน่าย 3 แห่ง โดย
แห่งแรก สาขากาญจนาภิเษก ตั้งอยูบ่นถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ แห่งท่ีสอง สาขาศรีนครินทร์ ตั้งอยูบ่น
ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และแห่งท่ีสาม สาขาเกษตร ตั้งอยูบ่นถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ  

โดยกรุงไทย ออโตโมบิล ได้เขา้ร่วมโครงการกับ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (“โตโยตา้ 
ประเทศไทย”) ผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ในประเทศไทย ในโครงการโตโยตา้ ชวัร์ (Toyota Sure Program) ซ่ึง
เป็นโครงการจ าหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ใชแ้ลว้ภายใตรู้ปแบบและการบริหารงานท่ีไดรั้บค าแนะน าและความช่วยเหลือ
ดา้นต่างๆ จากโตโยตา้ประเทศไทย เช่น การรับประกนัสภาพรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีจ าหน่ายไปโดยโตโยตา้ ประเทศไทย 
เป็นเวลา 1 ปี หรือ ระยะทาง 20 ,000  กิโลเมตร การจัดหาสินคา้คงคลงั และช่องทางการจ าหน่าย การช่วยเหลือ
งบประมาณในดา้นการตลาด การน าระบบงานและเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีใชใ้นต่างประเทศมาสนับสนุน ซ่ึงโครงการ
ดงักล่าวประสบความส าเร็จอย่างมากในหลายประเทศทัว่โลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เป็นตน้ โดยนอกเหนือจาก
รถยนตใ์นโครงการโตโยตา้ ชวัร์ แลว้ กรุงไทย ออโตโมบิล ยงัสามารถจ าหน่ายหรือรับซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้อ่ืนๆ ไดทุ้ก
ยีห่อ้ มิไดจ้ ากดัเพียงแค่ยีห่อ้โตโยตา้เท่านั้น 
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2.2  การตลาดและการแข่งขัน  

 2.2.1 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกัษณะลูกคา้และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัส่วนใหญ่เป็นบริษทัเอกชน หน่วยงานราชการ และ
รัฐวสิาหกิจท่ีตอ้งการเช่ารถยนตใ์นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ในขณะเดียวกนัลูกคา้บุคคลจะเนน้การเช่ารถระยะสั้น 
รายวนั รายสปัดาห์ หรือรายเดือน โดยในปี 2559 บริษทัมีสดัส่วนลูกคา้ท่ีเช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน ประมาณ
ร้อยละ 96 และเช่ารถยนตร์ะยะสั้น ประมาณร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากค่าเช่ารถยนตร์วม   

  

2557 2558 2559 

จ านวน มูลค่ารายได ้ จ านวน มูลค่ารายได ้ จ านวน มูลค่ารายได ้

คนั ลา้นบาท ร้อยละ คนั ลา้นบาท ร้อยละ คนั ลา้นบาท ร้อยละ 

สญัญาเช่าเพ่ือการ
ด าเนินงาน 

                  

ประเภทลูกคา้                   
- หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ 

802 118.9 10.92 853 112.74 9.91 1,880 118.40  10.45  

- เอกชน 5,116 917.51 84.24 5,589 976.59 85.82 5,810 966.60  85.33  

- บุคคลธรรมดา 20 2.82 0.26 31 6.01 0.52 96 8.42  0.74  

รวมสญัญาเช่าเพ่ือ
การด าเนินงาน 

5,938 1,039.23 95.42 6,473 1,095.34 96.25 7,786 1,093.42  96.52  

สญัญาเช่าระยะสั้น 624 49.88 4.58 494 42.67 3.75 440 39.38  3.48  

รวม 6,562 1,089.11 100.00 6,967 1,138.01 100.00 8,226 1,132.80  100.00  

 

2.2.2   นโยบายการก าหนดราคา 
ส าหรับการก าหนดค่าเช่ารถยนต์ ข้ึนอยู่กบัปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ประเภท ยี่ห้อ และรุ่นของรถยนต ์

รวมถึงสภาพคล่องในการขายรถยนตภ์ายหลงัจากสัญญาเช่าหมดอายลุง อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบายในการ
เสนอค่าเช่าในอตัราท่ีชดัเจนและเหมาะสม โดยพิจารณาปัจจยัหลกัต่างๆ ดงัน้ี     
1. ตน้ทุนทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั 
2. ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและลกัษณะธุรกิจของลูกคา้ เช่น หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษทัขา้มชาติ 
และขนาดของธุรกิจ เพ่ือพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีอาจจะมีในการช าระค่าเช่า 

3. วตัถุประสงค์การใชร้ถยนต์ของลูกคา้ ระยะเวลาท่ีตอ้งการเช่า และประเภทผูข้บัข่ี เพื่อประมาณราคาและ
สภาพของรถยนตเ์ม่ือหมดสญัญาเช่ากบับริษทั   

4. สภาพคล่องในการจ าหน่ายซ่ึงข้ึนกับคุณสมบัติและลักษณะของยานพาหนะ เช่น ประเภท ยี่ห้อ รุ่น 
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ราคาตลาด 

5. ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุง 
6. ขอบเขตการใหบ้ริการเสริมอ่ืนๆ เช่น ความตอ้งการรถยนตท์ดแทน และลกัษณะของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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 2.2.3  ช่องทางการจ าหน่าย 
เน่ืองจากบริษทัให้ความส าคญัต่อการให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยการเน้นสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง

บริษทัและลูกคา้ บริษทัจึงไดมุ่้งเนน้ช่องทางการจ าหน่ายโดยติดต่อลูกคา้ทุกรายโดยตรง ซ่ึงฝ่ายการตลาดจะท า
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการดูแลลูกคา้และหาลูกคา้ใหม่ โดยมีช่องทางการจ าหน่ายดงัน้ี   

1. ติดต่อลกูค้าโดยตรงเพ่ือเสนอบริการให้เช่ารถยนต์แก่ลกูค้า  
 เจา้หนา้ท่ีการตลาดรับผิดชอบในการหาลูกคา้ โดยจะหารายช่ือจากแหล่งต่างๆ เช่น นิตยสาร  อินเทอร์เน็ต 
และท าการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเบ้ืองตน้ หากลูกคา้มีศกัยภาพในการเช่า เจา้หนา้ท่ี
การตลาดจะติดต่อลูกคา้โดยตรงเพ่ือขอนดัน าเสนอบริการ หากลูกคา้มีความสนใจ เจา้หนา้ท่ีจะท าการเจรจา
ต่อรองอตัราค่าเช่า และเง่ือนไขต่างๆ  ส าหรับลูกคา้เก่าเจา้หนา้ท่ีจะติดต่อเพ่ือเสนอบริการทดแทนสัญญาเก่า 
ก่อนสญัญาบริการจะครบก าหนด 4 เดือน  

2. การแนะน าจากลกูค้าเดิม   
โดยส่วนใหญ่ลูกคา้ใหม่ของบริษทัจะมาจากการแนะน าของลูกคา้เดิมท่ีมีความประทบัใจในการให้บริการ
ของบริษทั ถือเป็นช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้ไดอี้กช่องทางหน่ึง  

 2.2.4  ภาวะการตลาด และการแข่งขัน  

  ธุรกจิให้เช่ารถยนต์ 

ปัจจุบนัแบ่งการประกอบธุรกิจใหเ้ช่ารถยนตส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่บริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกัโดยให้เช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซ้ือ (Hire Purchase) และ
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยให้เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) โดยจะมีการให้บริการ
เสริมท่ีครบวงจรควบคู่ไปกบัการใหเ้ช่ารถยนต ์ 

การประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซ้ือ (Hire 
Purchase) นั้นเป็นการใหสิ้นเช่ือโดยท่ีลูกคา้ตกลงท าสญัญาและตกลงจ่ายช าระค่างวดใหก้บัผูป้ระกอบการ โดย
ลูกคา้สามารถครอบครองและใชท้รัพยสิ์นนั้นได ้และสัญญาระบุว่าลูกคา้มีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นได ้หรือ 
สญัญาระบุวา่กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะโอนไปให้ลูกคา้ต่อเม่ือลูกคา้ไดจ่้ายช าระค่างวดครบถว้นตามสัญญาแลว้  
ผูป้ระกอบการดา้นน้ีส่วนใหญ่จะเป็นสถาบนัการเงิน บริษทัในเครือของผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถยนต ์และบริษทั
ให้เช่าซ้ือลีสซ่ิงทั่วไป ซ่ึงผูป้ระกอบการในด้านน้ีไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของบริษทัแมว้่าการด าเนินธุรกิจจะ
ใกลเ้คียงกนั เน่ืองจากมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแตกต่างกนั และมีกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่าง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่มีการใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา และอตัราดอกเบ้ีย เป็นหลกั 

ส าหรับการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) นั้นเป็นสัญญาเช่าท่ีให้
สิทธิลูกคา้ใช้ทรัพยสิ์นได้ และคืนทรัพยสิ์นนั้นเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า โดยผูใ้ห้เช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบในค่า
บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าเอง และเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าแลว้ผูใ้ห้เช่าสามารถน าทรัพยสิ์นดงักล่าวออกให้ผูอ่ื้น
เช่าไดอี้ก  กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใชจ้ะเนน้ทางดา้นคุณภาพของบริการเป็นหลกั ซ่ึงบริษทัด าเนินธุรกิจให้เช่า
รถยนต์เพื่อการด าเนินงานเป็นธุรกิจหลกั ปัจจุบันผูป้ระกอบการในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีจ านวนมาก โดย
แบ่งเป็นผูป้ระกอบการท่ีเนน้ให้เช่ารถยนตแ์บบระยะยาว (สัญญาเช่า 3 – 5 ปี) และ ผูป้ระกอบการท่ีเนน้ให้เช่า
รถยนต์แบบระยะสั้น (รายวนั,รายเดือน) โดยผูป้ระกอบการท่ีเน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะสั้ น ไม่ใช่คู่แข่ง
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โดยตรง เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายลูกคา้จะเป็นนกัท่องเท่ียว ซ่ึงหากจะเปรียบเทียบกบักลุ่มลูกคา้ของบริษทัท่ีจะ
เนน้การใหเ้ช่ารถยนตแ์บบระยะยาว ซ่ึงจะมีกลุ่มลูกคา้องคก์รเป็นหลกั 

 

สภาวะการแข่งขันในธุรกจิรถเช่า และรถยนต์มือสอง ในปีทีผ่่านมา 

ส าหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนตใ์ห้เช่าในปี 2559 ท่ีผ่านมา ยงัเติบโตต่อเน่ืองไดจ้ากปีก่อน โดย

องค์กรต่างๆ ทั้งส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบเป็นการเช่ารถยนตแ์ทนการซ้ือ 

ทั้งน้ีแนวโนม้การเติบโตในอุตสาหกรรมรถยนตเ์ช่าจะมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน จากการท่ีองคก์รต่างๆ ในแต่ละ

อุตสาหกรรมได้มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั โดยท่ีการเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในองค์กรจะ

สามารถบริหาร และควบคุมตน้ทุนคงท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลดีกวา่การซ้ือรถยนตม์าใชใ้นองคก์ร 

ในปี 2560 อุตสาหกรรมรถยนตใ์หเ้ช่ายงัคงมีแข่งขนัทางดา้นราคาจากกลุ่มบริษทัรถยนตเ์ช่าขนาดใหญ่ ใน

ขณะเดียวกันบริษทัรถยนต์เช่าขนาดกลาง และขนาดเล็กบางราย เร่ิมชะลอการขยายพอร์ตรถยนต์เช่าจาก

ผลกระทบของการแข่งขนัราคาค่าเช่า และจากผลกระทบของราคาขายของรถครบสัญญาเช่าท่ีไม่เป็นไปตามท่ี

ประมาณการไว ้ทั้ งน้ีบริษทัฯ คาดการณ์ว่าการแข่งขนัทางดา้นราคารถยนต์เช่ายงัคงมีอยู่ โดยเฉพาะกบัการ

ประมูลราคารถยนตใ์หเ้ช่ากบัหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จากการท่ีบริษทัรถยนตเ์ช่าขนาดใหญ่บางราย 

มุ่งเน้นการขยายพอร์ตรถยนต์เช่าเพ่ือตอ้งการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด โดยใชน้โยบายราคาค่าเช่าต ่าเป็น

เกณฑ ์

ในส่วนของตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ (Used Car) ในปี 2559  ไดมี้ทิศทางราคาท่ีดีข้ึนจากการท่ีรัฐบาลไดมี้การ

ปรับอตัราการจดัเก็บภาษีสรรพาสามิตกบัรถยนตใ์หม่ ส่งผลใหต้ลาดรถยนตมื์อสองปรับตวัเพ่ิมข้ึนตาม และอตัรา

การอนุมติัสินเช่ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ก็ไดป้รับตวัดีข้ึน ทั้งน้ีปัจจยัของนโยบายรถยนตค์นัแรกท่ีเร่ิมทยอยครบก าหนด 

ส้ินสุดเง่ือนไขหา้มโอน หรือจ าหน่ายจากการใชสิ้ทธ์ิ ตั้งแต่ในช่วงกนัยายน 2559 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ คาดการณ์วา่

จะไม่ไดส่้งผลกระทบมากกบัการขายรถยนตมื์อสอง เน่ืองจากรถยนต์ในโครงการรถยนต์คนัแรก จะทยอยครบ

ก าหนด และกลบัเขา้มาสู่ตลาดรถยนตมื์อสองเป็นบางส่วน จึงไม่ไดส่้งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินตามท่ีหลายฝ่าย

คาดการณ์ไว ้ 

 จากเหตุผลขา้งตน้ในปี 2560  บริษทัฯ ยงัคงคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ใชแ้ลว้จะมีทิศทางท่ีดีข้ึน ตาม

สภาวการณ์เศรษฐกิจ โดยท่ีปัจจยัการปล่อยสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน อาจจะยงัมีผลต่อราคา และจ านวนการขาย

รถยนตใ์ชแ้ลว้ เหมือนปีก่อนๆ ท่ีผา่นมา 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

                บริษทัมีแหล่งเงินทุนเพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน  ดงัน้ี  

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 (ปรับปรุงใหม่) 2558 2559 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

  ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,690.68       50.60  1,786.65 50.14  1,982.22 44.00  

  เงินกูย้มืตามสญัญาเช่าซ้ือ             

    -  ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 469.26       14.04  424.47 11.91  329.78 7.32  

    -  ท่ีถึงก าหนดช าระมากกวา่หน่ึงปี   617.50       18.48  572.09 16.06  348.53 7.74  

  เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน    
      

    

และการออกตราสารหน้ีระยะสั้น   

·    เงินกูย้มืระยะสั้นและตราสารหน้ีระยะสั้น 258.48         7.74  278.16 7.81  671.95 14.92  

·    เงินกูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระคืนในหน่ึงปี       114.89         3.44  124.78 3.50  276.98 6.15  

-  รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 373.37       11.17  402.94 11.31  948.93 21.06  

-  รวมเงินกูย้มืระยะยาว   190.39         5.70  377.01 10.58  895.70 19.88  

  รวมเงินกูย้มื 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  

 

 แหล่งเงินทุนของบริษทัประกอบดว้ยเงินกูย้มืตามสญัญาเช่าซ้ือ ร้อยละ 15.06 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริษทั 
เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดว้ยการจดัหาแหล่งเงินทุนให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะรายไดข้องบริษทั ขณะท่ีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง บริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
และออกตราสารหน้ีระยะสั้น ซ่ึงมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40.94 ของ
แหล่งเงินทุนทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 44 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริษทัมาจากส่วนของผูถื้อหุน้ 
 2.3.2  การจดัหารถยนต ์ 

บริษทัจดัหารถยนตโ์ดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงรวมทั้งเงินกูร้ะยะสั้น เงินกูร้ะยะยาว 
และเงินกูย้มืตามสญัญาเช่าซ้ือ ซ่ึงในปี 2559 บริษทัฯ ไดกู้ย้มืเงินระยะยาว โดยน ามาลงทุนจดัหารถยนตใ์ห้เช่า เพ่ือสามารถ
น ามาใชสิ้ทธิทางภาษีตามพระราชกฤษฏีกาฉบบัท่ี 604 (พ.ศ. 2559) ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2559 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ต่อ 27 ของยอดเงินกูย้ืมทั้งหมด   บริษทัจดัซ้ือรถยนตต์ามสัญญาเช่าซ้ือ จากสถาบนั
การเงินประมาณ 4 ราย โดยยอดคงคา้งของสถาบนัการเงิน 3 รายแรกในปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.97 ของยอดเงิน
กูย้ืมตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีนโยบายในการท าสัญญาเช่าซ้ือไปยงัสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คง 
และค านึงถึงเง่ือนไข คุณภาพ และอตัราดอกเบ้ียเป็นส าคญั เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารสภาพคล่อง  
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2.3.3   บริการใหเ้ช่ารถยนต ์ 
บริษทัมีนโยบายการให้เช่าทรัพยสิ์นเพ่ือการด าเนินการ ไดแ้ก่ รถเก๋ง รถตู ้รถกระบะ ทุกรุ่นและทุก

ยีห่อ้ท่ีมีความนิยมสูง โดยเนน้ใหเ้ช่าแก่นิติบุคคล หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและลูกคา้จะตอ้งน าไปใชใ้น
กิจการของลูกคา้  โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบเครดิตและมีการพิจารณาเง่ือนไขการเช่าตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดโดย
แผนกวเิคราะห์เครดิต 

2.3.4  การตดัหน้ีสูญ 
บริษทัมีนโนบายตดัหน้ีสูญตามขอ้ก าหนดของประมวลรัษฎากรในเร่ืองการตดัหน้ีสูญ ท่ีก าหนดให้เป็นหน้ี

ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ หรือเป็นหน้ีท่ีไดร้วมเป็นเงินไดใ้นการค านวณก าไรสุทธิ โดยยงัไม่ขาดอายคุวามและมี
หลกัฐานท่ีสามารถฟ้องลูกหน้ีได ้ทั้งน้ีการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ กิจการจะตอ้งด าเนินการ โดยติดตามทวงถามให้ช าระ
หน้ีตามสมควร มีหลกัฐานการติดตามทวงถาม และกิจการไม่ไดรั้บช าระหน้ีโดยปรากฏวา่ 1) ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย 
เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่สาบสูญไปและไม่มีทรัพยสิ์นใดๆ จะช าระหน้ีได ้หรือ 2) ลูกหน้ีเลิกกิจการ และมี
หน้ีของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ีก่อนเป็นจ านวนมากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 
นอกจากน้ี กิจการอาจตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจากการด าเนินการโดยฟ้องร้องลูกหน้ีในคดีแพ่งหรือคดีลม้ละลายและศาล
ไดมี้ค าสัง่รับค าฟ้องนั้นแลว้ 

2.3.5 การจ าหน่ายรถยนตเ์ม่ือหมดสญัญาเช่า 
บริษทัมีนโยบายขายรถยนตท่ี์หมดสัญญาเช่าผ่านบริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

เป็นผูด้  าเนินการจ าหน่ายรถยนตเ์หล่าน้ีใหแ้ก่ลูกคา้โดยตรงภายใตแ้บรนด ์“โตโยตา้ชวัร์ กรุงไทย ยสูคาร์” 

ปัจจยัท่ีใชพิ้จารณาในการจ าหน่ายรถยนตเ์ม่ือหมดสญัญา 

1) สภาพรถยนต ์
2) ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคต เช่นสามารถใหเ้ช่าต่อได ้
3) อายกุารใชง้าน 
4) ปริมาณรถยนตใ์นคลงั 
5) ราคาตลาด 
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   3. ปัจจัยความเส่ียง 

3.1  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ในธุรกิจใหบ้ริการสญัญาเช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงานมีการก าหนดค่าเช่าในอตัราคงท่ีตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
ท าใหบ้ริษทัมีรายไดท่ี้แน่นอนจากค่าเช่ารถยนต ์ในขณะท่ีตน้ทุนในการด าเนินงานของบริษทัซ่ึงเกิดจากอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้มืมี 2 ลกัษณะ คือ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี และอตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงจะข้ึนลงตามอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด  จึงท า
ใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัยงัมีความเส่ียงจากส่วนต่างของรายไดรั้บ และดอกเบ้ียจ่าย  ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อตน้ทุนและผลก าไรของบริษทั       

ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงน้ีลงดว้ยการจดัหาแหล่งเงินทุนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจ โดยจดัการบริหารความเส่ียงใน 2 ดา้น คือ  

1) ด้านระยะเวลา บริษทัจะก าหนดระยะเวลากูย้ืมเงินจากบริษทัผูใ้ห้เช่าซ้ือรถยนตใ์ห้สอดคลอ้งกบัอายขุอง
สญัญาเช่า  

2) ด้านอัตราดอกเบีย้ บริษทัจะพยายามจดัหาแหล่งเงินกูท่ี้มีตน้ทุนคงท่ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการให้เช่า
รถยนต์ โดยจะรักษาให้มีส่วนต่างของอัตราดอกเบ้ียกับรายได้ค่าเช่าอยู่ในระดับท่ีมีก าไรและมีความ
สม ่าเสมอ 
 

สดัส่วนเงินกูย้มืประเภทอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และอตัราดอกเบ้ียลอยตวั มีรายละเอียดดงัน้ี 
ประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย 

31 ธนัวาคม  2557 31 ธนัวาคม  2558 31 ธนัวาคม  2559 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

-  คงท่ี 
-  ลอยตวั 

1,433.04 
217.48 

86.82 
13.18 

1,346.98 
429.53 

75.85 
24.18 

1,845.38 
677.55 

73.14 
26.86 

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

3.2  ความเส่ียงด้านการบริหารทรัพย์สินทีห่มดอายุสัญญาให้เช่า 

 

ในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการเช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน มีระยะเวลาเช่าประมาณ 1-5 ปี  ซ่ึงหลงัจากครบ
ก าหนดสัญญาเช่า  บริษทัอาจพิจารณาเก็บรถยนตด์งักล่าวไวเ้พ่ือให้เช่าระยะสั้นต่อไปอีก 1-2 ปี ใน ซ่ึงหากไม่มีการ
บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ อาจท าให้บริษทัมีความเส่ียงจากการมีรถยนตใ์นบริษทัมากเกินไป อย่างไรก็ตาม
จากการท่ีบริษทัมีบริษทัยอ่ย คือ บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั ซ่ึงเป็นศูนยจ์ าหน่ายรถยนตมื์อสองภายใตแ้บรนด ์   
“โตโยตา้ ชวัร์ กรุงไทย ยสูคาร์” โดยด าเนินธุรกิจ ซ้ือ-ขายและแลกเปล่ียนรถยนตใ์ชแ้ลว้คุณภาพดีตามมาตรฐานของ  
โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพรถยนต์ท่ีตดัจ าหน่าย และช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถและโอกาสในการจ าหน่ายรถยนต์ได้มากข้ึน โดยปัจจุบันบริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากัด มีศูนย์
จ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้เปิดใหบ้ริการทั้งส้ิน 3 สาขา คือสาขากาญจนาภิเษก สาขาศรีนครินทร์ และสาขาเกษตร 

ดงันั้น ในการบริหารจดัการรถยนตเ์พ่ือให้เช่านั้น บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสามารถในการจ าหน่ายรถยนตท่ี์
ครบอายสุญัญาเช่าใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ผูบ้ริหารจึงไดว้างนโยบายในการบริหารสินทรัพยใ์หมี้คุณภาพดงัน้ี            
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1) จดัให้มีศูนยบ์ริการของตนเองและศูนยบ์ริการเครือข่ายทัว่ประเทศกวา่ 800 แห่ง โดยมีช่างท่ีช านาญการ
ดา้นการบ ารุงรักษารถยนต์ คอยให้ค  าแนะน าและดูแลให้ลูกคา้น ารถยนต์เขา้บ ารุงรักษาตามระยะเวลา 
เพ่ือให้รถยนตมี์คุณภาพตามท่ีตลาดตอ้งการ เพ่ือให้การจ าหน่ายรถยนตเ์ม่ือหมดอายขุองสัญญาเช่าท าได้
ง่ายข้ึน และมีราคาท่ีสูงข้ึน  

2) ด าเนินการขายรถยนต์ดว้ยตนเอง โดยการจ าหน่ายให้กบัผูซ้ื้อโดยตรงผ่านตวัแทนจ าหน่ายคือ บริษทั 
กรุงไทยออโตโมบิล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย นโยบายดงักล่าวท าให้บริษทัสามารถบริหารรถยนตท่ี์มีอยู่
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 และปี 2558 บริษทัมีการจ าหน่ายรถยนต์ท่ีครบอายุสัญญาเช่า
จ านวน  1,460  คนั และ 1,228  คนั ตามล าดบั คิดเป็นก าไรจากการจ าหน่ายรถยนตท่ี์ครบอายสุัญญาเช่าใน
ปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 245.06 ลา้นบาท และ ในปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 176.24 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

3.3  ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 

บริษทัมีแหล่งเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้และการกูย้มืเงิน โดยมีสดัส่วนดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 2559 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

  ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,690.68       50.60  1,786.65            50.14  1,982.22 44.00  

  เงินกูย้มืตามสญัญาเช่าซ้ือ             

    -  ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 469.26       14.04  424.47            11.91  329.78 7.32  

    -  ท่ีถึงก าหนดช าระมากกวา่หน่ึงปี   617.50       18.48  572.09            16.06  348.53 7.74  

  เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน    
      

    

และการออกตราสารหน้ีระยะสั้น   

   เงินกูย้มืระยะสั้นและตราสารหน้ีระยะสั้น 258.48         7.74  278.16              7.81  671.95 14.92  

    เงินกูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระคืนในหน่ึงปี       114.89         3.44  124.78              3.50  276.98 6.15  

-  รวมเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีจะครบก าหนด
ช าระคืนใน 1ปี และตราสารหน้ีระยะสั้น 

373.37       11.17  402.94            11.31  948.93 21.06  

-  รวมเงินกูย้มืระยะยาว   190.39         5.70  377.01            10.58  895.70 19.88  

  รวมเงินกูย้มื 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  

 
 หากพิจารณาแหล่งท่ีมาของเงินทุน บริษทัอาจมีความเส่ียงทางดา้นสภาพคล่องทางการเงิน เน่ืองจากบริษทัมีแหล่ง
เงินทุนส่วนหน่ึงท่ีมีภาระตอ้งช าระคืนทั้งเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซ้ือ และเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เม่ือ
พิจารณาโครงสร้างของแหล่งเงินทุนจากงบการเงินบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จะเห็นวา่โครงสร้างเงินทุนแบ่งเป็น 1. 
เงินทุนระยะสั้นจ านวน 1,278.71 ลา้นบาท และ 2. เงินทุนระยะยาวจ านวน  3,226.45 ลา้นบาท (ซ่ึงประกอบดว้ยหน้ีสิน
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ระยะยาว  1,244.23 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ 1,982.22 ลา้นบาท) หรือคิด เป็นสดัส่วนเงินทุนระยะสั้นต่อเงินทุนระยะ
ยาวประมาณ 28:72 และหากพิจารณาเฉพาะหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ทั้ งในส่วนของตราสารหน้ีระยะสั้น
รวมถึงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ มีจ านวนรวม 1,278.71  ลา้นบาท โดยท่ีบริษทัฯ 
ได้มีการบริหารเงินสภาพคล่องท่ีรัดกุมด้วยการเร่งจ าหน่ายรถยนต์รอขายท่ีคงค้าง เพ่ือให้ได้กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานท่ีเพียงพอเช่นเดียวกนั  

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาจากรายไดข้ั้นต ่าจากค่าเช่าในอนาคตของบริษทัภายใตส้ญัญาเช่าเพ่ือการด าเนินงานท่ีไม่
อาจบอกเลิกได ้ ท่ีมีอายไุม่เกิน 1 ปี และอายมุากกวา่ 1 ปี  ณ ส้ินปี 2559 มี 971.33 ลา้นบาท และ 1,569.42 ลา้นบาท
ตามล าดบั ในขณะท่ีหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน  1,278.71 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวจ านวน 1,244.23 
ลา้นบาท อีกทั้งบริษทัยงัมีสภาพคล่องในการจ าหน่ายรถหลงัหมดสญัญาเช่า ซ่ึงในปี 2560 มีรถครบก าหนดสญัญาเช่า 
จ านวนประมาณ 1,600 คนั คาดวา่จะมีเงินสดรับจากการขายจ านวนประมาณ 640 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอต่อการด ารงสภาพ
คล่องของบริษทั นอกจากการบริหารสภาพคล่องดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมีนโยบายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่นการควบคุมการ
จดัเก็บค่าเช่า และการขายรถยนตท่ี์หมดสญัญาเช่าใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.4 ความเส่ียงจากการด าเนินงาน 

การให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงานและให้เช่ารถยนต์ระยะสั้ นนั้ น บริษทัมีโอกาสท่ีจะไม่
สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและเรียกรถยนตคื์นไดห้ากไม่ระมดัระวงัในการคดัเลือกลูกคา้ ขาดระบบการติดตามการช าระ
ค่าเช่าอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงขาดระบบควบคุมภายในท่ีดี   

เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าวบริษัทจึงได้มีมาตรการด้านการคัดเลือกลูกค้าอย่างระมัดระวงัโดยค านึงถึง
ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของลูกคา้จากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงความ
น่าเช่ือถือของลูกคา้ นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากตวัลูกคา้ โดยสญัญาเช่าระยะสั้น ลูกคา้ตอ้งจดัให้
มีบุคคลค ้าประกนัหรือวางเงินประกนัการเช่าในปริมาณท่ีสูงรวมถึงเรียกช าระค่าเช่าล่วงหนา้เต็มจ านวนตามระยะเวลา
การเช่า ซ่ึงช่วยคุม้ครองความเส่ียงจากการด าเนินงานไดใ้นระดบัหน่ึง  ในขณะท่ีสญัญาเช่าเพ่ือการด าเนินงาน บริษทัมี
นโยบายเก็บเงินมดัจ าการเช่ารถยนต์โดยเฉล่ียประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า ซ่ึงแมว้า่บริษทัจะยงัคงมีความเส่ียง
บางส่วนจากค่าเช่าท่ีเรียกเก็บไม่ไดห้ลงัหกัเงินมดัจ าดงักล่าว แต่จากประสบการณ์  วธีิการในการคดัเลือกลูกคา้ รวมถึง
ประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีของบริษทั ซ่ึงมีระบบการควบคุมภายใน ท่ีแสดงให้เห็นถึงลูกหน้ีท่ีมีการคา้งช าระค่า
เช่าเกินกว่าก าหนดทนัที   ท าให้บริษทัมีการติดตามลูกหน้ีเหล่านั้นไดอ้ยา่งทนัเวลา ตลอดจนไดมี้การตั้งส ารองหน้ี
สงสยัจะสูญอยา่งเพียงพอ  

3.5 ความเส่ียงด้านการตลาด และการแข่งขัน   

เน่ืองจากธุรกิจให้เช่ารถยนตมี์ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายในการด าเนินธุรกิจเพียงเล็กน้อย ประกอบกบัการใช้
เงินลงทุนท่ีต ่าส าหรับการเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจ ท าให้มีผูป้ระกอบการให้เช่ารถยนตใ์นตลาดเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด
การแข่งขนัในธุรกิจใหเ้ช่ารถยนตม์ากข้ึน โดยการแข่งขนัส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัดา้นราคา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ยอดขาย และผลก าไรของบริษทั  

 เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัจึงมีนโยบายท่ีชดัเจนในการเป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท่ีเน้นให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ (Premium Service) และบริการหลงัการขายครบวงจร (One Stop Service) โดยบริษทัไดน้ าระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการบริหารงาน เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการ และ
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ติดตามการใหบ้ริการไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง และจากการท่ีเป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ยอ่มท าให้เกิดการประหยดั
จากขนาด (Economy of Scale) ส่งผลให้บริษทัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายการด าเนินงานบางส่วนท่ีมีผลต่อการลด
ตน้ทุน และสามารถแข่งขนัในดา้นราคาไดเ้ช่นกนั แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัมิไดมุ่้งเนน้การใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบันโยบายการให้เช่ารถยนตร์ะยะ
ยาว โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็น
ตน้ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีนิยมการเช่ารถยนต์ระยะยาวและการบริการหลงัการขายท่ีดีมากกวา่การให้ความส าคญัเร่ือง
ราคา  

3.6 ความเส่ียงทางด้านเศรษฐกจิ 
ในปี 2560  บริษทัฯ คาดการณ์ในส่วนของตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ (Used Car) จะมีทิศทางท่ีดีข้ึนจากราคาท่ีมีส่วน

ปรับราคาเพ่ิมตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของรถยนตใ์หม่ แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบในเร่ืองของการ
อนุมติัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงอาจมีผลต่อราคาจ าหน่ายรถยนตมื์อสอง  

 

3.7 ความเส่ียงทางด้านสังคม และชุมชน 
บริษทัตระหนักถึงหลกัการท างานควบคู่ไปกบัการดูแลทั้งทางดา้นสังคม และชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โดยให้

ความส าคญัต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ บริษทัฯ จึงไดจ้ัดตั้ งโครงการขบัข่ี
ปลอดภยั และด าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการให้ค  าแนะน าแก่ผูใ้ชร้ถยนตซ่ึ์งเป็นกลุ่มลูกคา้ของบริษทั 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการให้ผูใ้ชร้ถยนต ์ขบัข่ีรถยนตบ์นพ้ืนฐานของความปลอดภยัแก่ผูใ้ชร้ถยนตบ์นทอ้ง
ถนน และรวมถึงคนเดินทางเทา้ และทรัพยสิ์นต่างๆ บนทอ้งถนน   

 

3.8 ความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อม 
ถึงแมว้่าธุรกิจของบริษทัไม่ไดใ้ชท้รัพยากรส่ิงแวดลอ้มโดยตรง แต่ทั้ งน้ีบริษทัยงัค านึงถึงผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มทางออ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจรถยนต ์เช่น ของเสียจากการบ ารุงรักษารถยนต ์เป็นตน้ โดย
บริษทัไดก้ าหนดเป็นแนวทางการจดัการกระบวนการภายใจ เพ่ือลดโอกาสการเกิดปัญหาของส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการทางธุรกิจของบริษทัฯ  
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 
สินทรัพย์หลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดงันี ้

4.1  สินทรัพย์ทีม่ีไว้เพือ่เช่า 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยรถยนต ์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์จ านวน  

7,465  คนั มีมูลค่าทางบญัชีรวมจ านวน 3,635.35 ลา้นบาท โดยท่ีรถยนต์จ านวน 1,719 คนั อยู่ภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือกับ
สถาบนัการเงิน คิดเป็นมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 849.15 ลา้นบาท 

บริษทัไดท้ าหนงัสือมอบอ านาจโอนทะเบียนรถยนต ์จ านวนรวม 2,304 คนั เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 5 แห่ง จ านวน 7 วงเงิน โดยมีวงเงินรวม 1,480 ลา้นบาท 

รายไดค้่าเช่าในอนาคตขั้นต ่าภายใตส้ญัญาเช่าเพ่ือการด าเนินงานท่ีไม่อาจบอกเลิกได ้มีดงัน้ี  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 มูลค่า 

ไม่เกิน 1 ปี 971.33 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,569.42 

รวม 2,540.75 

 

4.2  สินทรัพย์รอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีรถยนตท่ี์หมดสญัญาเช่าเพ่ือรอการขายจ านวน   753 คนั มีมูลค่าทางบญัชี

รวมจ านวน  177.35  ลา้นบาท  

4.3  ทีด่ิน อาคารและสิทธิการเช่า  
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินจากบุคคลภายนอก และมีการก่อสร้างอาคารเพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน 

โดยมีรายละเอียดอาคารและสิทธิการเช่า ดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ มูลค่า 

สิทธิการเช่า - ท่ีดิน1/  4.36 

สิทธิการใชอ้าคารบนสิทธิการเช่า 18.56 

สิทธิการใชส่้วนปรับปรุงบนท่ีดินเช่า 

ท่ีดิน 

   2.53 

143.65 

รวม 169.10 
 1/  แบ่งจ่ายสิทธิการเช่าด้วยจ านวนเท่ากัน และบริษัทต้องช าระค่าเช่ารายเดือนตามสัญญา ด้านหน้าบริษัทได้ก่อสร้างอาคารส านักงานและโชว์รู มรถยนต์ ส่วน

ด้านหลงับริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จ ากัด ได้ก่อสร้างอาคารศนูย์บริการและท่ีจอดรถ 
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4.4     อุปกรณ์และยานพาหนะ  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า 
-  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เจา้ของ 0.70 
-  เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน เจา้ของ 2.89 
-  ยานพาหนะ 
-  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 

เจา้ของ 
เจา้ของ 
เจา้ของ 

    0.003 
0.93 
2.36 

รวม  6.88 

 

4.5  มูลค่าลูกหนีก้ารค้า 

มูลค่าลูกหนีก้ารค้าแยกตามอายุหนีค้้างช าระได้ดงันี ้

                              (หน่วย : ลา้นบาท) 
 มูลค่า 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 101.04 
มากกวา่ 0 เดือน ถึง 3 เดือน   30.99 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน     1.73 
มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป     2.99 
รวม 136.75 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   6.18 
รวมสุทธิ 130.57 

* หมายเหตุ : เป็นมูลค่าลูกหนีก้ารค้าทีย่งัไม่ได้หักเงนิประกนัการเช่ารถยนต์ 

 ลูกหน้ีการคา้ประกอบดว้ย 

                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 มูลค่า 
ลูกหน้ีจากการเช่ารถยนต ์ 85.87 
ลูกหน้ีจากการขายรถยนต ์ 44.70 
รวมสุทธิ 130.57 
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นโยบายการระงบัการรับรู้รายได้ 
บริษทัมีนโยบายการระงบัการรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้คา้งช าระค่าเช่า 3 เดือนข้ึนไป 

นโยบายการตั้งส ารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
บริษทัมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัผลขาดทุนโดยประมาณยอดค่าเช่าท่ีคาด

วา่ไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกหน้ีได ้ ผลขาดทุนน้ีประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการพิจารณาฐานะ
ของลูกหน้ีในปัจจุบนั ทั้งน้ีตามวธีิการควบคุมลูกคา้ท่ีมีปัญหา ตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 2.3.4 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ป็นจ านวน 6.18  ลา้นบาท ดงันั้นการตั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจ านวนดงักล่าวจึงเพียงพอต่อผลขาดทุนโดยประมาณท่ีบริษทัอาจไดรั้บ 

นโยบายการตดัหนีสู้ญ 
บริษทัมีนโยบายตดัหน้ีสูญตามขอ้ก าหนดของประมวลรัษฎากรในเร่ืองการตดัหน้ีสูญ ตามท่ีไดก้ล่าวในขอ้ 

2.3.4  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

4.6 สัญญาเช่าทรัพย์สิน 

บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) มีการท าสัญญาเช่าทรัพย์สินทีส่ าคญั ดงันี ้

1) สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือใชส้ร้างอาคารส านกังาน ศูนยบ์ริการส านกังานใหญ่ และท่ีจอดรถ  โฉนดเลขท่ี 1811 
เลขท่ีดิน 288 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ร่วมกบับริษทั สยามนิสสัน 
กรุงไทย จ ากดั เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2544 เน้ือท่ีประมาณ 900  ตารางวา โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่า
ท่ีดินดงัน้ี 
 
คู่สญัญา / ผูใ้หเ้ช่า : นายสุคนธ์ พนัธ์เสือ 

นายสิงห์โต พนัธ์เสือ 
นายสมชาย พนัธ์เสือ 
นางวลัยา ศรีวนาภิรมย ์

ผูเ้ช่า : บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)  
ร่วมกบั บริษทั สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา : คู่สญัญาไม่ไดเ้ป็นบุคคลเก่ียวโยงกนั 
ระยะเวลาของสญัญา : 22 ปี นบัตั้งแต่ 22 มกราคม 2544 ถึง 21 มกราคม 2566 

โดยไดมี้การจดทะเบียนการเช่าท่ีดินกบักรมท่ีดิน เพ่ือให้
สญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย 

อตัราค่าเช่า1/ : รวมทั้ งส้ิน 19,080,000 บาท บริษทัรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
เพียงก่ึงหน่ึงโดยแบ่งช าระดงัน้ี 
ปีท่ี 1          ไม่คิดค่าเช่า 
ปีท่ี 2 - 11     30,000 บาทต่อเดือน 
ปีท่ี 12 - 22   45,000 บาทต่อเดือน 
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สิทธิการเช่า1/ : ค่าหน้าดินจ านวน 17,000,000 บาทลงบญัชีเป็นสิทธิการ
เช่า บริษทัรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพียงก่ึงหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 
8,500,000 บาท 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีส าคญั : เ ม่ือครบก าหนดอายุของสัญญา บริษัทจะต้องโอน
กรรมสิทธ์ิในอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินให้แก่
เจา้ของท่ีดิน 

1/ บริษทัมีบนัทึกขอ้ตกลงกบัคู่สญัญา ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544 โดยบริษทัและบริษทั สยามนิสสัน 
กรุงไทย จ ากดั ตกลงแบ่งความรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามท่ีสญัญาเช่าท่ีดินก าหนด  ฝ่ายละ
ก่ึงหน่ึง บนท่ีดินดงักล่าวบริษทัไดก่้อสร้างอาคารส านกังานและโชวรู์มรถยนต ์ส่วนบริษทั สยาม
นิสสนั กรุงไทย จ ากดั ไดก่้อสร้างอาคารศูนยบ์ริการและท่ีจอดรถ   

 
2) สญัญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยบ์ริการพร้อมท่ีจอดรถ เลขท่ี 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีประมาณ 1,490 ตารางเมตร พร้อมพ้ืนท่ีจอดรถขนาดประมาณ 3,000 ตารางเมตร 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2548 ซ่ึงเป็นอาคารดา้นหลงัตั้งอยู่บนท่ีดินเช่าของบริษทั สยามนิสสัน กรุงไทย 
จ ากดั โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าสถานท่ีดงัน้ี 
คู่สญัญา : บริษทั สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา : ผูถื้อหุน้ / กรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนั 

ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั้งแต่ 20 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึง 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

โดยไดมี้การจดทะเบียนการเช่ากบักรมท่ีดิน เพ่ือให้สัญญา

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย 

อตัราค่าเช่า 

 

 

 

เง่ือนไขการต่อสญัญา 

 

 

 

 

เง่ือนไขการใชสิ้ทธิเลิกสัญญา

ก่อนก าหนด 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

ช าระเป็นรายเดือน  เดือนละ 100,000 บาท และผูใ้ห้เช่ามี

สิทธิปรับข้ึนค่าเช่าได ้โดยค านวณจากฐานค่าเช่าตลาดและ

อตัราเงินเฟ้อในทุกระยะเวลา 3 ปี รวม 3 คร้ังๆ ละไม่เกิน

ร้อยละ 10  

เม่ือครบก าหนดสญัญา หากผูเ้ช่าไม่ไดแ้จง้บอกเลิกการเช่า 

ถือว่าผูใ้ห้เช่าตกลงให้ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเช่าต่อไป ทั้งน้ีผูใ้ห้เช่ามี

สิทธิปรับข้ึนค่าเช่าได ้โดยค านวณจากฐานค่าเช่าตลาดและ

อตัราเงินเฟ้อ ทั้งน้ีไม่เกินร้อยละ 20 ของอตัราค่าเช่างวด

สุดทา้ยก่อนครบก าหนดสญัญา 

กรณีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก่อน

ก าหนด ฝ่ายท่ีใช้สิทธิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 3 

เดือน และจ่ายค่าปรับเป็นเงินเท่ากบัร้อยละ 30 ของค่าเช่า

ท่ีตอ้งช าระตั้งแต่วนับอกเลิกสญัญาจนถึงวนัส้ินสุดสญัญา 
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3) สญัญาเช่าพ้ืนท่ีสาขาอโศก 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ส าหรับเป็นสถานประกอบการสาขาอโศก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาเช่าบริษัทย่อย 
1)      สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือใชส้ร้างศูนยจ์ าหน่ายรถยนต ์ส านกังานใหญ่ กาญจนาภิเษก โฉนดเลขท่ี 4408 และ 5244        

ต  าบลบางไผ่ อ าเภอภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 พ้ืนท่ีรวมประมาณ 7 ไร่ 
137 ตารางวา โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

 
คู่สญัญา / ผูใ้หเ้ช่า : นายรัตนะ  แซ่ตั้ง 

นางสุรีรัตน์ เลิศสุขกิจวฒันา 
นางสาวปราณี เลิศสุขกิจวฒันา 
นายเทอดศกัด์ิ เลิศสุขกิจวฒันา 
นายชยพงศ ์เลิศสุขกิจวฒันา 
เด็กหญิงนนัทน์ภสั เลิศสุขกิจวฒันา 
เด็กหญิงชนนัพฒัน์  เลิศสุขกิจวฒันา 
เด็กหญิงศศิพชัร์  เลิศสุขกิจวฒันา 

ผูเ้ช่า 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา 

: 
: 

บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั 
ไม่มี 

ระยะเวลาของสญัญา : 15 ปี นบัตั้งแต่ 24 กนัยายน 2559 ถึง 23 กนัยายน 2574 
อตัราค่าเช่า : 24 กนัยายน 2559 –23 กนัยายน2562  เดือนละ 450,000 บาท 

24 กนัยายน  2562 –23 กนัยายน 2565 เดือนละ 483,750 บาท 
24 กนัยายน  2565 –23 กนัยายน 2568 เดือนละ 520,031 บาท 
24 กนัยายน  2568 –23 กนัยายน 2571 เดือนละ 559,033 บาท 
24 กนัยายน  2572 –23 กนัยายน 2574 เดือนละ 600,960 บาท 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีส าคญั : เม่ือครบก าหนดอายขุองสัญญาเช่า กรรมสิทธ์ิในอาคารและ
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้เช่า เวน้
แต่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงท าสญัญาเป็นอยา่งอ่ืน 

คู่สญัญา : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บา้นเลิศแกว้ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา : ไม่มี 
ระยะเวลาของสญัญา : 5 ปี นบัตั้งแต่ 1 กนัยายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2561 
อตัราค่าเช่า 
 
 
เง่ือนไขอ่ืน 

: 
 
 
: 

ปีท่ี 1 – 3  ช าระเป็นรายเดือน  เดือนละ 200,000 บาท 
 ปีท่ี 4       ช าระเป็นรายเดือน  เดือนละ 240,000 บาท 
ปีท่ี  5       ช าระเป็นรายเดือน  เดือนละ 264,000 บาท 
อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบในภาษีหกั ท่ีจ่ายในอตัรา 
ร้อยละ 5 ของจ านวนค่าเช่าตามสญัญา 
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2) สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชส้ร้างศูนยจ์ าหน่ายรถยนต์  สาขาศรีนครินทร์ โฉนดเลขท่ี 1250 
เลขท่ีดิน 3830 หน้าส ารวจ 38 ต าบลหนองบอน (พระโขนงฝ่ังใต้)  อ าเภอประเวศ (พระโขนง)  
กรุงเทพมหานคร บางส่วน  เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2554 พ้ืนท่ีรวมประมาณ 6ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา โดยมี
รายละเอียดสญัญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

คู่สญัญา / ผูใ้ห้เช่า : นายกอบชยั ซอโสตถิกุล ในฐานะทายาทและผูจ้ดัการมรดก 
ของนางบุญสม บุณยนิตย ์

ผูเ้ช่า : บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา : ไม่มี  
ระยะเวลาของสญัญา : 6 ปี 6 เดือนตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์ 2554 – 31 กรกฏาคม 2560 
อตัราค่าเช่า : 1 กุมภาพนัธ์ 2554-31 กรกฎาคม 2554 ไม่ตอ้งช าระค่าเช่า 

1 สิงหาคม 2554–31 กรกฎาคม 2557 
อตัราค่าเช่า 450,000 บาทต่อเดือน 
1 สิงหาคม 2557-31 กรกฎาคม 2560 
อตัราค่าเช่า 495,000 บาทต่อเดือน 

สิทธิในการเช่าช่วง : ผูเ้ช่าสามารถน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าน้ีไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเช่าช่วงอีก
ทอดหน่ึงได ้แต่ผูเ้ช่าตอ้งรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อผูใ้ห้เช่า และ
ผูเ้ช่าตอ้งแจ้งให้ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นหนังสือ และได้รับความยินยอมเป็น
หนงัสือจากผูใ้ห้เช่าก่อน 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีส าคญั : กรณีสญัญาส้ินสุดลงไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ ผูเ้ช่าตอ้งร้ือถอนขนยา้ยทรัพยสิ์น
และบริวารออกจากท่ีดินท่ีให้เช่า และส่งมอบท่ีดินคืนให้แก่ผูใ้ห้เช่าใน
สภาพท่ีเรียบร้อยภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีสัญญาส้ินสุดลง กรณีผูเ้ช่าไม่
ปฏิบติัตาม ตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูใ้ห้เช่าวนัละ 20,000 บาท 
จนกวา่ผูเ้ช่าจะส่งมอบท่ีดินท่ีเช่าคืนในสภาพท่ีเรียบร้อย 

3) เช่าท่ีดิน 187.5 ตารางวา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 499/9 ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

 

คู่สญัญา / ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั โตโยตา้ กรุงไทย จ ากดั 

ผูเ้ช่า : บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา : ผูถื้อหุน้ / กรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนั 

ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี  นบัตั้งแต่ 1 มกราคม 2555- 31 ธนัวาคม 2557 

ต่อสญัญา        1 มกราคม 2558 -31 ธนัวาคม 2560 

อตัราค่าเช่า : อตัราค่าเช่า 50,000 บาทต่อเดือน 

สิทธิในการเช่าช่วง : ผูเ้ช่าสามารถน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าน้ีไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน

เช่าช่วงอีกทอดหน่ึงได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีส าคญั : กรณีสัญญาส้ินสุดลงไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ผูเ้ช่าตอ้งร้ือถอนขน

ยา้ยทรัพยสิ์นและบริวารออกจากท่ีดินท่ีให้เช่า และส่งมอบ

ท่ีดินคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในสภาพท่ีเรียบร้อย 
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4) สัญญาเช่าท่ีดิน 2400 ตารางวา ตั้งอยู่ท่ีโฉนดท่ีดินเลขท่ี 6567 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

 

คู่สญัญา / ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั โตโยตา้ กรุงไทย จ ากดั 

ผูเ้ช่า : บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา : ผูถื้อหุน้ / กรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนั 

ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั้งแต่ 1 มกราคม 2558- 31 ธนัวาคม 2560 

อตัราค่าเช่า : อตัราค่าเช่า  150,000 บาทต่อเดือน 

สิทธิในการเช่าช่วง : ผูเ้ช่าสามารถน าทรัพยสิ์นท่ีเช่าน้ีไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน

เช่าช่วงอีกทอดหน่ึงได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีส าคญั : กรณีสัญญาส้ินสุดลงไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ผูเ้ช่าตอ้งร้ือถอนขน

ยา้ยทรัพยสิ์นและบริวารออกจากท่ีดินท่ีให้เช่า และส่งมอบ

ท่ีดินคืนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในสภาพท่ีเรียบร้อย 

 

4.7 สัญญาให้เช่าทรัพย์สิน 

1.) บริษทัใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการคา้ประเภทโชวรู์ม เลขท่ี 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขต

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีประมาณ 350 ตารางเมตร เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2547 ซ่ึงเป็นอาคารดา้นหนา้ตั้งอยู่

บนท่ีดินเช่าของบริษทั และบริษทัไดใ้ห้บริษทั สยามนิสสัน กรุงไทย จ ากดั เช่าเฉพาะโชวรู์มชั้นล่าง โดยมีรายละเอียด

สญัญาเช่าสถานท่ีดงัน้ี 

 

คู่สญัญา : บริษทั สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา : ผูถื้อหุน้ / กรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนั 

ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั้งแต่ 20 กมุภาพนัธ์ 2547 ถึง 19 กมุภาพนัธ์ 2550 

ทั้งน้ีมีการต่อสญัญาต่อเน่ือง ส้ินสุด 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

อตัราค่าเช่า 

เง่ือนไขการต่อสญัญา 

: 

: 

ช าระเป็นรายเดือน  เดือนละ 83,000 บาท 

เม่ือครบก าหนดสญัญา หากผูเ้ช่าไม่ไดแ้จง้บอกเลิกการเช่า ถือวา่

ผูใ้หเ้ช่าตกลงให้ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเช่าต่อไป ทั้งน้ีผูใ้ห้เช่ามีสิทธิปรับค่า

เช่าไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของอตัราค่าเช่าปกติ 
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2.) บริษทัยอ่ยใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการคา้ประเภทโชวรู์มรถยนต ์เลขท่ี 41/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนอง

บอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีประมาณ 1,200 ตารางเมตร เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554  โดยมีรายละเอียดสัญญา

เช่าสถานท่ีดงัน้ี 

คู่สญัญา : บริษทั คาร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต จ ากดั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา : ผูถื้อหุน้ / กรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนั 

ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 

อตัราค่าเช่า 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีส าคญั 

: 

: 

ช าระเป็นรายเดือน  เดือนละ 86,290 บาท 

เม่ือครบก าหนดอายุของสัญญาเช่า ผูเ้ช่าตอ้งขนยา้ยทรัพยสิ์น

และบริวารออกไปจากสถานท่ีเช่าภายในก าหนดเวลา 15 วนั นบั

แต่วนัท่ีสัญญาระงับลง มิฉะนั้นจะถือว่าทรัพยข์องผูเ้ช่าและ

บริวารตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู ้ให้เช่าทันที โดยผู ้เช่าจะไม่

เรียกร้องค่าเสียหายหรือจ านวนเงินใดๆ จากผูใ้หเ้ช่า 

 

4.8 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหน่ึงแห่ง คือ บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจรับซ้ือและ

จ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้ โดยในปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 40 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด  และบริษทัมีนโยบายการควบคุมดูแลบริษทัยอ่ยโดยไดมี้การส่งตวัแทนเขา้ไปเป็น

กรรมการในบริษทัดงักล่าว 

ทั้ งน้ี หากในอนาคตบริษัทมีการลงทุนเพ่ิมเติมใดๆ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและเอ้ือ

ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทัฯ หรือธุรกิจซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เจริญเติบโต หรือธุรกิจท่ีบริษทัมี

ความถนัดและช านาญ โดยจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นส าคญั ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการ

ลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุ้น และ

หากบริษทัยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยส าคญั บริษทัจะก าหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การ

ก าหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้ ส าหรับบริษทัร่วม บริษทัจะไม่เขา้ไป

ควบคุมดูแลมากนกัเพียงแต่จะส่งตวัแทนจากบริษทั เขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทันั้นๆ ทั้งน้ีจ านวนตวัแทนจากบริษทั

ท่ีเขา้ไปเป็นกรรมการจะข้ึนอยูก่บัสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
 - ไม่มี -  
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6. ข้อมูลทัว่ไป 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ : KCAR 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจใหบ้ริการสญัญาเช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) 

และใหเ้ช่ารถยนตร์ะยะสั้น (Rental)  

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนของหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 

   250,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 455/1  ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร  10120 

ท่ีตั้งสาขา : เลขท่ี 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  10310 

เลขทะเบียนบริษทั : บมจ. 0107547000761 

โทรศพัท ์ : 0-2291-8888 

โทรสาร : 0-2291-4488 

Website : www.krungthai.co.th  

นายทะเบียน : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์0 2009-9000 โทรสาร 0 2009-9991  

ผูส้อบบญัชี : นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 

ช่ือส านกังานสอบบญัชี : บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

ท่ีตั้งส านกังานสอบบญัชี : 178 ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ            

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

  โทรศพัท ์ : 02-596-0500, 02-555-0600 

  โทรสาร  : 02-596-0539  
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ช่ือบริษัทย่อย  : บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั 

สดัส่วนการลงทุน : ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

ลกัษณะธุรกิจ : ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน จ าหน่ายรถยนตท์ั้งเก่า-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต ์

  จ าหน่ายอุปกรณ์รถยนตท์ั้งเก่า-ใหม่ 

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนของหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 

   400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่   : 1625 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ ่เขตบางแค  

   กรุงเทพมหานคร 10160 

ท่ีตั้งสาขา ศรีนครินทร์ : 41/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

 กรุงเทพมหานคร 10250 

ท่ีตั้งสาขา เกษตร : 2368 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตบางเขน กรุงเทพ 10900 

โทรศพัท ์ : 0-2455-4455 

โทรสาร : 0-2455-4441 

Website : www.surekrungthai.com 

ผูส้อบบญัชี : นางรุ่งทิพย ์ แจง้ศรีสุข 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  11930 

ช่ือส านกังานสอบบญัชี : บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

ท่ีตั้งส านกังานสอบบญัชี : 178 ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชาช่ืน20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ             

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

  โทรศพัท ์ : 02-596-0500, 02-555-0600 

  โทรสาร  : 02-596-0539 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การจดัการ และการก ากบัดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์ และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน จ านวน 250,000,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ จ านวน 250,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 250,000,000   หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี  30 สิงหาคม 2559 
 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) ร้อยละ 

1 กลุ่มจนัทรเสรีกลุ/1 183,733,400                                73.49  

2 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแคพ็ 14,259,900                                  5.70  

3 กลุ่มระวแีสงสูรย์/2 6,650,000                                  2.66  

4 กลุ่มคุณทรงเกียรติ/3 4,642,900                                  1.86  

5 นายสยาม สุวฒันางกรู 1,928,000                                  0.77  

6 นายสุเมธ วอ่งไว 1,805,500                                  0.72  

7 นางจิตธาดา  เปาอินทร์ 1,732,100                                  0.69  

8 กลุ่มบุญแสวง/4 1,614,700                                  0.65  

9 นายสญัชยั  อุดมรัชตวนิชย ์ 1,600,000                                  0.64  

10 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 1,110,700                                  0.44  

 
อ่ืนๆ 30,922,800.00                                12.37  

 
รวม                250,000,000.00                               100.00  

  
 

1/ กลุ่มจันทรเสรีกลุ  ประกอบด้วย 
1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 
2. นางวิภาพร จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 40,512,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.20 
3. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60 
4. นายพิชิต จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60 
5. นายพิสิทธ์ิ จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 
6. นางสาวพิมลฑา จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 20,221,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.09 
7. นางสาวพิมลพรรณ  จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00  
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2/ กลุ่มระวีแสงสูรย์  ประกอบด้วย 

1. นายอนันต์  ระวีแสงสูรย์  ถือหุ้น 4,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.98 
2. นางสาวปิยนุช  ระวีแสงสูรย์ถือหุ้น 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 
3. นางสาวนุชนาถ  ระวีแสงสูรย์ถือหุ้น 700,000 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.28 

 
3/ กลุ่มคุณทรงเกียรติ ประกอบด้วย 

1. นางสาวปิยะดา  คุณทรงเกียรติ  ถือหุ้น 4,036,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.61 
2. นายแพทย์ประจวบ  คุณทรงเกียรติ  ถือหุ้น 595,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 
3. นายปรัชญ์  คุณทรงเกียติ ถือหุ้น 11,300 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.01 
 

4/กลุ่มบญุแสวง  ประกอบด้วย 
1. นางปิยะรัตน์  บญุแสวง ถือหุ้น 890,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36 
2. นายอนุรักษ์ บญุแสวง ถือหุ้น 673,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27 
3. นางเยาวภา  บญุแสวง ถือหุ้น 30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
4. นายคุณวุฒิ  บญุแสวง ถือหุ้น 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
5. นางนภารินทร์  บญุแสวง ถือหุ้น 800 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.01 

 
 

7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้น าปัจจยัต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น ฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจในอนาคต เป็นตน้ ทั้งน้ีจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู ้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั และส าหรับบริษทัย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบับริษทั และเป็นไปตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 

 
8.1     โครงสร้างการจัดการ   

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

ผู้จดัการการตลาดลกูค้าใหม ่
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 
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บริษทัมีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีก าหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัททั้ งส้ิน 6 ชุด ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
1. คณะกรรมการบริษัท  

1.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559/1  มีจ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย (กรรมการทุกท่านผ่านการ 
อบรมหลกัสูตร Directors Accredited Program (DAP) แลว้) 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ ประธานกรรมการ 
2 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
3 นายการุณ เลาหรัชตนนัท ์ กรรมการ 
4 นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 นางสุภาภรณ์ จิตตมิ์ตรภาพ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6 รศ.ดร. พสุ   เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมี  นายนพพล ศกัด์ิทอง เป็นเลขานุการบริษทั 
/1หมายเหตุ : 1)  นายพิเทพ  จนัทรเสรีกุล ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 

15 ธนัวาคม 2559 แทนนายไพฑูรย ์จนัทรเสรีกุล ท่ีไดถึ้งแก่กรรม เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2559 
2) รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 แทนพลต ารวจโทนพเกา้ ธญัญสิริ ท่ีไดล้าออกจากต าแหน่ง 
 3) นายพิชิต จนัทรเสรีกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 
27 กุมภาพนัธ์ 2560 แทนนายพิเทพ  จนัทรเสรีกุล ท่ีไดล้าออกจากต าแหน่ง 

 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ และ 

นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการสองท่านน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
1.2 คณะกรรมการบริษทัยอ่ย  

คณะกรรมการบริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ กรรมการ 
2 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการ 
3 นายพิสิทธ์ิ จนัทรเสรีกลุ กรรมการ 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามบริษัทย่อย 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ประกอบดว้ย นายพิเทพ จนัทรเสรีกุล และ นายพิชิต จนัทรเสรีกุล 

กรรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

การอบรมเพิม่เตมิระหว่างปี 2559  
 
ล าดบั ผู้เข้าอบรม หัวข้อที่เข้ารับการอบรบ 
1 นายพิชิต  จนัทรเสรีกุล Succession Management for leadership – สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย   

ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 – สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
2 นางสุภาภรณ์  จิตตมิ์ตรภาพ ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 – สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบัดูแล
การบริหารการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี
ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้ง
ไดม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพ่ิมทุน ลดทุน การออกหุน้กู ้การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษทั หรือ การ
รับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัและการจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการ เป็นตน้ 

3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอ านาจ
หนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และในจ านวนน้ีให้แต่งตั้งกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

4) คณะกรรมการไดก้ ากบัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพโดยจดัให้มี
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูติ้ดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ทั้งน้ี ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือ ก าหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือ ก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกวา่
จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้นอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษทั  

6) คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งไม่อนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วน
ไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัและหรือบริษทัยอ่ย 

7) คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

8) คณะกรรมการมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และประชาชนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีมาตรฐาน 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งไม่อนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัและหรือบริษทัยอ่ย  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 
นโยบาย วสัิยทศัน์และ ค่านิยมองค์กร 

“เป็นบริษทัรถเช่าชั้นน าท่ีเนน้งานบริการท่ีเป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้ารท างาน
ร่วมกบัคู่คา้ มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ และพฒันาพนกังานให้มีความกา้วหนา้ และมีทกัษะท างานท่ีเป็นมืออาชีพ 
โดยการปลูกฝังจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี” 
 

วสัิยทศัน์บริษัท (Corporate Vision) 
 “บริษทัรถเช่าชั้นน าของประเทศ ท่ีมุ่งเนน้ Service and Quality Excellence” 
 
ค่านิยมองค์กร 
 ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ความเช่ียวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อใหง้านมีคุณภาพสูงสุด 
 เป็นคู่คา้ท่ีดี (Partnership) การบริการ และสมัพนัธภาพท่ีดี น ามาซ่ึงความพอใจสูงสุดของลูกคา้ 

พฒันาอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความเป็นเลิศในธุรกิจรถเช่าอยา่ง   
ย ัง่ยนื 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นางสุภาภรณ์ จิตตมิ์ตรภาพ กรรมการตรวจสอบ 
3 รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี  นางสาวสุพิชฌาย ์ ขจรชยักุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

ประสบการณ์ท างานในการสอบทานงบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
นายชัยวฒัน์  อศัวนิทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ให้เช่ารถยนตเ์พ่ือการ

ด าเนินงาน) 
2540 – ปัจจุบนั Executive Partner บจก. พรอสเพค คอนซลัต้ิง (ตรวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 
2544 – 2545  อนุกรรมการ ท่ีปรึกษาทางการเงินองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ  

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง
โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน  

3. สอบทานให้ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นชอบเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 
และคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
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3. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director ) 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

โดยมี นายนพพล ศกัด์ิทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทั โดยก าหนดขอบเขตประเภท  หรือขนาดของ
ภารกิจ ว ัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรวม 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทัเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษทั 

7. พิจารณาและอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของ
บริษทัท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนั้น 

8. หากการด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ใชง้บประมาณสูงเกินกวา่งบประมาณท่ี
ไดรั้บอนุมติัร้อยละ 10 จะตอ้งน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมายและก าหนดอ านาจหนา้ท่ีให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถด าเนินการ
ภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามขอ้ 3. ก็ได ้โดยกรรมการบริหารดงักล่าวจะตอ้งรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร 
 ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหารหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัและ/หรือบริษทั
ยอ่ย รวมทั้งรายการท่ีก าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ 
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4. คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2 นางสุภาภรณ์  จิตตมิ์ตรภาพ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3 นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
 มหีน้าที ่และความรับผดิชอบดงันี ้
1. สรรหาบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั เพ่ือพิจารณาในกรณีท่ีต าแหน่งดงักล่าววา่งลง 
2. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั 
3. ก าหนด และสอบทานนโยบาย และแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสมส าหรับกรรมการให้

สอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอตุสาหกรรม และประโยชน์ท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ และเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

5. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นางสุภาภรณ์  จิตตมิ์ตรภาพ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
2 รศ. ดร. พสุ  เดชะรินทร์ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
3 นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

 
มหีน้าที ่และความรับผดิชอบดงันี ้
 1.  ก าหนดขอบเขต และนโยบายการการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
 2   เสนอแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ 
 3.  พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัสากล และเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อใหมี้การพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 4. รายงานผลการประเมินการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั 
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6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายการุณ  เลาหรัชตนนัท ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู กรรมการบริหารความเส่ียง 
3 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 มหีน้าที ่และความรับผดิชอบดงันี ้

  1.  ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องธุรกิจรถยนตใ์ห้เช่าเพ่ือการ
ด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ทั้งน้ีให้ครอบคลุมความเส่ียง
ในเร่ืองต่างๆ เช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นตลาด หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีมี
นยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
  2.  ก าหนดการใช้ทรัพยากรในการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียง โดย
สามารถวิเคราะห์ ประเมิน วดัผล และติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล 
  3.  ทบทวน และให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบันโยบายการบริหารความเส่ียง วิธีปฏิบติั 
กลยทุธ์ และการวดัความเส่ียงโดยรวม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงไดน้ ามาปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 
  4.  รายงาน และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมทั้งรายงานการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

7. เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง นายนพพล  ศกัด์ิทอง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเป็น
เลขานุการบริษทั    

8. คณะผู้บริหาร 
คณะผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน  5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายพิชิต    จนัทรเสรีกลุ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นายศกัดิธชั  จนัทรเสรีกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายงานสนบัสนุนธุรกิจ 
3 นางสาวสิริมา  ชะเอมกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริการ 
4 นางสาวจิตติญา  เหลืองจามีกร ผูจ้ดัการอาวโุสการตลาด 
5 นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกลุ ผูจ้ดัการบญัชี การเงิน 
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 การอบรมเพ่ิมเติมระหวา่งปี 2559 
ล าดบั ผู้เข้าอบรม หัวข้อที่เข้ารับการอบรบ 

1 นายศกัดิธชั    จนัทรเสรีกุล 
Ethical Leadership Program  4/2016 Director Certification Program (ELPDCP 4201/20165) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
คุณสมบัตขิองผู้บริหาร 
 ผู ้บริหารขอรับรองว่า จะเป็นผู ้ท่ีถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติของผู ้บริหารครบถ้วน เป็นผู ้มีจริยธรรม มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัเพ่ือประโยชน์ของบริษทั มี
ความตั้งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง มีความเขา้ใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมเหมาะสม 
       

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
    

- คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

การแต่งตั้งกรรมการมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2.  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

5.  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ให้
จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

6.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชน 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 



  บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  ส่วนท่ี 2หนา้ท่ี  13 

7. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทัและการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
ใบลาออกแลว้ 

8.  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัอยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน 

9.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองกรรมการ และนอกจากน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคน
หน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการได ้

 

- คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  
 3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัส าคญั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

  5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัส าคญั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี 
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
สงักดัอยู ่ 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการจากบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัส าคญั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  

 7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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 8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทั
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงิน 
เดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

นอกจากน้ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 
รวมทั้ง บริษทัจะพิจารณาคุณสมบติัในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

ส าหรับหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษทั 
กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีท่ีต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดย
บุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน 

- ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาจากบุคคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสาย
งานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัมีค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้คณะกรรมการของบริษทัเป็น ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เป็น

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,644.58 ลา้นบาท ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือ 
ต าแหน่ง 

ปี 2558 ปี 2559 

ค่าเบีย้ประชุม อืน่ๆ ค่าเบีย้ประชุม อืน่ๆ 

1. นายไพฑูรย ์  จนัทรเสรีกุล 
    ประธานกรรมการ (ถึงแก่กรรมในปี 2559)  

 192.61 - 
 

104.31 - 
 

2. นายพิเทพ    จนัทรเสรีกุล  
    ประธานกรรมการ  

 171.32 - 188.45 - 

3. นายพิชิต  จนัทรเสรีกุล 
    รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 186.13 - 188.45 - 

4. นายการุณ  เลาหรัชตนนัท ์
    กรรมการ 

 175.02 - 192.52 - 

5. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกูร 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 142.78 217.20 136.68 238.92 

6. นางสุภาภรณ์  จิตตมิ์ตรภาพ 
กรรมการตรวจสอบ 

 120.89 173.76 116.68 191.13 

7. พล.ต.ท.นพเกา้  ธญัญสิริ 
   กรรมการตรวจสอบ (ลาออกระหวา่งปี 2559) 
8. รศ. ดร. พสุ  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 

 
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท  และบริษัทย่อย    

 (หน่วย : พนับาท)  
 2558 2559 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (ลา้นบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน  
(ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
-  เงินเดือน และค่าตอบแทน 8 15.10 8 13.70 
-  โบนสั 8 3.33 8 3.66 
-  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 8 0.44 8 0.52 

รวม   18.87  17.88 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  
 
 บริษทัได้มีนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึง
พนกังานของบริษทัฯ ทุกคน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั เพ่ือช่วยในการส่งเสริม และสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ เป็นบริษทัท่ี
มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน และสนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบท่ีเพียงพอเหมาะสม เพ่ือช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น 
ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   
 บริษทัไดจ้ดัท านโยบายในการก ากบัดูแลท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการดงัต่อไปน้ี 
หมวดที ่1 :  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทัไดจ้ดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยทัว่กนัโดยไม่
ค านึงถึงวา่เป็นผูถื้อหุน้อยูจ่  านวนเท่าใด ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนั ทั้งท่ีเป็นสัญชาติ
ไทย และต่างประเทศ โดยทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดัอยา่งเคร่งครัด  
 (ก) บริษทัมีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น โดยการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู ้
ถือหุน้เป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา (อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนัประชุม) ซ่ึงในหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวจะแจง้
รายละเอียด อนัประกอบดว้ย วนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลท่ีส าคญัเพื่อประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจ รวมไปถึงการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารไปยงัผูถื้อหุน้ 
 (ข) ประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เหมาะสม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
โดยในระหวา่งการประชุม ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัอยา่งเตม็ท่ี  
 (ค) ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน จะเขา้ร่วมประชุมและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีเหตุ
สุดวสิยัจนไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
 
หมวดที ่2 :  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 บริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิขอผูถื้อหุน้ถึงแมว้า่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะถือหุ้นไม่เท่ากนั มีสิทธิในการออกเสียงไม่เท่ากนั แต่
บริษทัจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
 (ก) ผูถื้อหุ้นทุกคนจะไดรั้บข้อมูลข่าวสารของบริษทั ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ รวมถึงสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล 
รวมถึงขอ้ร้องเรียนต่างๆ ผา่นทางอีเมล ์(Email) และทางโทรศพัท ์
 (ข) ผูถื้อหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุม และลงมติในท่ีประชุมแทนผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และมีหนงัสือรับมอบฉนัทะท่ีถูกตอ้งมีสิทธิท่ีจะเขา้ประชุม และลงมติเช่นเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ทุกประการ 

(ค) บริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเขา้ร่วมประชุม โดยจะแจง้ใหผู้ต้รวจสอบบญัชี (ภายนอก) และท่ีปรึกษาต่างๆ เขา้ร่วม
ประชุมดว้ย และจะก าหนดสถานท่ีและเวลาท่ีประชุมใหเ้หมาะสมและสะดวกในการท่ีผูถื้อหุน้จะเขา้ร่วมประชุม  
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หมวดที ่3 :  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัจะดูแลใหมี้ความเท่าเทียมกนัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นพนกังาน ผูบ้ริหาร   ผูถื้อหุ้น คู่
คา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สภาพแวดลอ้ม ชุมชนต่างๆ เน่ืองจากความส าคญัของการร่วมมือ
กนัระหวา่งบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีจะสร้างความมัน่คง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษทัมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง 
ดงันั้นนอกจากคณะกรรมการจะมีภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้ คณะกรรมการยงัตอ้งตระหนกั
ถึงการดูแลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการปฏิบติัท่ีดี โดยปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดและดูแลให้ความมัน่ใจว่าสิทธิ
ดงักล่าวไดรั้บความคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดีอยา่งเท่าเทียมกนั 

 ผู้ถอืหุ้น 

 บริษทัมุ่งเนน้ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมโดยด าเนินการให้มีผลประกอบการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ และมี
การพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะปกป้องผลประโยชน์
ของบริษทัและผูถื้อหุน้ 

ลูกค้า 

 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของลูกคา้ จึงมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ โดยการน าเสนอบริการท่ีมี
คุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด รวมถึงการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นในเง่ือนไข
ต่าง ๆ ของการให้บริการของบริษทัฯ เพ่ือให้ลูกคา้มีความเขา้ใจ และเกิดความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของบริษทั 
และยงัรวมถึงการรับฟังขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกคา้ เพ่ือน ามาพฒันา และปรับปรุงการให้บริการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 

 ระหวา่งปี 2559 บริษทัฯ มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัลูกคา้ดงัน้ี 

 
โครงการ จ านวนคร้ัง จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

1. อบรมขบัขี่ปลอดภยั 7 7 บริษทั 
2. ออกบูธ Safety Day บริษทัลูกคา้ (โดย KCAR) 1 1  บริษทั 
3. โครงการเยีย่มชมโรงงานประกอบรถยนต ์ 3 47 บริษทั 
4. Toyota Save and Safe 4 15 บริษทั 

 

 พนักงาน 

 บริษัทคดัเลือกบุคลากรท่ีมาเขา้ร่วมในการท างานโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน รวมถึงมุ่งพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งส่งเสริมพนกังานให้มีโอกาส
ในความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยจดัให้มีสวสัดิการและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น 

•  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือตอบแทนความตั้งใจในการท างานของพนกังาน  

• เคร่ืองแบบพนักงาน บริษทัมีชุดฟอร์มให้กับพนักงานทุกปี รวมถึงรองเท้าสวมใส่เพ่ือความปลอดภยัส าหรับ
พนกังานท่ีท างานในส่วนของการบ ารุงรักษารถยนต ์

• การตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนกังาน 
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• หน้าต่างเรียนรู้ บริษทัไดจ้ดัใหมี้ส่วนของการพฒันา และเรียนรู้ภายในองคก์ร เช่นมุมหนงัสือ ส าหรับให้พนกังาน
ทุกคนน าไปอ่านเพ่ือผอ่นคลาย หรือน าไปพฒันาความรู้ มุมบอร์ดส าหรับแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ทั้งใน
ส่วนของแวดวงธุรกิจ ภาษี ประกนัสงัคม หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

• พัฒนาความรู้ และทักษะท่ีเก่ียวข้อง บริษทัฯ ไดมี้การจดัการอบรมพฒันาความรู้ให้กบัพนกังานในหัวขอ้ต่าง ๆ 
เพ่ือใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง ทั้งการอบรมกบัสถาบนัภายนอก หรือการเชิญวทิยากรท่ีมีความรู้เขา้
มาใหก้ารอบรมแก่พนกังานในบริษทัฯ รวมทั้งการแลกเปล่ียนความรู้ของพนกังานในแต่ละส่วนงาน 

 

ระหวา่งปี 2559 บริษทัไดส่้งพนกังาน รวมถึงผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมกบัสถาบนัต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
พฒันาความรู้ ความสามารถ  เช่น อบรมความรู้ทางดา้นบญัชีและภาษี อบรมความรู้ดา้นเทคนิคเพ่ือยกระดบัฝีมือช่าง กบัศูนย์
ฝึกอบรมนิสสนั มอเตอร์ประเทศไทย ผูบ้ริหาร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
เป็นตน้ 

หลกัสูตรท่ีเข้าอบรมระหว่างปี 2559 

 
หน่วยงาน หัวข้ออบรม 

บริหาร 

ไขกลยทุธ์การลดตน้ทุนดว้ยการบริหารงานจดัซ้ือ 
จิตวทิยาโนม้นา้วใจดว้ยเทคนิค NPL 
Succession Management for leadership 
แนวคิดจิตวทิยากบัการบริหารงานยคุใหม่ 
เพ่ิมยอดขาย ท าก าไรหลายเท่าดว้ย Google Ad words 
Global Business Leaders Program Batch 2 
ติดปีกการตลาดในยคุดิจิตอล 
Managing Employee Performance 

บญัชี 

การควบคุมภายในภาคปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขและป้องกนัความผิดพลาดจากการปฏิบติัจริง 
ประเด็นท่ีควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และรายงานผูส้อบบญัชีใหม่ 
ขอ้ควรระวงัในการยืน่งบการเงินปี 2559  และการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าส่งงบการเงิน 
ปี  2560 
update กฎหมายภาษีท่ีบงัคบัใชปี้  2559 
การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดพร้อมแกไ้ขปัญหาเพ่ือพฒันาคุณภาพงานบญัชี 

 

ผู้บริหาร 

บริษทัทราบถึงความส าคัญของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดท า
โครงสร้างค่าตอบแทนรวมถึงมีสวสัดิการต่างๆ ของผูบ้ริหารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงสร้างค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นตน้  
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 เจ้าหนี้และคู่ค้า 

บริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจกบัเจา้หน้ีและคู่คา้ทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบติัตามธรรม
เนียมการคา้ รวมถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีไดต้กลงร่วมกนัรวมถึงการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

คู่แข่งทางการค้า 

บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้อยา่งเป็นธรรม และไม่ด าเนินธุรกิจท่ีน ามาซ่ึงการผิดจริยธรรม หรือผิดจรรยาบรรณ
ทางการคา้ต่อคู่แข่ง โดยบริษทัฯ จะยดึหลกัปฏิบติัตามธรรมเนียมการคา้ รวมถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีไดต้ก
ลงร่วมกนั รวมถึงการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงผลกระทบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการให้ความร่วมมือ ดูแล และให้
ความใส่ใจต่อชุมชม สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม รวมทั้งมุ่งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบวิธีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
สามารถ Download ขอ้มูลไดท่ี้ www.krungthai.co.th ในส่วนของรายงานประจ าปี 2559 และรายงานการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืประจ าปี 2559 

 

หมวดที ่4 :  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษทัฯ มุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบได ้
เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ ได ้คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีใน
การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั ทั้งในรูปของขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ีกฎหมาย และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความโปร่งใสและทัว่ถึง ทั้ งในส่วนการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ตลอดจนข้อมูลส าคัญท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set 
Community Portal หรือระบบ SCP ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่ือต่างๆ เพ่ือใหผู้ล้งทุน นกัวเิคราะห์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บ
ทราบขอ้มูลอย่างครบถว้น อีกทั้ งบริษัทฯยงัได้เผยแพร่ขอ้มูลธุรกิจของบริษทัฯผ่านทางเว็บไซด์ www.krungthai.co.th 
เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจไดเ้ขา้มาดูขอ้มูลทัว่ไป และหากสนใจสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อบริษทัฯไดท่ี้โทรศพัท์หมายเลข 
02-291-8888 

ในปี 2559 บริษทัฯไดมี้การน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

• จดัพานกัลงทุนและนกัวเิคราะห์เยีย่มชมกิจการ 5 คร้ัง 

• ใหก้ารตอ้นรับนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์เพื่อรับทราบผลประกอบการ 25 คร้ัง 

 

หมวดที ่5 :  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษทัฯ มีบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งตอ้งมีภาวะผูน้ า และสามารถควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่าย
บริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

(ก)  องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

 1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ต ่า
กวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท่ีมีอยู ่
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 2.  กรรมการแต่ละท่านตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษทัฯ ควรประกอบไป
ดว้ยผูท่ี้มีความรู้ในดา้นธุรกิจของรถยนตใ์หเ้ช่าเพ่ือการด าเนินงาน  อยา่งนอ้ย 2 ท่าน ความรู้ทางดา้นบญัชี 
และการเงิน  อยา่งนอ้ย 1 ท่าน  และมีความรู้ในดา้นกฎหมายอยา่งนอ้ย 1 ท่าน 

 3. กรรมการแต่ละท่านตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
และไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจในการบริหารจัดการใน
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 4. บริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยประวติัของกรรมการทุกรายในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ( 56-1)  
รายงานประจ าปี (56-2) รวมถึงการเปิดเผยบนเวบ็ไซดข์องบริษทั 

(ข) อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  มีทั้งหมด 8 ขอ้ 

(ค) อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  แต่งตั้งข้ึนจากคณะกรรมการของบริษทัอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยอยา่งนอ้ย     1 ใน 
3 ท่านตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นของบญัชี และการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมี
คุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบ และก ากบัดูแลในการด าเนินงานของบริษทั ดูแลรายงานทางการเงิน 
การควบคุมภายใน การพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนการพิจารณาการบริหารความเส่ียง
ของบริษทั 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ ในหัวขอ้ อ านาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 7 ขอ้ 

(ง) อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

 ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร  มีทั้งหมด 8 ขอ้ 

(จ) อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 3 
ขอ้ 

 

(ฉ) อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  

 ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีทั้งหมด 4 ขอ้ 

(ช) อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มทีั้งหมด 

 ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 4
ขอ้ 

(ซ) ภาวะผู้น า 

 คณะกรรมการบริษัทวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจัดท างบประมาณ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยท าหนา้ท่ีติดตามผลการปฏิบติังานของ
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ฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งการก าหนดและแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัตอ้ง
ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แล ฝ่ายตรวจสอบภายใน การปฏิบติังาน และประเมินผลการ
ท างาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในใหมี้ความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียง
ท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

(ฌ) ความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

 แมว้า่บริษทัจะมีคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหาร ตลอดทั้งผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่างๆ 
บางรายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย แต่นโยบายในการบริหารงานของบริษทัตอ้งเนน้ถึงประโยชน์ของ
บริษทัโดยรวมเป็นส าคญั โดยเฉพาะการตดัสินใจในเร่ืองท่ีจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในผลประโยชน์ หรือ
การไดเ้ปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นั้น บริษทัจะก าหนดใหก้รรมการ กรรมการบริหารหรือผูบ้ริหาร
ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย เพ่ือความเป็นอิสระ
ในการตดัสินใจ และจะเปิดเผยขอ้มูลใหส้าธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน อีก
ทั้งจะน าขอ้มูลท่ีจ าเป็นเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบ 56-1 อยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับการ
ดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัจะก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และไม่ใหก้รรมการบริหารหรือผูป้ฏิบติังานท่ี
ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ไม่ใหซ้ื้อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(ญ) จริยธรรมธุรกจิ 

 บริษทัจดัท าขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และ
ผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่างๆ เพ่ือใหย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการท างานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีความเป็น
ธรรม ซ่ึงแนวทางดงักล่าวจะส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั ซ่ึง
บริษทัเช่ือวา่การใหค้วามส าคญักบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเหล่าน้ีจะสามารถยกมาตรฐานการก ากบัดูแลใหสู้งข้ึน 
อีกทั้งส่งเสริมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนในการจดัการของบริษทั สร้างความยติุธรรมและความน่าเช่ือถือ
ของตลาดทุน 
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9.2  การก ากบัดูแลทีเ่กีย่วข้อง 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
บริษทัมีคณะกรรมการทั้งส้ินจ านวน 6 ท่าน รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

 

รายช่ือ ผู้บริหาร 
บริษัทใหญ่/กรรมการ 

ผู้บริหาร 
บริษัทย่อย/กรรมการ 

กรรมการ 
ตรวจสอบอสิระ 

1. นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ / /  
2. นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ / /  
3. นายการุณ เลาหรัชตนนัท ์ /   
4. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู   / 
5. นางสุภาภรณ์ จิตตมิ์ตรภาพ   / 
6. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์   / 

รวม 3 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 
   
บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของ ตลท. เร่ือง จ านวนกรรมการอิสระและกรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงก าหนดใหมี้กรรมการอิสระใหเ้ป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3 คน โดยบริษทัไดมี้
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน เป็นไปตามกฎเกณฑข์า้งตน้ 

 
(2) การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทัจะไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่เน่ืองจากทั้งสองท่านเป็นตวัแทนจาก

กลุ่มผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนัและเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ดงันั้น ในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ตอ้งก าหนดให้
ตอ้งผา่นการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซ่ึงถือวา่มีความเป็นอิสระจะตอ้งมี
บทบาทในการใหค้วามเห็นแก่บริษทัเป็นอยา่งมากซ่ึงจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

(3)  ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
บริษทัก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ใหอ้ยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านึงถึง

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีกรรมการตอ้งรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ไวไ้ด้  ส่วนผูบ้ริหารจะได้รับผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละบุคคลรวมทั้ งผล
ประกอบการโดยรวมของบริษทัเป็นส าคญั การก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวจะพิจารณากลัน่กรองผ่านคณะกรรมการสรร
หา และก าหนดค่าตอบแทน และไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีบริษทัก าหนดใหมี้การเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและ
จ านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจ าปีตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
(4) การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยจะมีวาระการ

ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาพิจารณาและ
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ศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งบนัทึก
รายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการจดัเก็บไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นสามารถตรวจสอบได ้

 
ทั้งน้ีในระหวา่งปี หากมีวาระท่ีจะมีการพิจารณาในเร่ืองของนโยบาย หรือประเด็นในเชิงธุรกิจ บริษทัฯ จะมีการ

เรียกประชุมกรรมการในระหวา่งกาล ตามความเหมาะสม   
ในการประชุมแต่ละคราวประธานท่ีประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็น

อิสระ และมีการจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียใดๆ 
ในเร่ืองท่ีพิจารณา กรรมการจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ และจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ โดยจานวนองคป์ระชุมขั้นตา่ ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยู่
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด 

โดยในปี 2558 และในปี 2559  บริษทัมีการจดัประชุมคณะกรรมการทั้งส้ินปีละ  8 คร้ัง และ 7 คร้ัง  โดยมี
รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 

/1ระหวา่งปี 2559 นายไพฑูรย ์จนัทรเสรีกุล  ถึงแก่กรรม เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2559  
/2 พล.ต.ท. นพเกา้ ธญัญสิริ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ และแต่งตั้ง รศ.ดร. พสุ  เดชะรินทร์  
  ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 

 
(5)  คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยการก ากับดูแลกิจการของบริษทัโดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบคณะหน่ึง มีวาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดซ่ึงไม่เกินคราวละ 3 
ปี กรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยจ านวน 3 ท่าน  
 

(6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 บริษทัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
รายการท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือให้กบังบ

รายช่ือคณะกรรมการ ปี 2558 ปี 2559 

 จ านวนคร้ัง
ประชุมในช่วงท่ี
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังท่ี
เขา้ร่วม
ประชุม 

จ านวนคร้ัง
ประชุมในช่วงท่ี
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังท่ี 
เขา้ร่วมประชุม 

1. นายไพฑูรย ์ จนัทรเสรีกลุ/1 6 6 3 3 
2. นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ 7 7 7 7 
3. นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ 8 8 7 7 
4. นายการุณ เลาหรัชตนนัท ์ 7 7 7 7 
5. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 8 8 7 7 
6. นางสุภาภรณ์  จิตตมิ์ตรภาพ 8 8 7 7 
7. พล.ต.ท.นพเกา้  ธญัญสิริ/2 7 7 7 4 
8.รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์/2   1 1 
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การเงิน ทั้งน้ีก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน  (Compliance Control) การจดัการความเส่ียงและการให้
ความส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย 
 

(7) รายงานของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี (56-2) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) โดยงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมาย
ก าหนดตาม พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้
เสียสาธารณะ โดยไดมี้การเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั
รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
 (8) ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

  คณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทั้งทางดา้นการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ดงันั้น 
บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ตามมาตรฐานและเกณฑท่ี์ก าหนดโดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดจนผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ไดรั้บทราบอยา่งเท่า
เทียมกนั ปัจจุบนัการให้ขอ้มูลแก่นักลงทุนอยูใ่นความรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งแผนกบญัชีกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือท าให้นัก
ลงทุนและผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารมีความเขา้ใจในบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะท าให้บริษทัไดรั้บการยอมรับและสนใจท่ีจะเขา้มา
ลงทุน อีกทั้งยงัท าใหบ้ริษทัไดรั้บมุมมองจากสาธารณชนท่ีดีต่อบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการวางเป้าหมายและกลยทุธ์ของ
บริษทั 

(9) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง ทั้งในรูปของรายงาน
ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารผา่นช่องทางส่ือสารต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-
1 รายงานประจ าปีของบริษทั เป็นตน้ เพ่ือใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งทัว่ถึง 

 

การป้องกนัการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 

บริษทัมีนโยบายและวธีิการก ากบัดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2) บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
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จดัส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

3)บริษทัจะด าเนินการส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 
ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบ
การเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคล
อ่ืน 

  บริษทัก าหนดบทลงโทษหนกัเบาตามลกัษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามบริษทัจะใช้
บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ไดใ้ชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางท่ีจะท าให้บริษทัหรือผูถื้อหุ้นไดรั้บความเส่ือมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ออกจาก
บริษทั   

 

9.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์
สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม  รับผิดชอบและระมดัระวงัภายใตก้ฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จึง
ไดเ้ขา้ร่วมใน “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต” เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 
 เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีนโยบายในการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ี
เหมาะสม เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท า “นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนใน
การด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื 
 ทั้งน้ีในรายงานฉบบัน้ี จะกล่าวถึง “นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รับชัน่” ในบางส่วน และไดเ้ปิดเผย “นโยบาย
ต่อตา้นคอรัปชัน่” ฉบบัเตม็ ไวบ้น website ของบริษทั  www.krungthai.co.th 
 

9.3.1 ค านิยาม 
คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้
ค  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บับริษทัโดยเฉพาะ หรือเพ่ือใหไ้ดม้า
หรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

 
 9.3.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1) คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3)  กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความ
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นตน้ 

4)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้าน
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5)   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี และ
ในกรณีท่ีพบเห็นการกระท าอนัเป็นท่ีฝ่าฝืนนโยบายฉบบัน้ีจะตอ้งรีบรายงานต่อผูบ้งัคบั บญัชา หรือผ่านช่อง
ทางการรายงานท่ีก าหนดไวต้ามนโยบายฉบบัน้ี 

 
9.3.3 แนวทางการปฏิบัตเิพือ่ป้องกนัและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

  บททัว่ไป 
1) กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและ

จรรยาบรรณ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
2) พนกังาน ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ตอ้งแจง้

ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมี
ขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ผา่นช่องทางต่างๆท่ีก าหนดไว ้

3) บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่  

4) บริษทัจดัใหมี้การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จดัซ้ือ 

5) ผูท่ี้กระท าคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตาม
ระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้นอกจากน้ี อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดต่อกฎหมาย 

6) บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางบริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ  ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบาย
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

7) บริษทัฯ  มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่วา่คอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดท้ั้ง การท า
ธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 
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        9.3.4  การประเมนิความเส่ียง 
 1)   ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งมีความเขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ และ

จะตอ้งส่ือสารไปยงัพนกังานในระดบัต่างๆ ให้เขา้ใจ และร่วมมือกนั เพ่ือจดัการบริหารความเส่ียงดงักล่าวได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2)    บริษัทฯ จะจัดท าการประเมินความเส่ียงจากการท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีอาจมีขั้นตอนหรือ
กระบวนการท่ีเขา้ข่ายการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ โดยท าการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงโดย
ภาพรวมของบริษทัฯ เป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง รวมทั้งทบทวนมาตรการการจดัการความเส่ียงท่ีใชอ้ยูใ่ห้มี
ความเหมาะสมท่ีจะป้องกนัความเส่ียง หรือลดความเส่ียงลงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้

 
9.3.5  การฝึกอบรมและการส่ือสาร 
1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ก. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเก่ียวกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ตระหนกัถึงนโยบายฉบบัน้ีโดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชัน่ 
ความเส่ียงจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยวา่
มีการคอร์รัปชัน่ 

ข. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะไดรั้บส าเนานโยบายฉบบัน้ีหรือหาไดจ้ากใน Intranet ของ
บริษทัฯ  เพ่ือช่วยให้มัน่ใจว่าทุกท่านไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงนโยบายของบริษทัฯ ในการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ นอกจากน้ียงัสามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งขอ้มูลล่าสุดท่ีปรับปรุงแกไ้ขไดจ้ากเวบ็ไซด์ของ
บริษทัฯ 

ค. การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเขา้รับต าแหน่ง
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหม่ทุกคนของบริษทัฯ 

2) ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ และผูรั้บเหมา  

บริษทัฯ จะส่ือสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นให้แก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ ัดจ าหน่ายสินคา้/
ให้บริการ และผูรั้บเหมาทราบ ตั้งแต่เร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และในภายหลงัตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
บริษทัฯ สนบัสนุนใหต้วัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้/บริการ และผูรั้บเหมายึดมัน่ในมาตรฐานการ
รับผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกบับริษทัฯ 

9.3.6 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  

 หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีขอ้สงสัยหรือมีหลกัฐานวา่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหรือบุคคล
ซ่ึงกระท าการในนามบริษทัฯ คนใดไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ จะตอ้งรายงานหรือแจง้เบาะแสหรือขอ้
ร้องเรียนต่อบริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานสามารถยื่นขอ้ร้องเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยตนเอง ดว้ยวาจา หรือเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

o ผา่นทางโทรศพัท ์02-291-8888 ต่อ 120 (คุณนพพล  ศกัด์ิทอง) 
o ผา่นทาง E-mail :noppol@krungthai.co.th 
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o ผา่นทาง website ของบริษทั  www.krungthai.co.th 
o ผา่นจดหมายโดยระบุช่ือ และส่งมายงั “ผูรั้บแจง้ขอ้ร้องเรียน” ตามท่ีอยูต่่อไปน้ี 

คุณนพพล  ศกัด์ิทอง / เลขานุการบริษทั 
บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 
455/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ 
เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120 

 บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบั โดยบริษทัฯ จะใชข้อ้มูลการแจง้น้ีเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานและก ากบัการปฏิบติังานภายใน หรือเปิดเผยตามค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามค าสั่ง
ศาล และ/หรือ ตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานก ากบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนจะไดรั้บการตอบสนองอยา่งจริงจงั และไดรั้บความคุม้ครองโดยไม่
ตอ้งหวัน่เกรงต่อการใชอ้  านาจบงัคบับญัชาในทางไม่ชอบหรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม เพ่ือตอบโต้
การกระท าของผูแ้จง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

 ผูแ้จง้จะตอ้งกระท าการโดยสุจริต หากบริษทัฯ พบการแจง้เบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการ
กลัน่แกลง้ใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย เส่ือมเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั หรือให้ไดรั้บความ
อบัอาย ฯลฯ นั้น บริษทัฯ จะด าเนินการตามท่ีเห็นควรต่อไป 

 
9.3.7  การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  

1) เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลัน่กรอง สืบสวน
ขอ้เท็จจริง  

2) ระหวา่งการสืบสวนขอ้เท็จจริง กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้
ตวัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ  

3) หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาได้
กระท าการคอร์รัปชัน่ หรือทุจริตจริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และให้สิทธิผู ้
ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการกระทาอนัทุจริต ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา  

4) หากผูถู้กร้องเรียน ไดก้ระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน และ/หรือพน้จากต าแหน่ง และ
หากการกระท าทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ระท าความผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทาง
วนิยัตามระเบียบของบริษทัฯ ค าตดัสินของคณะกรรมการ (ผูบ้ริหาร) ถือเป็นอนัส้ินสุด 

  
  9.3.8  การก ากบัตดิตามและสอบทาน 

  1)   บริษทัฯ จะจดัให้มีการทบทวนนโยบายฉบบัน้ีเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง (อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง) โดยพิจารณา
ถึงสถานการณ์และความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบผลการ
ประเมินความเส่ียง และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีควรมีเพ่ือลดความเส่ียง 

2)   ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ และรายงาน 
ประเด็นท่ีตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อตา้น
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คอร์รัปชัน่ ทั้ งน้ีจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
และจะรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบต่อไป 

 
9.4 บุคลากร 

จ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษทั และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนทั้ งส้ิน 255 คน (ไม่รวม
ผูบ้ริหาร) ประกอบดว้ยพนกังานตามสายงานดงัน้ี 

 
สายงาน จ านวนพนักงานประจ า (คน) 

1. สายงานบริหาร 3 
2. สายงานการตลาด 81 
3. สายงานบริการ 86 
4. สายงานสนบัสนุนธุรกิจ 85 
 รวม 255 

ทั้งน้ีในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ  
ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมของพนกังานบริษทั และบริษทัยอ่ย ในปี 2558  เป็นจ านวน 82.82 ลา้นบาท และค่าตอบแทนรวม
ของพนกังานจ านวน 266 คน (รวมเขา้-ออกระหวา่งปี) ในปี 2559 เป็นจ านวน  83.40  ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืนๆ 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม อยูใ่นรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนประจ าปี 2559 

เป็นการรายงานแยกเล่มจาก แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559  (56-1) และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 
เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ไปดูขอ้มูลไดท่ี้เวบ็ไซด ์www.krungthai.co.th 
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนับริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบั
แบบประเมินการควบคุมภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะในส่วนของ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวนั้น บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยงัไดมี้การจดัตั้งแผนกตรวจสอบภายใน เพ่ือท า
หน้าท่ีในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตในการตรวจสอบกิจการ/  ธุรกรรมภายใน
เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพในการควบคุม/ บริหารจดัการท่ีดี 
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12.   รายการระหว่างกัน 
 

บริษทัมีการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการท ารายการกบัผู ้
ถือหุ้นและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั  รวมถึงการท ารายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือผูบ้ริหารร่วมกนั 
รายการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งหนงัสือแสดง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์และรายละเอียดของรายการระหวา่งกนั ไดด้งัน้ี 
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บริษทั/บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี  นายไพฑูรย ์จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 4 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัและเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 

22.22 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 
นายพิเทพ จนัทรเสรีกุล  เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของ 

บริษทัและเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 
นายพิชิต จนัทรเสรีกุล  เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของ
บริษทัและเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 16.67 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 
นางวิภาพร จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี  
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 5.56  ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.09  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 5.56  ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 
นายพิสิทธ์  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ10  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 5.56  ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 

บจก.สยามนิสสนั กรุงไทย  นายพิชิต จนัทรเสรีกุล  เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของ
บริษทัและเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 25 ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นางวิภาพร จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 2.50  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย  
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 5  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.09  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 5  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 10  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 60  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นายไพฑูรย ์จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 4  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 
2.50 ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 

บจก. โตโยตา้ กรุงไทย นายพิเทพ จนัทรเสรีกุลเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของ
บริษทัและเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 60 ของบจก.โตโยตา้ กรุงไทย 
นายพิชิต  จนัทรเสรีกุล เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของ
บริษทัและเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก.โตโยตา้ กรุงไทย 
นางวิภาพร จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 19.23  ของบจก.โตโยตา้ กรุงไทย 
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.38  ของบจก. โตโยตา้ กรุงไทย 
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.09  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.38  ของบจก. โตโยตา้ กรุงไทย 
นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 10  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.38  ของบจก. โตโยตา้ กรุงไทย 
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12.1   รายการระหว่างกัน 
1 รายการเช่าและใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมี นโยบายราคา มูลค่าของรายการ  (ลา้นบาท) 
 ความขดัแยง้   รอบปี  

ส้ินสุด 31 
ธ.ค.58 

รอบปี  
ส้ินสุด 31 ธ.ค.

59 
รายการเช่าทรัพยสิ์น     
บริษทัเช่าพ้ืนท่ีอาคารขนาด 1,490 ตร.ม. เพ่ือใชเ้ป็นศูนยบ์ริการ โดย
ได้รับจดัสรรพ้ืนท่ีส าหรับจอดรถขนาด 3,000 ตร.ม. ตั้ งอยู่ท่ี ถ.
พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี 3 ปี 
นบัตั้งแต่ 20 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึง 19 กุมภาพนัธ์ 2561 คิดอตัราค่าเช่า 
100,000 บาทต่อเดือน และผูใ้ห้เช่ามีสิทธ์ิปรับข้ึนค่าเช่าได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ในทุกระยะเวลา 3 ปี  

บจก. สยาม 
นิสสนั กรุงไทย 

คิดอัตราค่ า เ ช่ า 
100,000 บาทต่อ
เดือน 
(คิดเป็นอตัราค่า
เ ช่ า ร ว ม พ้ื น ท่ี
จอดรถ  22 . 2 7 
บาทต่อ ตร.ม.)  

1.20 1.20 

 บริษทัยอ่ย เช่าพ้ืนท่ี 187.5 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่ ถนนรามอินทรา แขวง
คนันายาว กรุงเทพฯ สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 
60 

บจก. ธนภทัร
พรอพเพอร์ต้ี 

คิดอัตราค่ า เ ช่ า 
50,000-70,000 
บ า ท ต่ อ เ ดื อ น 
(คิดเป็นอตัราค่า
เช่ารวม 266.67 
บาท ต่อ ตร.ม.) 
 

0.60 0.84 

บริษทัยอ่ยเช่าพ้ืนท่ี 2400 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่ โฉนดเลขท่ี 6567 ถนน
พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ สญัญาเช่าอาย ุ2 
ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 58 
 
 
 

บจก. โตโยตา้ 
กรุงไทย 

คิดอตัราค่าเช่า/ 
150,000 บาท 
 

1.8 1.8 

บจก. คาร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต 
 

นางสาวพิมลพรรณ จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
 และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 32.50 ของทุนช าระแลว้ของ บจก. คาร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต          
นางสาวพิมลฑา จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 16.25 ของทุนช าระแลว้ของ บจก. คาร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต 
นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นกรรมการผูมี้
อ  านาจลงนาม และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.13 ของทุนช าระแลว้ของ บจก. คาร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต 

นางวิภาพร  จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั  และเป็นมารดาของนายพิเทพ  จนัทรเสรีกุล 
นายพิเทพ  จนัทรเสรีกุล เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัและเป็นบุตรของ

นางวิภาพร จนัทรเสรีกุล 
นายพิชิต จนัทรเสรีกุล เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นบุตรของ

นางวิภาพร จนัทรเสรีกุล 
นางสาวพิมลพรรณ จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นบุตรของนางวิภาพร จนัทรเสรีกุล 
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นบุตรของนางวิภาพร จนัทรเสรีกุล 
นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นบุตรของนางวิภาพร จนัทรเสรีกุล 
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ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมี นโยบายราคา มูลค่าของรายการ  (ลา้นบาท) 
 ความขดัแยง้   รอบปี  

ส้ินสุด 31 
ธ.ค.58 

รอบปี  
ส้ินสุด 31 ธ.ค.

59 
รายการให้เช่าทรัพยสิ์น     
 1. บริษทัให้เช่าพ้ืนท่ีส านกังาน ขนาด 350 ตร.ม.เพ่ือใหใ้ชเ้ป็นโชว ์ 
รูมรถยนต ์ตั้งอยูท่ี่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
สญัญาเช่าอาย ุ 3 ปี ตั้งแต่ ก.พ. 47 ถึง ก.พ. 50 ทั้งน้ี ไดต่้อสญัญา
อีก ต่อเน่ือง โดย ส้ินสุด  ก.พ. 2561 

บจก. สยามนิส
สนั  
กรุงไทย 

คิดอตัราค่าเช่า 
83,000 บาทต่อ
เดือน 
(คิดเป็นอตัราค่า
เช่า 237.14 บาท
ต่อ ตร.ม.) 

1.00 1.0 

2. บริษทัยอ่ยให้เช่าพ้ืนท่ีส านกังาน ขนาด 1,200 ตร.ม.เพื่อใหใ้ชเ้ป็น
โชวรู์มรถยนต ์ตั้งอยูท่ี่ ถ. ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี ตั้งแต่ ส.ค. 58 ถึง ก.ค. 60 

บจก. 
คาร์ลอฟท ์ 
ออโต ้อิมพอร์ต 
 

คิดอตัราค่าเช่า 
80,644.86  บาท
ต่อเดือน 
(คิดเป็นอตัราค่า
เช่า 71.91 บาท
ต่อ ตร.ม.) 

1.04 1.04 

     

 

2. รายการซ้ือทรัพยสิ์น 

ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมี นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (ลา้นบาท) 
 ความขดัแยง้   รอบปี  

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58 
รอบปี  

ส้ินสุด 31 ธ.ค.59 
1. บริษทัซ้ือรถยนตเ์พ่ือใชเ้ป็นทรัพยสิ์นให้เช่า  

 
บจก.โตโยตา้  
กรุงไทย 
 

บริษทัซ้ือในราคาตน้ทุน
หลงัหกัส่วนลดพิเศษจาก
การซ้ือ 

546.87 969.04  

 เจา้หน้ีค่าซ้ือรถยนต ์   9.40 -  
2. บริษทัซ้ือรถยนตเ์พ่ือใชเ้ป็นทรัพยสิ์นให้เช่า บจก. สยามนิสสนั  

กรุงไทย 
บริษทัซ้ือในราคาตน้ทุน
หลงัหกัส่วนลดพิเศษจาก
การซ้ือสินทรัพย ์- ส่วนลด
รับจากการซ้ือรถยนต ์

49.81 34.99  

 เจา้หน้ีค่าซ้ือรถยนต ์   - -  
3. บริษทัซ้ือรถยนตเ์พ่ือใชเ้ป็นทรัพยสิ์นให้เช่า  
 

บจก. คาร์ลอฟท ์ 
ออโต ้อิมพอร์ต  

ราคาตลาดส าหรับลูกคา้
ชั้นดี  

24.34 
 

38.07 
 

 เจา้หน้ีค่าซ้ือรถยนต ์   15.49 - 
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2 รายการค ้าประกนัเงินกูย้มืธนาคาร 

ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมี นโยบายราคา มูลค่าของเงินกูย้มืคงคา้ง (ลา้นบาท) 
 ความขดัแยง้   รอบปี  

ส้ินสุด 31 ธ.ค.58 
รอบปี  

ส้ินสุด 31 ธ.ค.59 
1.  นายพิเทพ จนัทรเสรีกุล ค  ้าประกนัเงินกูย้ืมธนาคาร
ให้แก่บริษทั กบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
เงินกู้เบิกเกินบญัชีธนาคารวงเงิน 10 ล้านบาท ค  ้ า
ประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงิน
วงเงิน 130 ล้านบาทและหนังสือสัญญาค ้าประกนั 
วงเงิน 130 ลา้นบาท   

นายพิเทพ  จนัทรเสรีกุล ไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียม 

- - 

2.  นายพิชิต จนัทรเสรีกุล ค  ้าประกนัเงินกู้ยืมธนาคาร
ให้แก่บริษทั กบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินวงเงิน 
80 ล้านบาทและหนังสือสัญญาค ้ าประกัน วงเงิน 
100 ลา้นบาท  

นายพิชิต  จนัทรเสรีกุล ไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียม 

- 
 

- 
 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ดงัน้ี  

1.   รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน 
        บริษทัฯ เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเ้ป็นส านกังานและศูนยบ์ริการ  และให้เช่าพ้ืนท่ีส านกังานเพ่ือใชเ้ป็นโชว ์   รูมรถ

ยนต ์ในอตัรายติุธรรมและสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบไดก้บัค่าเช่าในพ้ืนท่ีส านกังานใกลเ้คียง และบริษทัเช่ารถยนต์
และใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินงานในราคาค่าเช่าลูกคา้ชั้นดีซ่ึงเป็นราคาท่ียติุธรรมและสมเหตุสมผล 

  บริษทัยอ่ยให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเช่าท่ีดินในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวจะรับผิดชอบใน
ส่วนของค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  

  บริษทัย่อยเช่าท่ีดินกับบริษทัท่ีเก่ียวข้อง ในอัตราท่ีตกลงกันไว ้ซ่ึงเป็นเกณฑ์ราคาตลาดโดยบริษัทย่อยเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเช่าท่ีดิน 

2.   รายการซ้ือทรัพย์สิน 
       รายการดงักล่าว เป็นการซ้ือรถยนตแ์ละอะไหล่รถยนต์ เพ่ือส าหรับใชป้ระกอบกิจการของบริษทัเป็นทรัพยสิ์น

เพ่ือให้เช่า ในราคายุติธรรม เปรียบเทียบไดก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายรถยนตร์ายอ่ืน ซ่ึงเป็นไปตามธุรกิจการคา้ปกติ ทั้งน้ี
ตั้งแต่ไตรมาสสาม ปี 2547 เป็นตน้ไป บริษทัมีนโยบายซ้ือรถยนต์ในราคาตลาด โดยท าการเปรียบเทียบราคา
รถยนต์กบัผูจ้  าหน่ายหลายราย และซ้ือรถยนตใ์นรุ่นเดียวกนัท่ีมีราคาต ่าสุดหรือไดรั้บออปชัน่เพ่ิมท่ีมีมูลค่ารวม
สูงสุด 

3.   รายการค า้ประกันเงินกู้ ยืมธนาคาร  
รายการดงักล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นเง่ือนไขของการใหกู้ย้มืเงินของธนาคารพาณิชย ์และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั โดยเป็นการค ้าประกนัส าหรับเงินกูย้มืเพ่ือซ้ือรถยนตส์ าหรับให้เช่า และส าหรับเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษทั โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัเงิน 
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12.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน 

 บริษทัเช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเ้ป็นศูนยบ์ริการจาก บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย และบริษทัให ้บจก. สยามนิสสนั 
กรุงไทย เช่าพ้ืนท่ีส านกังานบางส่วนเพ่ือใชเ้ป็นโชวรู์มส าหรับจ าหน่ายรถยนตนิ์สสัน โดยอาคารทั้งสองแห่ง
ตั้งอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีเดียวกนับนถนนพระราม 3 บริษทัเป็นเจา้ของสิทธิในพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหนา้ติดกบัถนนใหญ่ 
และ บจก.สยามนิสสัน กรุงไทยเป็นเจา้ของสิทธิในพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหลงั ซ่ึงต่อมาบริษทัไดมี้การขยายการ
ด าเนินธุรกิจ จึงไดเ้ช่าพ้ืนท่ีใช้ในส่วนหลงัเพ่ิมเติมส าหรับเป็นศูนยบ์ริการ และไดใ้ห้ บจก. สยามนิสสัน 
กรุงไทย เช่าพ้ืนท่ีส่วนหน้าบางส่วนเพ่ือใช้เป็นโชว์รูม โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราท่ียุติธรรม สามารถ
เปรียบเทียบไดก้บัค่าเช่าในพ้ืนท่ีส านกังานใกลเ้คียง บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการดงักล่าว เพราะเป็น
ข้อตกลงท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีบริษัทจะมีนโยบายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทจะเป็นผูใ้ช้
ประโยชน์จากท่ีดินด้านหน้าเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงาน และ บจก.สยามนิสสัน กรุงไทยจะเป็นผูใ้ช้
ประโยชน์จากท่ีดินดา้นหลงัเพ่ือก่อสร้างศูนยบ์ริการซ่อมแซมรถยนต ์แต่ต่อมาเม่ือบริษทัมีการขยายงานท าให้
มีการใชพ้ื้นท่ีอาคารดา้นหลงัส าหรับบริการลูกคา้ของบริษทัมากข้ึน บริษทัจึงขอเช่าพ้ืนท่ีดงักล่าวจาก บจก.
สยามนิสสนั กรุงไทย ในขณะเดียวกนั บจก.สยามนิสสนั กรุงไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายนิสสันมี
ความตอ้งการเช่าโชวรู์มดา้นหน้าเพ่ือจอดรถส าหรับจ าหน่าย จึงจ าเป็นตอ้งขอเช่าพ้ืนท่ีบางส่วนจากบริษทั 
รายการดงักล่าวจึงเป็นผลมาจากขอ้ตกลงในอดีต ซ่ึงในอนาคตรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะยงัคงเกิดข้ึน
ต่อไปตลอดอายสุญัญา 10 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

 บริษทัยอ่ยเช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นโชวรู์ม โตโยตา้ชวัร์ กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์และเป็นส านกังานสาขา โดย
บริษทัยอ่ยให ้บจก. คาร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต  เช่าท่ีดินดงักล่าวบางส่วนเพ่ือใชเ้ป็นโชวรู์มส าหรับจ าหน่าย
รถยนตน์ าเขา้ โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีเดียวกนับนถนนศรีนครินทร์ และบริษทัยอ่ยคิดค่าเช่า
ท่ีดินในอัตราท่ีตกลงกันไว้ โดยบริษัทท่ีเ ก่ียวข้อดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 

 บริษทัยอ่ยเช่าท่ีดินเพ่ือใชส้ าหรับจ าหน่ายรถยนตบ์ริเวณถนนรามอินทรา โดยเช่าท่ีดินดงักล่าวจาก บจก. ธน
ภทัร พร็อพเพอร์ต้ี โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบกบัค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
เช่าท่ีดิน 

 บริษทัยอ่ยเช่าท่ีดินเพ่ือใชส้ าหรับจ าหน่ายรถยนตบ์ริเวณถนนพหลโยธิน สาขาเกษตรโดยเช่าท่ีดินดงักล่าวจาก 
บจก. โตโยตา้ กรุงไทย โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบกบัค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การเช่าท่ีดิน 

2. รายการซ้ือทรัพย์สิน 

บริษทัซ้ือรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และเคร่ืองมือช่างจาก บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย และ บจก. โตโยต้า 
กรุงไทย เพ่ือส าหรับประกอบกิจการของบริษัทในการให้ลูกค้าเช่ารถยนต์ โดยมีราคาท่ียุติธรรม และ
เปรียบเทียบไดก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายรถยนต์รายอ่ืน  ทั้ งน้ีในอนาคตหากมีการท ารายการซ้ือทรัพยสิ์นระหวา่งกนั
เพ่ิมเติม บริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาราคา รวมทั้งความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น บริษทัคาดว่าจะมีรายการซ้ือทรัพยสิ์น
ระหวา่งกนัเกิดข้ึนอีก เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายให้ลูกคา้สามารถเลือกยี่ห้อรถยนตท่ี์ตอ้งการได ้แต่การจดัซ้ือ
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รถยนตย์ี่ห้อดงักล่าวจะจดัให้มีผูจ้  าหน่ายรถยนตอ่ื์นเขา้มาเสนอราคา โดยท่ีผูจ้  าหน่ายรถยนตท่ี์ให้เง่ือนไขท่ีดี
ท่ีสุดจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก 

3.   รายการค า้ประกันเงินกู้ ยืมธนาคาร  

คุณไพฑูรย ์จนัทรเสรีกลุ และคุณพิเทพ จนัทรเสรีกุล  เป็นผูค้  ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว
กบัธนาคารพาณิชย ์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค ้ าประกนัเงินกู้กบับริษทั เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็น
ส าหรับเงินทุนเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่จึงให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินดงักล่าวจาก
ธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ีในอนาคตหากมีความจ าเป็นในการท ารายการเพ่ิมเติม บริษทัจะด าเนินการอยา่งยติุธรรม 
โดยหากมีการคิดค่าธรรมเนียมค ้าประกนัเงินกู ้จะใชอ้ตัรายติุธรรมท่ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาตลาด และ
ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนักลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่าวมีนโยบาย
ใหก้ารสนบัสนุนการกูย้มืเงินของบริษทัโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

 บริษทัไดมี้การก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั โดยจะก าหนดให้ผูบ้ริหาร
หรือผู ้ท่ี มีส่วนได้เ สียไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้ งบริษัทได้จัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมเขา้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าวด้วย  โดย
นโยบายในการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้นั้ น บริษัทจะมีการก าหนด
รายละเอียดรายการ ราคา และเง่ือนไขต่างๆ ให้ชดัเจน เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการ
ดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปัจจุบนั บริษทัไดก้ าหนดการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัในรายการคา้ท่ีกระท า
ปกติเพ่ือประกอบกิจการหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ดงัน้ี 

 

1)  รายการคา้ท่ีบริษทักระท าปกติเพ่ือประกอบกิจการหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป  

 วงเงินอนุมติัสัญญาเช่าระยะยาว 

วงเงนิ ผู้มีอ านาจอนุมัติในรายการค้าปกติ 
 กรณที าสัญญากบับุคคลภายนอก กรณที าสัญญากบับุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 / บุคคลที่เกีย่วข้อง  
วงเงินไม่เกิน 3 ลา้นบาท ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานการตลาด และ

ผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย 
ผูจ้ดัการอาวุโสสายงานการตลาด และผูจ้ดัการ
แผนกกฎหมาย 

วงเงินตั้งแต่ 3 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 6 ลา้นบาท ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายงาน 
สนบัสนุนธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายงาน 
สนบัสนุนธุรกิจ 

วงเงินตั้งแต่ 6 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 20 ลา้นบาท รองกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
วงเงินตั้งแต่ 20 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 50 ลา้นบาท กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริษทั 
วงเงินตั้งแต่ 50 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 100 ลา้นบาท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั 
วงเงินตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป  คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั 
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วงเงินอนุมติัการจัดซ้ือและจัดหารถยนต์ 

วงเงนิ ผู้มีอ านาจอนุมัติในรายการค้าปกติ 
 กรณที าสัญญากบับุคคลภายนอก กรณที าสัญญากบับุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 / บุคคลที่เกีย่วข้อง 1/ 
วงเงินไม่เกิน 3 ลา้นบาท ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการ และผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุนธุรกิจ 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกจิ2/ 

วงเงินตั้งแต่ 3 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 6 ลา้นบาท ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุน
ธุรกิจ    

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกจิ 

วงเงินตั้งแต่ 6 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 20 ลา้นบาท รองกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
วงเงินตั้งแต่ 20 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 50 ลา้นบาท กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหาร 
วงเงินตั้งแต่ 50 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 100 ลา้นบาท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั 
วงเงินตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั 

 
 

2)  รายการคา้ท่ีบริษทักระท าปกติเพ่ือประกอบกิจการหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ท่ีไม่มีเง่ือนไขทางการคา้
ทัว่ไป หรือรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นธุรกิจของบริษทั  

บริษทัจะด าเนินการใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะมีการอนุมติัเขา้
ท ารายการ และบริษทัจะจดัให้มีการพิจารณาโดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุม เพ่ือดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยติุธรรม และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหวา่งกนัใดๆ บริษทัจะด าเนินการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่ง
กนัดงักล่าว เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้นตาม
ความเหมาะสม  

 

12.3  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดย
การก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคา
ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดว้ย เพ่ือความโปร่งใสและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้
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ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่
กรณี  และบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน 
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13.1  สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

  สรุปรายงานการสอบบญัชี 

 

   

ปี 2557-2559 
 

ตรวจสอบโดย นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทัในปี 2557-2559 ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขวา่ งบ
การเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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งบแสดงฐานะการเงิน  (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

บาท % บาท % บาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,514,776  1.31  57,844,533  1.51  162,178,983  3.50  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขาย 21,040,750  0.58  55,609,927  1.46  55,550,210  1.20  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 141,303,815  3.89  152,102,045    3.98  161,822,457  3.49  

ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 65,052,689  1.79  42,173,373           1.10  48,146,563  1.04  

สินคา้คงเหลือ 145,582,643  4.01  134,011,716           3.51  219,910,970  4.74  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 30,299,096  0.83  32,081,669           0.84  117,665,316  2.54  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 450,793,768  12.40  473,823,262         12.41  765,274,499  16.49  
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 57,794,374  1.59  57,816,894           1.51  57,879,159  1.25  
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่า 2,923,575,621  80.43  3,097,448,346         81.10  3,635,351,921  78.36  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 149,663,699  4.12  148,137,697    3.88  147,235,378  3.17  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,312,108  0.09  3,483,963           0.09  3,285,241  0.07  

สิทธิการเช่า 45,616,269  1.25  34,606,472           0.91  25,446,954  0.55  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 421,838  0.01  295,941           0.01  174,303  0.00  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,803,976  0.10  3,586,388           0.09  4,855,258  0.10  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,184,187,886  87.60  3,345,375,702         87.59  3,874,228,214  83.51  

รวมสินทรัพย์ 3,634,981,654  100.00  3,819,198,964      100.00  4,639,502,713  100.00  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น  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  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 93,650,018  2.58  79,362,162           2.08  62,137,744  1.34  
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่า 94,351,667  2.60  88,771,894           2.32  -    -    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 114,894,305  3.16  124,783,876           3.27  276,975,059  5.97  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 469,261,651  12.91  424,472,990         11.11  329,775,944  7.11  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,372,659  0.29  4,110,861           0.11  -    -    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,296,779  0.37  14,332,831           0.38  9,377,628  0.20  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,054,306,162  29.00  1,013,990,686         26.55  1,350,217,711  29.10  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  190,390,559  5.24  377,008,061           9.87  895,698,164  19.31  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 617,495,892  16.99  572,088,622         14.98  348,532,053  7.51  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 29,425,816  0.81  18,926,865           0.50  11,922,502  0.26  

เงินประกนัค่าเช่ารถยนตจ์ากลูกคา้ 48,439,833  1.33  45,926,451           1.20  45,933,690  0.99  
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,248,236  0.12  4,611,400           0.12  4,981,955  0.11  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 890,000,335  24.48  1,018,561,399         26.67  1,307,068,363  28.17  

รวมหนีสิ้น 1,944,306,497  53.49  2,032,552,086         53.22  2,657,286,074  57.28  

ทุนจดทะเบียน ช าระแลว้  250,000,000  6.88  250,000,000           6.55  250,000,000  5.39  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 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- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  1,248,211,505  34.34  1,344,147,009         35.19  1,539,749,909  33.19  
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 13,281  0.00  49,499           0.00  16,359  0.00  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,690,675,157  46.51  1,786,646,878         46.78  1,982,216,639  42.72  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,634,981,654  100.00  3,819,198,964      100.00  4,639,502,713  100.00  
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : บาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

 2557  %  2558  %  2559  % 

รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์ 1,089,111,994        57.69  1,138,014,173       58.49  1,132,801,177       56.56  
รายไดจ้ากการขายรถยนต ์ 732,029,013        38.78  746,838,091       38.38            807,514,089       40.32  

รายไดอ่ื้น              66,662,290          3.53             60,935,861         3.13             62,650,809         3.13  

รวมรายได ้          1,887,803,297       100.00         1,945,788,124      100.00         2,002,966,074      100.00  

ตน้ทุนการให้เช่ารถยนต ์            875,823,259        46.39            914,757,824       47.01            895,528,220       44.71  

ตน้ทุนการขายรถยนต ์            510,639,772        27.05            540,439,923       27.77            534,567,878       26.69  

ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร            170,138,174          9.01            169,773,018         8.73            172,796,633         8.63  

ตน้ทุนทางการเงิน              63,789,686          3.38             68,588,040         3.52             67,434,527         3.37  

รวมค่าใชจ่้าย          1,620,390,891        85.83         1,693,558,804       87.04         1,670,327,259       83.39  

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            267,412,406        14.17            252,229,320       12.96            332,638,816       16.61  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              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 าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ก าไรส าหรับปี                       0.85  

 
                     0.81  

 
                     1.32  
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 งบกระแสเงินสด     
(หน่วย : บาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2557 2558 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   
 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           267,412,406            252,229,320        332,638,816  

 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

   
 

  เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   

  
หน้ีสงสยัจะสูญ              2,897,583                  999,406           3,340,586  

  
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)            (2,828,565)                         -                        -    

  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย           639,863,377            660,017,352        664,854,655  

  ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นค่าใชจ่้าย                        -                    575,000                      -    

  
ขาดทุนจากการตดัยานพาหนะสูญหาย                 420,126                          -                        -    

  
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผ่ือขาย            (1,831,167)                (361,905)           (671,707) 

  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร                        -                      (1,869)                     -    

  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน                 617,413                  363,164              370,555  

  
ดอกเบ้ียรับ            (1,770,209)             (1,335,608)           (779,604) 

  
ดอกเบ้ียจ่าย            63,591,037              68,485,585          67,318,295  

 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์

   
  

และหน้ีสินด าเนินงาน           968,372,002            980,970,445     1,067,071,596  

 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

   
  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน            25,041,267            (30,612,528)       (13,211,368) 

  
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า           (19,630,699)             22,879,316          (5,973,190) 

  
สินคา้คงเหลือ           345,328,336            339,855,344        393,364,775  

  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                  18,052              16,855,114        (56,444,335) 

  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน               (396,791)                 217,589          (1,268,870) 

 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

   

  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน            22,970,282            (13,452,631)       (17,130,888) 

  
เงินประกนัค่าเช่ารถยนตจ์ากลูกคา้               (978,531)             (2,513,382)                7,238  

  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน              1,317,339                1,036,053          (4,955,204) 

 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน        1,342,041,257          1,315,235,320     1,361,459,755  

 
เงินสดรับดอกเบ้ีย 

 
                  95,139                82,333  

 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า         (556,473,756)          (600,554,767)   (1,545,826,171) 

 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน               (353,300)                         -                        -    

 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้           (64,698,983)           (65,437,834)       (42,160,530) 

   
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน           720,515,218            649,337,858      (226,444,613) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
   

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

 เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                        -                            -                        -    

 
เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั           100,000,000              97,000,000          40,000,000  

 
เงินสดจ่ายจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         (100,000,000)           (97,000,000)       (40,000,000) 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

2557 2558 2559 

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

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

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

 เงินสดรับค่าขายสินทรัพยถ์าวร                        -                        7,379                20,000  

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

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

   
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน           (87,039,793)           (35,162,844)         (1,089,915) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
   

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

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

 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน           135,000,000            150,000,000          95,000,000  

 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน           (90,000,000)          (165,000,000)     (125,000,000) 

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

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

 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน           100,000,000            350,000,000        946,834,000  

 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         (117,694,265)          (153,492,927)     (275,952,715) 

 
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ         (557,666,060)          (643,208,619)     (530,375,754) 

 
เงินสดจ่ายเงินปันผล         (127,500,000)          (107,499,890)     (135,000,000) 

   
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน         (687,725,129)          (603,845,256)       331,868,978  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ            (54,249,705)             10,329,758        104,334,450  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี           101,764,480              47,514,776          57,844,533  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี            47,514,776              57,844,533        162,178,983  
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 อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ 
  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร       
อตัราก าไรขั้นตน้ - (ไม่รวมก าไรจากการขายรถเพ่ือใหเ้ช่า) 19.58% 19.62% 20.95% 
อตัราก าไรขั้นตน้ - (รวมก าไรจากการขายรถเพ่ือใหเ้ช่า) 23.87% 22.80% 26.30% 
อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 17.54% 16.49% 19.97% 
อตัราก าไรสุทธิ  11.32% 10.46% 16.51% 
อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง       
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า)              0.43                  0.47            0.57  
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)              0.54                  0.52            0.47  
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 9.42% 8.61% 9.46% 
อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้  12.97% 11.70% 17.54% 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ       
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)              1.15                  1.14            1.34  
อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (เท่า)              5.19                  4.68            5.93  
อตัราการจ่ายเงินปันผล  54.98% 55.56% 40.91% 
ข้อมูลต่อหุ้น        
มูลค่าหุน้ตามบญัชี (บาท) 6.83                 7.15            7.93  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.85 0.81 1.32 
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14. การวเิคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ (Overview) 
 

โดยสรุปฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 (งบการเงินรวม)  บริษทัมีรายไดร้วม 2,002.97 ลา้นบาท ก าไรสุทธิ 330.60 ลา้นบาท และมีสินทรัพยร์วม 4,639.50  ลา้น
บาท แบ่งเป็นสินทรัพยห์ลกัคือ รถยนต์ส าหรับให้เช่า  และรถยนต์ท่ีรอการขายจ านวนรวม 8,226 คนั มูลค่าสุทธิรวม 
3,812.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีมีจ านวน 6,967 คนั มูลค่า 3,183.13 ลา้นบาท โดยสินทรัพยท่ี์
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในปี 2559 มีการสั่งซ้ือรถยนต์เพ่ือให้เช่าจ านวน 2,719 คนั (โดยร้อยละ 43 ของรถยนต์ท่ีซ้ือเพ่ิมในปี 
2559 เป็นรถยนต์เช่าท่ีบริษทัฯ ประมูลงานไดจ้ากลูกคา้ภาครัฐวิสาหกิจ) ทั้ งน้ีเม่ือเทียบกบัปีก่อนบริษทัฯ ซ้ือรถยนต์
เพ่ิมข้ึนสุทธิ จ านวน 1,086 คนั ในขณะท่ีการจ าหน่ายรถยนตท่ี์หมดอายสุัญญาเช่าในปี 2559 มีจ านวน 1,460 คนั เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนจ านวน 232 คนั โดยในปี 2558 มีการจ าหน่ายรถยนตท่ี์หมดอายสุญัญาเช่าเป็นจ านวน 1,228 คนั 

ในขณะท่ีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2559 จ านวน 2,657.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 624.74 
ลา้นบาท โดยในปี 2558 มีหน้ีสินรวมจ านวน 2,032.55 ลา้นบาท สาเหตุท่ีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากในปี 2559 บริษทัฯ 
ไดจ้ดัหารถยนต์เพ่ือให้เช่าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใชเ้งินทุนหมุนเวียนจากการด าเนินงานแลว้ บริษทัฯ ยงัจดัหาเงินจาก
แหล่งเงินกูย้มืระยะยาว รวมทั้งการจดัไฟแนนซ์รถยนต ์จ านวนรวม 1,870 คนัคิดเป็นร้อยละ 68.78 ของรถยนตท่ี์ซ้ือเพ่ิม 
ในขณะท่ีปี 2558 บริษทัจดัหารถยนตเ์พ่ือใหเ้ช่าโดยการจดัไฟแนนซ์จ านวน 1,084 คนั คิดเป็นร้อยละ 66.38 ของรถยนตท่ี์
ซ้ือเพ่ิม ในส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 1,982.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 195.57 ลา้น
บาท โดยในปี 2558  มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 1,786.65 ลา้นบาท โดยส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจากผลประกอบการท่ี
เพ่ิมข้ึน 

 

ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 

 
รายได้  

 

 ในปี 2559 บริษทั มีรายไดร้วมจ านวน 2,002.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 57.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 2.94 จากรายไดร้วมในปี 2558 จ านวน 1,945.79 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นรายไดห้ลกั 3 ส่วน ดงัน้ี 
   
1.) รายได้ค่าเช่ารถยนต์  บริษทัมีรายไดค้่าเช่าในปี 2559 จ านวนเงิน 1,132.80 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 5.21 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 0.46 บาท เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจ านวน 1,138.01 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรขั้นตน้ (ไม่รวม
ก าไรจากการขายรถครบสัญญาเช่า) ร้อยละ 20.95 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน ร้อยละ 1.33 รายไดค้่าเช่ารถยนตท่ี์
ปรับลดลงในปี 2559 เน่ืองจากบริษทัฯ มีรถยนต์ท่ีครบก าหนดอายุสัญญาเช่าในปี 2559 จ านวน 1,460 คนั 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 232 คนั และมีสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนในช่วงปลายปี ท าใหร้ายไดท่ี้รับรู้ในปี 2559 ลดลง 
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2)  รายได้จากการขายรถยนต์ทีห่มดสัญญาเช่า จ านวน 628.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 111.07 ลา้นบาท 
ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.46 เน่ืองจากในช่วงปี 2559 บริษทัฯ มีรถยนตท่ี์หมดสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน รวมทั้งบริษทัฯ ได้
มีการกระตุน้การจ าหน่ายรถยนต์ท่ีหมดสัญญาเช่าเพ่ิมมากข้ึน เช่น ขยายช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ การท า
โปรโมชัน่เพ่ิมข้ึนเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ท าใหบ้ริษทัฯ จ าหน่ายรถไดม้ากข้ึน และมีราคาจ าหน่ายสูงข้ึน สอดคลอ้ง
กบัปริมาณรถยนตท่ี์ครบก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีทางบริษทัฯ รับคืนจากลูกคา้ ทั้ งน้ีรถท่ีครบอายสุัญญาเช่าแลว้ 
และมีการขายในปี 2559 มีจ านวน 1,460 คนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ีมีจ านวน 1,228 คนั เพ่ิมข้ึนจ านวน 232 คนั คิด
เป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.89 

 
3)  รายได้จากการขายรถยนต์ (ด าเนินการโดย บริษัทย่อย) ปี 2559  มีจ านวน 178.85 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

จ านวน 50.40 ลา้นบาท โดยในปี 2558 มีรายไดจ้ากการขายรถยนต์จ านวน 229.25 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ 21.98  ทั้งน้ีท่ีรายไดจ้ากการขายรถยนตข์องบริษทัยอ่ยท่ีปรับลดลง เน่ืองมาจากบริษทัยอ่ยไดรั้บจ านวน
รถยนตเ์ช่าท่ีครบก าหนดคืนจากบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ท าให้มีสัดส่วนในการซ้ือรถยนตม์าเพ่ือจ าหน่ายเอง
นอ้ยลง ท าใหมี้รายไดจ้ากการขายรถยนตท่ี์ด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยเองลดลง โดยในปี 2559 มีการขายรถยนต์
เองจ านวน 383 คนั ลดลงร้อยละ25.63 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีขายไดจ้ านวน 515 คนั 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 
 ตน้ทุนการใหเ้ช่ารถยนตใ์นปี 2559  จ านวน 895.53 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 19.23 ลา้นบาท โดยในปี 
2558 มีตน้ทุนการใหเ้ช่ารถยนตมี์จ านวน 914.76 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.10 สาเหตุท่ีตน้ทุนการให้เช่ารถยนต์
ปรับลดลงจากปีก่อน  เน่ืองจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมรถยนต์ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.1 จากการบริหาร
จดัการรถยนตเ์ขา้ซ่อมตามศูนยบ์ริการต่างๆ โดยมีการแนะน าใหลู้กคา้เขา้ซ่อมกบัศูนยบ์ริการของบริษทัฯ รวมทั้งบริษทัฯ 
ยงัมีการออกซ่อมบ ารุงนอกสถานท่ีใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงท าใหต้น้ทุนในการซ่อมแซมลดลง นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การทบทวน
มูลค่าคงเหลือของรถยนตท่ี์มีไวใ้หเ้ช่า เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) โดยการทบทวนดงักล่าว
น้ีท าใหต้น้ทุนการใหเ้ช่ารถยนตล์ดลงจ านวน 40.38 ลา้นบาท 
 ตน้ทุนการขายรถยนต์ท่ีหมดอายุสัญญาเช่า ในปี 2559 มีจ านวน 383.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 
42.24 ลา้นบาท  คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.37 โดยในปี 2558 มีตน้ทุนการขายรถยนตท่ี์หมดอายุสัญญาเช่า จ านวน 
341.35 ลา้นบาท สาเหตุท่ีตน้ทุนขายรถยนต์ท่ีหมดอายุสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัปริมาณการขายรถยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทั้งน้ีตน้ทุนของรถยนตท่ี์ขายไดย้งัข้ึนอยูก่บั อายรุถยนต ์รุ่นรถยนต ์ประเภทรถยนต ์

ตน้ทุนขายรถยนต์มือสองท่ีจ าหน่ายโดยบริษัทย่อย ในปี 2559 มีจ านวน 150.97 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน
จ านวน 48.12 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 24.17 โดยในปี 2558 มีตน้ทุนขายรถยนตมื์อสองจ านวน 199.10 ลา้นบาท 
โดยตน้ทุนท่ีลดลงเน่ืองจากมีปริมาณการขายของรถยนตมื์อสองในปี 2559 ลดลง 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษทั ซ่ึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าสถานท่ี เป็นตน้ โดยในปี 2559 บริษทั
มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม  172.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจ านวน 3.20 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.88 จากปี 2558 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 169.59 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 8.73 ของรายได้
รวมปี 2558  
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ก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทน 
 

ก าไรสุทธิของบริษทัในปี 2559 มีจ านวน 330.60 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 127.16 ลา้นบาท คิดเป็น
การเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.50  เม่ือเทียบกบัปี 2558  ท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 203.44 ลา้นบาท โดยก าไรสุทธิท่ีปรับเพ่ิมข้ึน สาเหตุ
หลกัเกิดจาก 

1. ก าไรจากการขายรถยนต์ท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน ในปี 2559 มีก าไรจากการขายรถยนตค์รบก าหนด
สัญญาเช่าจ านวน 245.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 68.83 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.05โดยในปี 
2558 มีก าไรจากการขายรถยนตค์รบก าหนดสัญญาเช่าจ านวน 176.24 ลา้นบาท ทั้งน้ีก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัจ านวน
รถยนตท่ี์ขายเพ่ิมข้ึน  

2.  ตน้ทุนการให้เช่ารถยนตล์ดลง ในปี 2559 มีตน้ทุนการให้เช่ารถยนต ์จ านวน 534.57 ลา้นบาท ลดลงจากปี
ก่อน 5.87 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.09 โดยในปี 2558 มีตน้ทุนการใหเ้ช่ารถยนตจ์ านวน 540.44 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้การบริหารจดัการตน้ทุนศูนยบ์ริการ และเบ้ียประกนัภยัรถยนตไ์ดดี้ข้ึน 

3. ตน้ทุนทางการเงินลดลงในปี 2559 มีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 67.43 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1.16  ลา้นบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.69 โดยในปี 2558 มีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 68.59 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัฯ มี
การบริหารตน้ทุนทางการเงินใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง ในปี 2559 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดจ้ านวน 2.04 ลา้นบาท ลดลง 
46.75 ลา้นบาท จากปี 2558 ท่ีมีจ านวน 78.79 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 95.82 การปรับลงลงเน่ืองมาจาก
กรมสรรพากรไดอ้อกพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 604 (พ.ศ. 2559) ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2559 ท่ีไดป้ระกาศเง่ือนไขการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเพ่ือการลงทุนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นเป็นจ านวนร้อยละหน่ึงร้อยของรายจ่าย 
ตามจ านวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริง โดยให้ยกเวน้ตามส่วนเฉล่ียเป็นจ านวนเท่ากันของจ านวนเงินได้ท่ีได้รับยกเวน้ เป็น
ระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัชี     
 
ฐานะการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั มีสินทรัพยร์วม 4,639.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงมี
จ านวน 3,819.20  ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 820.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.48 โดยสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 765.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.49 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีน 3,874.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 83.51 ของสินทรัพยร์วม เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีมีสินทรัพย์
หมุนเวยีน 473.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.41 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,345.38 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 87.59 ของสินทรัพยร์วม โดยสินทรัพยห์ลกัของบริษทั คือรถยนตท่ี์มีในพอร์ต โดยในปี 2559 มีมูลค่าสุทธิจ านวน 
3,635.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 78.36 ของสินทรัพยร์วม 

ในปี 2559  มีรถยนตใ์นพอร์ตจ านวน 8,226 คนั เพ่ิมข้ึนจ านวนสุทธิ 1,259 คนั เทียบกบัปี 2558 ท่ีมีรถในพอร์ต
จ านวน 6,967 คนั โดยปริมาณของรถยนตท่ี์เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัขยายฐานลูกคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน และมีปริมาณรถยนตป์ล่อย
เช่าเพ่ิมข้ึน  
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จ านวนรถยนตใ์นพอร์ต 

รายการ 
ส าหรับรอบปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม  

2557 2558 2559 

จ านวนรถยนตต์น้งวด (คนั) 6,261  6,562  6,967  

จ านวนซ้ือระหวา่งงวด (คนั) 1,560  1,633  2,719  
จ านวนขายระหว่างงวด (คนั) 1,259  1,228 1,460 
จ านวนรถยนตป์ลายงวด (คนั) 
   - รถยนตร์อการขาย  
   - รถยนตเ์พ่ือให้เช่า 
รวมจ านวนรถยนตป์ลายงวด 

  
332 

6,230 
6,562 

  
277 

6,690 
6,967 

  
753 

7,473 
8,226 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิปลายงวด  (ลา้นบาท) 
   - รถยนตร์อการขาย  
   - รถยนตเ์พ่ือให้เช่า 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิปลายงวด 

   
100.73 

2,923.57 
3,024.30 

   
85.68 

3,097.45 
3,183.13 

   
177.35 

3,635.35 
3,812.70  

 
ลูกหนีก้ารค้า 
 

เม่ือพิจารณาจากคุณภาพลูกหน้ีการคา้ของบริษทั (ก่อนหัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มี
จ านวนเท่ากบั 136.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 8.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.69 ในขณะท่ีปี 2558 มีจ านวน
ลูกหน้ีเท่ากบั 128.17 ลา้นบาท โดยลูกหน้ีการคา้สุทธิหลงัหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2559 จ านวน 130.57 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นลูกหน้ีจากการขายรถยนตจ์ านวน 44.70 ลา้นบาท และลูกหน้ีจากการให้เช่ารถยนตจ์ านวน 85.87 ลา้นบาท ซ่ึงใน
ส่วนของลูกหน้ีจากการขายรถยนตท์ั้งหมดเป็นลูกหน้ีในกลุ่มของธนาคารท่ีรับจดัสินเช่ือรถยนต ์และในส่วนของลูกหน้ี
จากการให้เช่ารถจ านวน 85.87 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 41.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
47.94 ของลูกหน้ีจากการให้เช่ารถสุทธิ ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การติดตามหน้ีอยา่งใกลชิ้ด และไดมี้การพิจารณาคดัเลือกลูกคา้ 
โดยพิจารณาถึงความน่าเช่ือถือและการมีสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัลูกคา้ส่วนใหญ่ มากกวา่ร้อยละ 95 เป็นลูกคา้
องคก์ร ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน ซ่ึงลูกคา้เหล่าน้ีมีประวติัการช าระเงินท่ีดี  อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคง
มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ตามนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญดงัน้ี 

 
- ลูกหน้ีคา้งช าระมากกวา่ 1 -2 เดือน  ร้อยละ 1 
- ลูกหน้ีคา้งช าระมากกวา่ 2 -3 เดือน  ร้อยละ 2 
- ลูกหน้ีคา้งช าระมากกวา่ 3 -6 เดือน  ร้อยละ 50 
- ลูกหน้ีคา้งช าระมากกวา่ 6 เดือน  ร้อยละ 100 
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รายละเอียดลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ี 
(ลา้นบาท) 

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

 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 89.10 111.75 101.04 
 ไม่เกิน 3 เดือน 13.13 12.85 30.99 
 3 – 6 เดือน 1.51 0.99 1.73 
 มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 2.14 2.59 2.99 

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

รวม 104.04 125.34 130.57 
 

รายละเอียดลูกหน้ีการคา้ แยกตามประเภทรายการคา้ 
รายการ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

 ลูกหน้ีจากการเช่ารถยนต ์ 78.95 83.85  85.87 
 ลูกหน้ีจากการขายรถยนต ์ 25.09 41.49  44.70 
 รวม 104.04 125.34 130.57 

 
แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

หนีสิ้น 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหน้ีสินรวม 2,657.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน  
624.73 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 30.74 ของหน้ีสินรวมในปี 2558 ท่ีมีจ านวน 2,032.55 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมข้ึนของ
หน้ีสินเกิดจากการจดัหารถยนตใ์หเ้ช่าเพ่ิมข้ึนโดยใชแ้หล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 2,657.29 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.28 ของสินทรัพยร์วม แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียนร้อยละ 50.81 ของ
หน้ีสินรวม และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนร้อยละ 49.19 ของหน้ีสินรวม เทียบกบัหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 
2,032.55 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 53.22 ของสินทรัพยร์วมในปี 2558 โดยแบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียนร้อยละ 49.89 
ของหน้ีสินรวม และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนร้อยละ 50.11 ของหน้ีสินรวมในปี 2558 
 

โดยสดัส่วนหน้ีสินดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบกบัการบริหารสภาพคล่อง เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้
เช่ารถยนตอ์ยา่งต่อเน่ือง รวมถึงยงัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายรถยนตท่ี์หมดสัญญาเช่า ลกัษณะการประกอบธุรกิจดงักล่าวมี
โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่เป็นหน้ีสิน บริษทัจึงตอ้งบริหารกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายใหมี้ความสมดุลและ
สอดคลอ้งกนั เพ่ือป้องกนัความเส่ียงสภาพคล่องทั้งดา้นระยะเวลาและอตัราดอกเบ้ีย โดยก าหนดระยะเวลากูย้ืมเงินให้
สอดคลอ้งกบัอายขุองสัญญาให้เช่ารถยนต ์และพยายามจดัหาแหล่งเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
ก าหนดอตัราค่าเช่ารถยนตท่ี์เป็นอตัราคงท่ี เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 
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รายละเอียดหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินของบริษทั แยกตามอายคุงเหลือของสญัญา ดงัน้ี 
(ลา้นบาท) 

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

 ไม่เกิน 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 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 1,982.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 195.57 ลา้น
บาท เม่ือเทียบกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 1,786.65 ลา้นบาท   เน่ืองจากผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน  330.60 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 2559 จ านวน 2 คร้ัง  

 คร้ังท่ี 1 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 112.50 ลา้นบาท 
โดยเงินปันผลจ านวนเงิน 52.50 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.21 บาท จ านวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแลว้ในวนัท่ี 11 
กนัยายน 2558 และเงินปันผลท่ีเหลือจ านวนเงิน 60.00 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.24 บาท จ านวน 250,000,000 หุ้น) ได้
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

คร้ังที่ 2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2559 
คณะกรรมการไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
จ านวนเงิน 75.00 ลา้นบาท ( คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.30 บาท จ านวน 250,000,000 หุน้) ไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 
2559  

  รวมบริษทัจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 135.00 ลา้นบาท 
 

โครงสร้างเงนิทุน 
 

 ในปี 2559 บริษทัซ้ือรถยนตเ์พ่ือใหเ้ช่า โดยใชแ้หล่งเงินทุนหลกัจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ และเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ณ ส้ินปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 73 ของหน้ีสินกูย้มืระยะยาว) ซ่ึงเป็นลกัษณะปกติ
ของการด าเนินธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็นหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินกิจการของบริษทั และ
หน้ีสินดงักล่าวก็จะสามารถจดักระแสเงินสดจ่ายสอดคลอ้งกบักระแสเงินสดรับของบริษทั อีกทั้งเป็นนโยบายการใช้
แหล่งเงินทุนของบริษทั เพราะนอกจากความสอดคลอ้งของกระแสเงินสดรับ-จ่ายแลว้ ยงัเป็นการบริหารความเส่ียงของ
อตัราดอกเบ้ียหากในอนาคตมีทิศทางปรับเพ่ิมข้ึน  
 อยา่งไรก็ตามในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้น้นการใชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ือให้
สามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฏีกา ฉบบัท่ี 604 (พ.ศ. 2559) ท่ีไดป้ระกาศเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล ส าหรับเงินไดท่ี้จ่ายเพ่ือการลงทุนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นเป็นจ านวนร้อยละหน่ึงร้อยของรายจ่ายท่ีไดจ่้าย
ไปจริง 
 โดยสรุปแลว้การจดัหาแหล่งเงินทุนจะพิจารณาจากทั้งความสอดคลอ้งของกระแสเงินสดรับ-จ่าย จ านวนสัญญา
เช่าท่ีมีกบัลูกคา้ และตน้ทุนทางการเงิน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการด าเนินธุรกิจและการบริหารเงิน  
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สภาพคล่อง 
 

ส าหรับในปี 2559 บริษทัมีการใชก้ระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไปจ านวน 226.44 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 
875.79 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 649.34 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 
2559 บริษทัฯ มีการจดัซ้ือรถยนตเ์พ่ือใหเ้ช่าโดยวธีิจ่ายเงินสด เพื่อใชสิ้ทธิทางภาษีตามพระราชกฤษฏีกา ฉบบัท่ี 604 (พ.ศ. 
2559)  ในขณะท่ีมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2559 จ านวน 1.09 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 
34.07 ลา้นบาท แบ่งเป็นจ านวนเงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรจ านวน 2.45 ลา้นบาท เงินสดรับสุทธิจากการขาย
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจ านวน 0.69 ลา้นบาท เงินสดรับค่าดอกเบ้ียจ านวน 0.85 ลา้นบาท  ในส่วนกระแสเงินสด
ในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2559  เงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิจ านวน 331.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 
จ านวน 935.72 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้นสุทธิ 388.59 ลา้นบาท เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว
สุทธิ 670.88 ลา้นบาท เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ านวน 62.23 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 530.38 ลา้น
บาท และเงินสดจ่ายเงินปันผลจ านวน 135 ลา้นบาท ท าให้ในปี 2559 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 104.33 ลา้น
บาท 

 
รายละเอียด รายไดค้่าเช่าในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่อาจบอกเลิกได ้

(ลา้นบาท) 

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

 ไม่เกิน 1 ปี 917.23 919.06 971.33 
 เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,115.27           1,218.81 1,569.42 

รวม 2,032.50 2,137.87 2,540.75 

14.2      ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

            ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
 ในปี 2559 บริษทั ไดแ้ตง่ตั้งนางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  7517   แห่งบริษทั 
สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ประจ าปี 2559 
เป็นจ านวนเงินรวม 1,136,000 บาท แบ่งเป็นของบริษทัจ านวนเงิน 840,000 บาท และของบริษทัยอ่ยจ านวนเงิน 296,000 
บาท 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 
 
 
 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มอี านาจควบคุมบริษทั และเลขานุการ 



                                                                                                               บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 1 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั   

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

    (%)  ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั 
1. นายพิเทพ  จนัทรเสรีกุล 

ประธานกรรมการ 
 
 

46 - ปริญญาโท  สาขาการเงิน,  
 Seattle University, สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- อบรมหลกัสูตร DAP รุ่น 19 
- อบรมหลกัสูตร DCP  รุ่น 201/2015 

-  

13.60 เป็นบุตรของคุณไพฑูรย ์
จนัทรเสรีกุล และเป็นพ่ี
ของคุณพิชิต จนัทรเสรีกุล 

ธ.ค.59 - ปัจจุบนั 
2547 – ธ.ค. 59 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
2535 - ปัจจุบนั 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
กรรมการ 
บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซ้ือและจ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. โตโยตา้ กรุงไทย (ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์ยีห่้อโตโยตา้) 
กรรมการ 
บจก. ธนภทัร พรอพเพอร์ต้ี (ให้เช่าอาคารส านกังาน) 
 



                                                                                                               บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 2 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

    (%)  ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั 
2. นายพิชิต  จนัทรเสรีกุล 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
 
 

44 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,  
 University of Toledo, สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- อบรมหลกัสูตร DAP รุ่น 19 
- อบรมหลกัสูตร DCP รุ่น  85 
- อบรมหลกัสูตร CDC รุ่น  8 
- อบรมหลกัสูตรธุรกิจครอบครัว ก ากบัดูแล

อยา่งไรให้ย ัง่ยนื  FBS รุ่น  2/2015 
- อบรมหลกัสูตร RNG  รุ่น 7/2015 
- อบรมหลกัสูตร RCC  รุ่น 20/2015 
 

13.60 เป็นบุตรของคุณไพฑูรย ์
จนัทรเสรีกุล และเป็นนอ้ง
ของคุณพิเทพ จนัทรเสรีกุล 

ก.พ. 2560-ปัจจุบนั 
2547 – ก.พ. 2560 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2546 - ปัจจุบนั 
 
2535 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร  
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร  
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
กรรมการ 
บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซ้ือและจ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย (ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์ยีห่้อนิสสนั) 
กรรมการ 
บจก. ธนภทัร พรอพเพอร์ต้ี (ให้เช่าอาคารส านกังาน) 
 

3. นายการุณ  เลาหรัชตนนัท ์
กรรมการ 
 

60 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- -   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
-      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- - อบรมหลกัสูตร ISO/IEC 27001 
- - อบรม AUTOMOBILE FINANCING BUSINESS 
- - อบรมหลกัสูตร DAP รุ่น 32 
- - อบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 170 

- ไม่มี - - ไม่มี - มีค. 2556-ปัจจุบนั 
 
2551-ปัจจุบนั 
 
2551-ปัจจุบนั 
 
ตค. 49-เมย. 51 

กรรมการ 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจ. อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจ. เอส ซี ที เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจ. ไทยพาณิชยลี์สซ่ิง 



                                                                                                               บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 3 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

    (%)  ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั 
4. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกูร 

กรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

64 - เนติบณัฑิตไทย ส านกัเนติบณัฑิตยสภา 
- ปริญญาโท  

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี   

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- -   เนติบณัฑิตไทย ส านกัเนติบณัฑิตสภา 
- อบรมหลกัสูตร DAP รุ่น 24 
- อบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 81 
- อบรมหลกัสูตร ACP รุ่น 12 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2547 - ปัจจุบนั 
 
2556- ปัจจุบนั 
 
2556- ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2548– ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 
2547– ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 
 
2540 - ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พื่อการด าเนินงาน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. หลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. กฤษดามหานคร 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
กรรมการ 
บจ. โบ๊ตเฮา้ส์ หวัหิน  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. แนเชอรัล พาร์ค 
กรรมการ 
บจ. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชัน่ 
กรรมการ 
บจ. กระบ่ี เซาเทอร์น บีช 
บจ. เชียงใหม่ ออ็ทสปริง 
กรรมการ 
บจก. พรอสเพค คอนซลัติ้ง (ตรวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 



                                                                                                               บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 4 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

    (%)  ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั 
5. นางสุภาภรณ์  จิตตมิ์ตรภาพ 

กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

47 - ปริญญาโท   กฎหมาย,  
 Villanova University , สหรัฐอเมริกา  
- อบรมหลกัสูตร DAP รุ่น 23 
- อบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 160 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2547 - ปัจจุบนั 
 
2545 - ปัจจุบนั 
 
2545 - ปัจจุบนั 
 
2545 - ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. สมาร์ทโฮม ซิสเตม็ส   (ท่ีปรึกษาวางระบบไฟและระบบรักษาความ
ปลอดภยั) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง (ลงทุนในบริษทัอ่ืน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. อินโนเวทีฟ เทคโนโลย ีซิสเตม็ส  
(ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิต ออกแบบ คิดคน้สร้างสรรค ์พฒันาและจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์) 



                                                                                                               บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 5 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

    (%)  ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั 
6. รศ.ดร. พสุ  เดชะรินทร์ 

กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

49 -PH.D. IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY,   
SCHOOL OF MANAGEMENT, สถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 
- (MBA ),UNIVERSITY OF COLORADO 

(BOULDER) สหรัฐอเมริกา 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไม่มี - - ไม่มี - ธ.ค. 2559-ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กรรมการ 
 AACSB International 
กรรมการ 
 EPAS Accreditation Board 
Vice President and Executive Committee 
Association of  Asia Pacific Business Schools (AAPBS) 
กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
กรรมการ 
บริษทั อกัษรเอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั 
อนุกรรมการดา้นการจดัการขอ้มูลและการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ 
ภายใตค้ณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 



                                                                                                               บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 6 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

    (%)  ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั 
7. นายศกัดิธชั   จนัทรเสรีกุล 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
สายงานสนบัสนุนธุรกิจ 
 
 

44 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
DREXEL UNIVERSITY, 
PENNSYLVANIA,USA 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ 
    มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
-  CHIEF FINANCIAL OFFICER CERTIFICATION   

PROGRAM รุ่น 12 จากสภาวิชาชีพบญัชี 
- อบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 169 
- อบรมหลกัสูตร ACPG 22/2015 
- อบรมหลกัสูตร ELP 4/2016 (DCP) 

- ไม่มี - เป็นหลานของ 
คุณไพฑูรย ์จนัทรเสรีกุล  
และเป็นญาติ 
คุณพิเทพ จนัทรเสรีกุล 
และ คุณพิชิต จนัทรเสรีกุล 

 

2550-ปัจจุบนั 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวโุส  
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
 
 

8. นางสาวสิริมา  ชะเอมกลุ 
ผูอ้  านวยการสายงานบริการ 
 

45 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัเซ็นตจ์อห์น 
-อบรมหลกัสูตร MINI MBA รุ่น 57 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสายงานบริการ 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
 



                                                                                                               บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 7 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

    (%)  ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั 
9. นางสาวจิตติญา  เหลืองจามีกร 

ผูจ้ดัการอาวโุสสายงาน
การตลาด 

41 - ปริญญาโท  คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี  - คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสูตร Advanced VB For Web 
Application Developer – Internet & E-
commerce มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2551 - ปัจจุบนั 
 
2544 - 2550 

ผู้จัดการอาวโุสสายงานการตลาด 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน) 
ผู้จัดการการตลาด 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน) 
 

10. นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกุล 
ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน 

42 - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัสยาม 

-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7287 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2548 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
 

11. นายนพพล  ศกัด์ิทอง 
เลขานุการ 

52 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- อบรม COMPANY SECRETARY 

PROGRAM  กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 42 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2547-ปัจจุบนั เลขานุการบริษัท 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
 



                                                                                                                              บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 7 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการ และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัในบริษทัยอ่ย และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 

 
 บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  บจก.กรุงไทย  

ออโตโมบิล 
บจก.ธนภทัร 
พร็อพเพอร์ต้ี 

บจก.สยามนิส
สนั กรุงไทย 

บจก.โตโยตา้  
กรุงไทย 

บจก. คาร์ลอฟท ์
ออโต ้อิมพอร์ต 

1. นายพิเทพ จนัทรเสรีกุล X /     S   /  S /  S  /  S  O  
2. นายพิชิต จนัทรเสรีกุล /   //   S O /  S /  S /  S  O   
3. นายการุณ  เลาหรัชตนนัท ์ /      
4. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกูร /  A      
5. นางสุภาภรณ์  จิตตมิ์ตรภาพ /  A      
6. รศ.ดร.พสุ   เดชะรินทร์ /  A      
7. นายศกัดิธชั   จนัทรเสรีกุล       
8. นางสาวสิริมา ชะเอมกุล       
9. นางสาวจิตติญา  เหลืองจามีกร       
10.นางสาวพรพรรณ  สตัตวตัรกุล       
11. นายนพพล  ศกัด์ิทอง       

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร   

                A = กรรมการตรวจสอบ S = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  O = กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 2 
 
 
 
 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย  
 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                           เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 1 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
 บริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั 
1. นายพิเทพ จนัทรเสรีกุล /  S 
2. นายพิชิต จนัทรเสรีกุล /  S 
3. นายพิสิทธ์ิ จนัทรเสรีกุล / 

หมายเหตุ :  / = กรรมการ    S = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม    

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 3 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 



 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน 
ทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุในหลายดา้น เช่น ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมาย เป็นตน้ และมีประสบการณ์เพียงพอ ในการ
ท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

1. นายชยัวฒัน์   อศัวนิทรางกรู  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสุภาภรณ์  จิตตมิ์ตรภาพ  กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร์  กรรมการตรวจสอบ 

ในระหว่าง ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง เพ่ือปฏิบัติ
หนา้ท่ีตามขอบเขต ความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการ
บริษทั และไดร้ายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ัง ซ่ึงสรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 

รายงานทางการเงนิ 
 โดยการสนบัสนุนและความเห็นจากผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารของสายงานบญัชี และฝ่ายจดัการ สอบทานงบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งงบการเงินประจ าไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2559 ความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีแสดงใน
รายงานทางการเงิน นโยบายการบญัชี การประมาณท่ีส าคญั ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงิน รวมทั้งการพิจารณาขอ้สังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ
งบการเงินของผูส้อบบญัชี เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปี และผลการตรวจสอบท่ีมีนยัส าคญัของส่วนตรวจสอบภายใน 
โดยพิจารณาจากการรายงาน การติดตาม และขอ้เสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้ งได้เสนอปรับ
กระบวนการตรวจสอบ เนน้การประเมินความเส่ียงในระดบักิจกรรมครอบคลุมงาน/หน่วยงานท่ีมีความส าคญั มีระดบัความ
เส่ียงสูง เพ่ือให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งไดส้อบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา ทั้งน้ีก็เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสม
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ไดส้อบทานและใหค้วามเห็น รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้ก าหนด
ของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ รายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป สมเหตุสมผล เป็นธรรม ไม่
ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเพียงพอเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในการท า
หนา้ท่ีช่วงปีท่ีผ่านมา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และความเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัชี ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ไดพิ้จารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของส านกังานอ่ืนท่ีเทียบเคียงได ้รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัแลว้ 



 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั รวมทั้ง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบ
บญัชีบริษทั ประจ าปี 2560 แลว้ 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อ
หุ้น การปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เป็นตน้ 

การปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้ด าเนินการต่างๆ อย่างถูกตอ้ง ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พระราชบญัญติัมหาชน กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทั รวมทั้งไดส้อบทาน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” (Anti - Corruption) ซ่ึงอยู่
ระหวา่งการพิจารณารับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัท าโดยถูกตอ้ง ครบถว้น 
แสดงขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญั เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
ขอ้ก าหนดของทางการ ผูส้อบบญัชีท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบรายงานทางการเงินมีความเป็นอิสระปฏิบติัหนา้ท่ีเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น การปฏิบติัตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการอย่างเพียงพอ ระบบงานควบคุม
ภายในไดด้ าเนินการอยา่งเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ ภายใตก้ารส่งเสริมใหด้ าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

  

 
            
         (นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 4 
 
 
 
 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน  

 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                เอกสารแนบ 4 หนา้ท่ี 1 

 

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
 -ไม่มี- 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)  
 

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญันอกจากน้ี 

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูล ทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี เป็นสาระส าคญั

ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดู และใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั

ไดม้อบหมายให ้นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ

นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ  ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

กรรมการบริษัท  
  ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

1. นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ ประธานกรรมการ ………………………………… 

2. นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ กรรมการบริหาร ………………………………… 

    
 (ตราประทบับริษทั) 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ กรรมการบริหาร ………………………………… 
 


