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1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ประวัติ ความเป็ นมา และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 ใน
ชื่อ “บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด” โดยคุณไพฑูรย์ จันทรเสรี กลุ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 4 ล้าน
บาท โดยมีผูถ้ ือหุ ้นในกลุ่มจันทรเสรี กุลถือหุ ้นร้อยละ 100 ให้บริ การเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ทั้งเช่าระยะสั้น และเช่า
ระยะยาว แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐ และ บริ ษทั เอกชน รวมถึงบุคคลทัว่ ไป โดยมีนโยบายที่ เน้นการให้บริ การที่ดีเยี่ยม
และยึดมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า การทางานแบบพันธมิตร และเน้นผลเป็ นเลิศในการทางานกับคู่คา้
ทุก ๆ ราย รวมถึงการปรับปรุ งระบบงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานบริ การที่ ดียิ่งขึ้น ทาให้บริ ษทั มีผลการดาเนิ นงานที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องและมัน่ คง
ในเดื อนสิ งหาคม 2547 บริ ษทั ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส
จากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1,000 บาทต่อหุน้ เป็ น 1 บาทต่อหุ ้น และในเดือนพฤศจิกายน 2548
บริ ษทั ได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน จานวน 50 ล้านหุ ้น ทาให้ในปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ
บริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ น 250 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2548 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตั้ง และลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในเดือนมิถุนายน 2548 ในนามของ “บริ ษทั กรุ งไทย ออโต
โมบิ ล จากัด” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจาหน่ ายรถยนต์เก่า และรองรับการจาหน่ ายรถยนต์ที่ครบกาหนดสัญญาเช่าของ
บริ ษทั ภายใต้แบรนด์ของ “โตโยต้าชัวร์ กรุ งไทย ยูสคาร์ ” โดยบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นจานวนร้อยละ 95 คิดเป็ น 37,999,300
บาท และในเดือนมกราคม 2556 ซื้อหุน้ จากบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมคิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยมี
ศูนย์จาหน่ายรถยนต์มือสอง” จานวน 3 แห่ง คือ 1. สานักงานใหญ่ถนนกาญจนาภิเษก 2. สาขาศรี นคริ นทร์ และ 3. สาขา
เกษตร

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน (Operating Lease) อายุ
การเช่าส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 1 ปี - 5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้
บริ ษทั ยังมีการจาหน่ายรถยนต์เช่าที่ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าผ่านตัวแทนจาหน่ายคือบริ ษทั ย่อย ซึ่ งทาให้มีกาไรจากการ
ขายรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าภายหลังหมดอายุสญ
ั ญาเช่าอีกด้วย
รถยนต์ที่บริ ษทั ให้เช่าส่วนใหญ่เป็ นรถยนต์ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง โดยแบ่งเป็ นประเภท รถยนต์นงั่ ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู ้ และรถกระบะ ประกอบไปด้วยรถยนต์แบรนด์ต่างๆ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ นิ สสัน
เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีรถยนต์ยโุ รปให้เช่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ และ เพื่อเป็ นการ
สร้ างมูลค่าเพิ่มของการให้บริ การ บริ ษทั ได้จัดทาประกันภัยรถยนต์ป ระเภทชั้น 1 ไว้สาหรั บรถยนต์ทุกคัน รวมทั้ง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการการจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ ค่าตรวจสภาพ
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา รวมถึงมีศูนย์ประสานงาน 24 ชัว่ โมง (Call Center) เพื่อให้บริ การลูกค้าในกรณี ฉุกเฉิ น มี
ทีมงานซึ่งจะช่วยประสานงาน และให้คาแนะนา พร้อมทีมช่างฉุ กเฉิ น และรถซ่อมบารุ งเคลื่อนที่ ซึ่ งพร้อมออกให้ความ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริ การรถลากจูง ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลทุกวัน รวมถึงมีบริ การรถทดแทนในกรณี
ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
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บริ ษทั มีศูนย์บริ การที่ สานักงานใหญ่บนถนนพระราม 3 และสาขาอโศก รวมทั้งศูนย์บริ การอื่นที่ มีสัญญากับ
บริ ษทั มากกว่า 800 แห่ ง อันเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี ทุกเวลา ตลอดจนเป็ นการ
คุม้ ครองป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบริ ษทั
ทางส่ วนงานของบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิ ล จากัด ซึ่ งบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ100
โดยบริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด ประกอบธุรกิจรับซื้อ จาหน่าย และแลกเปลี่ยน รถยนต์ใช้แล้วไม่จากัดยีห่ อ้ จึงเป็ น
การสนับสนุ นบริ ษทั ให้สามารถดาเนิ นธุรกิ จได้ครบวงจร เนื่ องจากสามารถจัดจาหน่ ายรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่า ผ่าน
ช่องทางนี้ ได้โดยตรงถึงลูกค้า ทาให้ได้ราคาจาหน่ ายรถยนต์ที่สูงขึ้น และตัดค่าดาเนิ นการในการขายออก นอกจากนี้
บริ ษทั ย่อย ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้ จากการขายรถยนต์ใช้แล้วที่รับซื้ อจากบุคคลอื่นทัว่ ไป ซึ่ ง
ส่งผลให้บริ ษทั มียอดจาหน่ายรถยนต์ และรายได้เพิ่มสูงขึ้น

1.3 นโยบาย และค่ านิยมในองค์ กร
บริ ษทั เห็ นถึงความสาคัญต่อการนาพาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน จึ งได้มีการกาหนดเป็ นนโยบายของบริ ษทั
เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่ วมนาพาองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมัน่ คง รวมถึงการสร้างค่านิยมในองค์กรให้เกิดขึ้น
นโยบายบริ ษทั
“เป็ นบริ ษทั รถเช่าชั้นนาที่เน้นงานบริ การที่เป็ นเลิศ โดยเสริ มสร้างความเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน ภายใต้
การทางานร่ วมกับคู่คา้ มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทกั ษะ
ทางานที่เป็ นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริ ยธรรม และการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี”
ค่ านิยมในองค์ กร หลัก PPD
Professional

Partnership

Dynamic

Professional ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด
Partnership การบริ การ และสัมพันธภาพที่ดี นามาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า
Dynamic ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็ นเลิศในธุรกิจ
รถเช่าอย่างยัง่ ยืน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 3

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

1.4

กลยุทธ์ และศักยภาพในการแข่ งขัน

1. บริ ษทั มีชื่อเสี ยงในการดาเนิ นธุรกิจให้เช่ารถยนต์ เนื่ องจากบริ ษทั ได้ก่อตั้ง และให้บริ การเช่ารถยนต์แก่ลูกค้า
มาเป็ นระยะเวลานาน จึงนับเป็ นผูบ้ ริ การให้เช่ารถยนต์ครบวงจรรายใหญ่แห่ งหนึ่ งในประเทศไทยที่เน้นบริ การให้เช่าทั้งแบบ
สัญญาเช่าเพื่อการดาเนินงานและสัญญาเช่าระยะสั้น
2. ผูบ้ ริ หารมีความความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า เนื่ องจากมีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ทาให้มีฐานลูกค้าจานวน
มาก จึงทาให้โอกาสในการเพิ่มบริ การให้เช่ารถยนต์มากขึ้น รวมถึงการกระจายความเสี่ ยงโดยไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใด
รายหนึ่งในสัดส่วนที่มากเกินไป
3. เสนอบริ การครบวงจรและมีมาตรฐาน และคุณภาพในงานบริ การที่ดี
บริ ษทั เน้นสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า และตอบสนองทุกระดับความต้องการของลูกค้าโดยบริ ษทั จะจัดซื้ อ
รถยนต์ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และเพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั การบริ การ บริ ษทั ได้จดั ทาประกัน
รถยนต์ช้ นั 1 กับบริ ษทั ประกันภัยที่ มีชื่อเสี ยงให้กบั รถยนต์ทุกคัน และรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับรถยนต์ เช่น ค่า
ซ่อมแซม ค่าต่อทะเบียน เป็ นต้น นอกจากนี้บริ ษทั มีบริ การหลังการขายที่ครบวงจร เช่น การจัดการซ่อมบารุ ง การบริ การ
รถยนต์ทดแทน โดยมีศูนย์ซ่อมบารุ งและตรวจเช็คสภาพมากกว่า 800 แห่ งทัว่ ราชอาณาจักร นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีบริ การ
เสริ ม และกิ จกรรมอื่ นๆ ที่ ช่ว ยให้ผูเ้ ช่ าได้รับความรู ้ และสิ ทธิ ป ระโยชน์จากการเช่ าสู งสุ ด เช่ น จัดอบรมขับ ขี่ อย่า ง
ปลอดภัยและจัดกิจกรรมเยีย่ มชมโรงงานผูผ้ ลิตรถยนต์
4. เนื่ องจากการที่ บริ ษ ัทมี จ านวนรถยนต์ให้เ ช่ า มากกว่า 7,500 คัน ท าให้บ ริ ษ ัท มี การประหยัดจากขนาด
(Economy of Scale) เช่น บริ ษทั มีอานาจในการต่อรองราคา และสามารถประหยัดต้นทุนในการจัดหารถยนต์ อะไหล่
รถยนต์ อัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้บริ ษทั ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานบางส่วน เช่น การใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรในส่วนงานสนับสนุนต่อจานวนรถได้มากขึ้น เป็ นต้น
5. บริ ษทั มีศูนย์บริ การเป็ นของตนเอง จึงมีช่างที่มีความรู ้ความสามารถสาหรับการให้บริ การและให้ความรู ้แก่ผู ้
เช่า นอกจากนี้ช่างของบริ ษทั สามารถประมาณการค่าซ่อมบารุ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้สามารถลดต้นทุนการซ่อม
บารุ งของบริ ษทั
6. เพิม่ งบประมาณด้านการตลาด
บริ ษทั เห็ นถึงความสาคัญของกลยุทธ์ดา้ นการตลาด จึ งได้มุ่งเน้นในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่างๆ
รวมทั้งการจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั และผลิตภัณฑ์ ให้เป็ นที่รู้จกั
กันอย่างแพร่ หลาย
7. ส่งเสริ มให้ความรู ้ถึงประโยชน์ของการเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน
โดยบริ ษทั ให้ความสาคัญในการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความรู ้
ด้านการบริ หารการเงิ นและผลประโยชน์ทางภาษี ที่ลูกค้าได้รับสาหรั บการเช่ ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน และรวมถึ ง
ผลประโยชน์ในด้านการดาเนิ นการต่างๆ ที่ ลูกค้าได้รับ เช่น การควบคุมงานซ่อมบารุ ง การควบคุมงบประมาณรายจ่าย
บริ ษทั เป็ นต้น
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2557 – 2559 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายได้

ดาเนิน
การโดย

1. รายได้จากค่าเช่ารถยนต์

บริ ษทั

2. รายได้จากการขายรถยนต์ที่
หมดอายุสญ
ั ญาเช่า
3. รายได้จากการขายรถยนต์

บริ ษทั

4. รายได้อื่น

1/

บริ ษทั
ย่อย
บริ ษทั /
บริ ษทั
ย่อย

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริ ษทั

2557
ล้านบาท

2558
ร้อยละ

ล้านบาท

2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,089.11

57.69

1,138.01

58.49

1,132.80

56.56

567.57

30.07

517.59

26.60

628.66

31.39

164.46

8.71

229.25

11.78

178.85

8.93

66.66

3.53

60.94

3.13

62.65

3.12

1,887.80

100.00

1,945.79

100.00

2,002.96

100.00

100

รวม
1/

หมายเหตุ : รายได้อื่น เช่น รายได้การบริ หารจัดการศูนย์บริ การ ดอกเบี้ยรับ ค่าปรับเลิกสัญญา รายได้จากการส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจให้บริ การสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน (Operating Lease) ซึ่ งเป็ นสัญญาเช่าระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และบริ การให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Short Term Rental) ตั้งแต่รายวัน ถึงรายเดือน โดยให้บริ การแก่ลูกค้า
องค์กรและลูกค้าบุคคล รวมทั้งบริ ษทั มีการให้บริ การแบบครบวงจร โดยปั จจุบนั มีรถยนต์ให้เช่า มากกว่า 7,500 คัน
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของลูกค้าที่จะใช้ประโยชน์จากการเช่าเพื่อการดาเนิ นงานนั้นแตกต่างไปจากการซื้ อ เช่าซื้ อและ
เช่าทางการเงิน กล่าวคือ การเช่าเพื่อการดาเนิ นงานลูกค้าต้องการใช้สินทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว และไม่ตอ้ งการเป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สิน และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและซ่อมแซม รวมถึงภาระหน้าที่ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น
ค่าภาษีที่เกี่ ยวข้อง และค่าประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้น อีกทั้งยังเป็ นการลดภาระทางด้านการเงิ น โดยที่ ลูกค้าไม่ตอ้ งลงทุ น
จ่ายเงินก้อนหรื อวางเงินดาวน์เพื่อซื้อรถยนต์ และไม่มีภาระในการจัดหาวงเงินกู้ และหลักประกันต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว การ
ทาสัญญาเช่าเพื่อการดาเนิ นงานยังมีผลประโยชน์ทางภาษีสาหรับนิ ติบุคคล เหตุผลดังกล่าวจึงทาให้สัญญาเช่ารถยนต์เพื่อ
การดาเนินงานเป็ นที่นิยมของลูกค้ามากขึ้น และยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
2.1.1 ลักษณะของการให้ บริการ
1. บริ การสัญญาเช่ ารถยนต์ เพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease)
บริ การสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน เป็ นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่ม
ลูกค้าจะเป็ นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริ ษทั ข้ามชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความ
ต้องการใช้บริ การยานพาหนะควบคู่ไปกับบริ การเสริ มครบวงจร เพื่อเป็ นการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
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ในการบริ หารและจัดการยานพาหนะ โดยลูกค้าสามารถเลือกยีห่ อ้ และรุ่ นของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริ มต่างๆ
ได้ตามความต้องการ
โดยก่อนการส่ งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า บริ ษทั จะตรวจเช็คสภาพรถยนต์และทาประกันภัยรถยนต์ช้ นั หนึ่ ง
ซึ่ งมีบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้การบริ การหลังการขายต่างๆ ได้ เช่น การ
จัดการซ่อมบารุ งรถยนต์ และการบริ การรถยนต์ทดแทนชัว่ คราว ในส่วนของกรรมสิ ทธิ์ในรถยนต์ที่ให้เช่านั้นจะ
ยังคงเป็ นของบริ ษทั เมื่อหมดสัญญาเช่า
บริ ษทั มีนโยบายเก็บเงินมัดจา เป็ นการประกันการเช่ารถยนต์โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มิได้เก็บเงินมัดจากับลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ จะขึ้นอยูก่ บั ฐานะทางการเงิน และเครดิตของลูกค้า
แต่ละราย และในกรณี ที่ลูกค้าค้างชาระค่าเช่าเป็ นระยะเวลาติ ดต่อกัน 3 เดื อนขึ้นไป บริ ษทั จะดาเนิ นการยึด
รถยนต์ที่ให้เช่าคืน และเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
2. บริ การให้ เช่ าระยะสั้น (Short Term Rental)
บริ การให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น ได้แก่ สัญญาเช่ารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดื อน บริ ษทั เน้นกลุ่มลูกค้า
ปั จจุบนั ที่ ใช้บริ การเช่าเพื่อการดาเนิ นงานกับบริ ษทั อยู่แล้วซึ่ งมีความต้องการเช่าระยะสั้นเพิ่มเติม รวมถึงการ
ให้บริ การแก่ลูกค้าอื่นๆ ทัว่ ไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริ การรถยนต์ที่มีให้เลือก
อย่างหลากหลาย ตามขนาดของเครื่ องยนต์ และประเภทของการใช้งาน
โดยบริ ษทั จะเก็บค่าเช่ าล่วงหน้าจากลูกค้าเต็มจานวน และเงิ นประกันการเช่ ารถยนต์ ซึ่ งการเก็บเงิ น
ประกันการเช่ารถยนต์จะขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของลูกค้า และประเภทของรถยนต์ที่ลูกค้าต้องการเช่า ในกรณี ที่
ลูกค้าไม่ประสงค์จะชาระเงิ นประกันการเช่ารถยนต์ ลูกค้าสามารถหาบุคคลมาค้ าประกัน และชาระเงิ นมัดจา
แทนได้
นอกจากการให้บริ การจัดหารถยนต์ดงั กล่าวแล้ว บริ ษทั ได้ตระหนักในคุณค่าของลูกค้า การบริ การจึ ง
เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งซึ่ งบริ ษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าของการให้บริ การที่ครบ
วงจรและเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริ การที่ดีที่สุด ดังนี้
บริการลูกค้ าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้คาแนะนาด้านการบริ การ รับข้อเสนอแนะ คาติชมจากลูกค้า เพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้บริ การรถยนต์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ภายใต้ตน้ ทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยงั ทาหน้าที่สารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนามา
ปรับปรุ งการบริ การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในบริ การที่ได้รับจากบริ ษทั
บริการศูนย์ ประสานงาน ตลอด 24 ชั่วโมง
บริ ษทั มีทีมงานซึ่งจะช่วยประสานงาน และให้คาแนะนา พร้อมทีมช่างฉุ กเฉิ นและรถซ่อมบารุ งเคลื่อนที่
ซึ่งพร้อมออกให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริ การรถลากจูง ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลทุกวัน
บริการซ่ อมบารุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ
บริ ษทั มีบริ การซ่ อมบารุ ง และตรวจเช็คสภาพรถตลอดอายุการใช้งานตามสัญญาเช่า ด้วย Preventive
Maintenance Program จึงสามารถบริ การลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ทันใจ ถูกต้อง และแม่นยา เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถที่
มีประสิ ทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยในการขับขี่มากที่สุด โดยบริ ษทั มีนโนบายที่จะตรวจเช็คสภาพรถก่อน
การส่งมอบลูกค้าและหลังการซ่อมตัวถังทุกครั้ง และบริ ษทั ยังมีนโยบายในการซ่อมบารุ งและตรวจเช็คสภาพรถ
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ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต โดยมีศูนย์บริ การซ่อมบารุ งและตรวจเช็คสภาพตามระยะ ที่สานักงานใหญ่ถนนพระราม
3 และสาขาอโศก รวมถึงศูนย์บริ การของบริ ษทั ตามจุดต่างๆ และศูนย์บริ การที่ มีสัญญากับบริ ษทั มากกว่า 800
แห่งทัว่ ราชอาณาจักร
บริการด้ านงานประกันภัยรถยนต์
บริ ษทั เป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ประกันภัยชั้นนา และรถยนต์ที่ให้เช่าทุกคันได้มีการทาประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 ไว้ให้กบั ลูกค้า
บริการรถทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสู ญหาย
กรณี รถยนต์เช่าเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อสูญหาย บริ ษทั มีบริ การรถทดแทนให้กบั ลูกค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาเช่า
2.1.2 ลักษณะของธุรกิจรับซื้อ และจาหน่ ายรถยนต์ ใช้ แล้ ว
บริ ษทั มีรายได้หลักจากการดาเนิ นงาน 2 ส่ วน คือ รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ และรายได้จากการขายรถยนต์ที่
หมดสัญญาเช่า โดยรายได้จากค่าเช่ารถยนต์จะได้รับจากการกาหนดอัตราค่าเช่าคงที่ตลอดอายุของสัญญาเช่า ซึ่ งการ
กาหนดอัตราค่าเช่าจะพิจารณาจากมูลค่าที่ได้จากการขายรถยนต์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมาประกอบการคานวณค่า
เช่าด้วย
บริ ษทั มีนโยบายจาหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่า โดยขายปลีกให้แก่ผซู ้ ้ือรถยนต์โดยตรงภายใต้การจาหน่าย
ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจะได้ราคาขายที่ดีกว่าการขายส่ ง สาหรับการตัดสิ นใจว่าจะขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าหรื อไม่น้ นั
บริ ษทั จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ประกอบกัน เช่น ปริ มาณรถยนต์คงเหลือของบริ ษทั สภาพรถยนต์ อายุการใช้งาน
มูลค่าซ่อมแซม และระยะเวลาในการซ่อมแซม หากตัดสิ นใจขาย บริ ษทั จะดาเนิ นการปรับสภาพรถยนต์ก่อนการขาย
เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น โดยการตั้งราคาขายนั้นบริ ษทั จะพิจารณาจากราคารถยนต์ใช้แล้วในตลาด
ลักษณะการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด (“กรุ งไทย ออโตโมบิล”) คือ
การรับซื้อและจาหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ภายใต้ชื่อศูนย์ “โตโยต้า กรุ งไทย ยูสคาร์ ” ซึ่งปั จจุบนั มีศูนย์จาหน่าย 3 แห่ ง โดย
แห่งแรก สาขากาญจนาภิเษก ตั้งอยูบ่ นถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุ งเทพฯ แห่งที่สอง สาขาศรี นคริ นทร์ ตั้งอยูบ่ น
ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ และแห่งที่สาม สาขาเกษตร ตั้งอยูบ่ นถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุ งเทพฯ
โดยกรุ งไทย ออโตโมบิ ล ได้เข้าร่ วมโครงการกับ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด (“โตโยต้า
ประเทศไทย”) ผูผ้ ลิตและจาหน่ายรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ในโครงการโตโยต้า ชัวร์ (Toyota Sure Program) ซึ่ง
เป็ นโครงการจาหน่ ายรถยนต์โตโยต้าใช้แล้วภายใต้รูปแบบและการบริ หารงานที่ได้รับคาแนะนาและความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ จากโตโยต้าประเทศไทย เช่น การรับประกันสภาพรถยนต์ใช้แล้วที่ จาหน่ายไปโดยโตโยต้า ประเทศไทย
เป็ นเวลา 1 ปี หรื อ ระยะทาง 20,000 กิ โลเมตร การจัด หาสิ น ค้าคงคลัง และช่ องทางการจาหน่ าย การช่ ว ยเหลื อ
งบประมาณในด้านการตลาด การนาระบบงานและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ ใช้ในต่างประเทศมาสนับสนุ น ซึ่ งโครงการ
ดังกล่าวประสบความสาเร็ จอย่างมากในหลายประเทศทัว่ โลก เช่น สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เป็ นต้น โดยนอกเหนื อจาก
รถยนต์ในโครงการโตโยต้า ชัวร์ แล้ว กรุ งไทย ออโตโมบิล ยังสามารถจาหน่ายหรื อรับซื้ อรถยนต์ใช้แล้วอื่นๆ ได้ทุก
ยีห่ อ้ มิได้จากัดเพียงแค่ยหี่ อ้ โตโยต้าเท่านั้น
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2.2

การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั เอกชน หน่ วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจที่ตอ้ งการเช่ารถยนต์ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ในขณะเดียวกันลูกค้าบุคคลจะเน้นการเช่ารถระยะสั้น
รายวัน รายสัปดาห์ หรื อรายเดือน โดยในปี 2559 บริ ษทั มีสดั ส่วนลูกค้าที่เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน ประมาณ
ร้อยละ 96 และเช่ารถยนต์ระยะสั้น ประมาณร้อยละ 4 ของรายได้จากค่าเช่ารถยนต์รวม
2557
จานวน
คัน

สัญญาเช่าเพื่อการ
ดาเนินงาน
ประเภทลูกค้า
- หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ
- เอกชน
- บุคคลธรรมดา
รวมสัญญาเช่าเพื่อ
การดาเนินงาน
สัญญาเช่าระยะสั้น
รวม

2558

มูลค่ารายได้

จานวน

มูลค่ารายได้
ล้านบาท

จานวน

ล้านบาท

ร้อยละ

802

118.9

10.92

853

112.74

9.91

5,116

917.51

84.24

5,589

976.59

20

2.82

0.26

31

5,938 1,039.23

95.42

49.88

6,562 1,089.11

624

คัน

2559
ร้อยละ

คัน

มูลค่ารายได้
ล้านบาท

ร้อยละ

1,880

118.40

10.45

85.82

5,810

966.60

85.33

6.01

0.52

96

8.42

0.74

6,473

1,095.34

96.25

7,786

1,093.42

96.52

4.58

494

42.67

3.75

440

39.38

3.48

100.00

6,967

1,138.01

100.00

8,226

1,132.80

100.00

2.2.2 นโยบายการกาหนดราคา
สาหรับการกาหนดค่าเช่ารถยนต์ ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง อาทิ ประเภท ยี่ห้อ และรุ่ นของรถยนต์
รวมถึงสภาพคล่องในการขายรถยนต์ภายหลังจากสัญญาเช่าหมดอายุลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีนโยบายในการ
เสนอค่าเช่าในอัตราที่ชดั เจนและเหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยหลักต่างๆ ดังนี้
1. ต้นทุนทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั
2. ฐานะทางการเงินที่มนั่ คงและลักษณะธุรกิจของลูกค้า เช่น หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั ข้ามชาติ
และขนาดของธุรกิจ เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ ยงที่อาจจะมีในการชาระค่าเช่า
3. วัตถุประสงค์การใช้รถยนต์ของลูกค้า ระยะเวลาที่ ตอ้ งการเช่า และประเภทผูข้ บั ขี่ เพื่อประมาณราคาและ
สภาพของรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่ากับบริ ษทั
4. สภาพคล่ อ งในการจ าหน่ า ยซึ่ งขึ้ น กับ คุ ณ สมบัติ แ ละลัก ษณะของยานพาหนะ เช่ น ประเภท ยี่ ห้ อ รุ่ น
อุปกรณ์เสริ มต่างๆ ราคาตลาด
5. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ ง
6. ขอบเขตการให้บริ การเสริ มอื่นๆ เช่น ความต้องการรถยนต์ทดแทน และลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 8

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

2.2.3 ช่ องทางการจาหน่ าย
เนื่ องจากบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยการเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บริ ษทั และลูกค้า บริ ษทั จึงได้มุ่งเน้นช่องทางการจาหน่ายโดยติดต่อลูกค้าทุกรายโดยตรง ซึ่ งฝ่ ายการตลาดจะทา
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าและหาลูกค้าใหม่ โดยมีช่องทางการจาหน่ายดังนี้
1. ติดต่ อลูกค้ าโดยตรงเพื่อเสนอบริ การให้ เช่ ารถยนต์ แก่ ลกู ค้ า
เจ้าหน้าที่การตลาดรับผิดชอบในการหาลูกค้า โดยจะหารายชื่อจากแหล่งต่างๆ เช่น นิ ตยสาร อินเทอร์ เน็ต
และทาการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานเบื้องต้น หากลูกค้ามีศกั ยภาพในการเช่า เจ้าหน้าที่
การตลาดจะติดต่อลูกค้าโดยตรงเพื่อขอนัดนาเสนอบริ การ หากลูกค้ามีความสนใจ เจ้าหน้าที่จะทาการเจรจา
ต่อรองอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขต่างๆ สาหรับลูกค้าเก่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อเสนอบริ การทดแทนสัญญาเก่า
ก่อนสัญญาบริ การจะครบกาหนด 4 เดือน
2. การแนะนาจากลูกค้ าเดิม
โดยส่ วนใหญ่ลูกค้าใหม่ของบริ ษทั จะมาจากการแนะนาของลูกค้าเดิ มที่มีความประทับใจในการให้บริ การ
ของบริ ษทั ถือเป็ นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง
2.2.4 ภาวะการตลาด และการแข่ งขัน
ธุรกิจให้ เช่ ารถยนต์
ปั จจุบนั แบ่งการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่บริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักโดยให้เช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซื้ อ (Hire Purchase) และ
บริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จหลักโดยให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน (Operating Lease) โดยจะมีการให้บริ การ
เสริ มที่ครบวงจรควบคู่ไปกับการให้เช่ารถยนต์
การประกอบธุ รกิ จ ให้เ ช่ ารถยนต์แบบสัญญาเช่ า ทางการเงิ น (Financial Lease) และเช่ า ซื้ อ (Hire
Purchase) นั้นเป็ นการให้สินเชื่อโดยที่ลูกค้าตกลงทาสัญญาและตกลงจ่ายชาระค่างวดให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดย
ลูกค้าสามารถครอบครองและใช้ทรัพย์สินนั้นได้ และสัญญาระบุว่าลูกค้ามีสิทธิ เลือกที่จะซื้ อทรัพย์สินได้ หรื อ
สัญญาระบุวา่ กรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปให้ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้จ่ายชาระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ผูป้ ระกอบการด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นสถาบันการเงิน บริ ษทั ในเครื อของผูผ้ ลิตและจาหน่ายรถยนต์ และบริ ษทั
ให้เช่ าซื้ อลี สซิ่ งทั่วไป ซึ่ งผูป้ ระกอบการในด้านนี้ ไม่ใช่ คู่แข่งโดยตรงของบริ ษทั แม้ว่าการดาเนิ นธุ รกิ จจะ
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่แตกต่างกัน และมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ มีการใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา และอัตราดอกเบี้ย เป็ นหลัก
สาหรับการประกอบธุ รกิ จให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน (Operating Lease) นั้นเป็ นสัญญาเช่าที่ให้
สิ ทธิ ลูกค้าใช้ทรั พย์สิน ได้ และคื นทรั พย์สิน นั้นเมื่ อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่ า โดยผูใ้ ห้เช่ าจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในค่ า
บารุ งรักษาทรัพย์สินที่ให้เช่าเอง และเมื่อสิ้นสุ ดสัญญาเช่าแล้วผูใ้ ห้เช่าสามารถนาทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ผอู ้ ื่น
เช่าได้อีก กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้จะเน้นทางด้านคุณภาพของบริ การเป็ นหลัก ซึ่ งบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จให้เช่า
รถยนต์เพื่อ การดาเนิ นงานเป็ นธุ รกิ จ หลัก ปั จจุ บันผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จให้เช่ ารถยนต์มีจ านวนมาก โดย
แบ่งเป็ นผูป้ ระกอบการที่เน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะยาว (สัญญาเช่า 3 – 5 ปี ) และ ผูป้ ระกอบการที่เน้นให้เช่า
รถยนต์แบบระยะสั้น (รายวัน,รายเดื อน) โดยผูป้ ระกอบการที่ เน้นให้เช่ ารถยนต์แบบระยะสั้น ไม่ใช่ คู่แข่ง
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โดยตรง เนื่ องจากกลุ่มเป้ าหมายลูกค้าจะเป็ นนักท่องเที่ยว ซึ่ งหากจะเปรี ยบเทียบกับกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ที่จะ
เน้นการให้เช่ารถยนต์แบบระยะยาว ซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็ นหลัก
สภาวะการแข่ งขันในธุรกิจรถเช่ า และรถยนต์ มือสอง ในปี ทีผ่ ่ านมา
สาหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าในปี 2559 ที่ผ่านมา ยังเติบโตต่อเนื่ องได้จากปี ก่อน โดย
องค์กรต่างๆ ทั้งส่ วนของภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบเป็ นการเช่ารถยนต์แทนการซื้ อ
ทั้งนี้แนวโน้มการเติบโตในอุตสาหกรรมรถยนต์เช่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากการที่องค์กรต่างๆ ในแต่ละ
อุตสาหกรรมได้มุ่งเน้นการเพิ่ม ขี ดความสามารถทางการแข่ง ขัน โดยที่ การเช่ ารถยนต์เพื่อ ใช้ใ นองค์กรจะ
สามารถบริ หาร และควบคุมต้นทุนคงที่ได้อย่างมีประสิ ทธิผลดีกว่าการซื้อรถยนต์มาใช้ในองค์กร
ในปี 2560 อุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่ายังคงมีแข่งขันทางด้านราคาจากกลุ่มบริ ษทั รถยนต์เช่าขนาดใหญ่ ใน
ขณะเดี ยวกันบริ ษทั รถยนต์เช่ าขนาดกลาง และขนาดเล็กบางราย เริ่ มชะลอการขยายพอร์ ตรถยนต์เช่ าจาก
ผลกระทบของการแข่งขันราคาค่าเช่า และจากผลกระทบของราคาขายของรถครบสัญญาเช่าที่ไม่เป็ นไปตามที่
ประมาณการไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่าการแข่งขันทางด้านราคารถยนต์เช่ายังคงมีอยู่ โดยเฉพาะกับการ
ประมูลราคารถยนต์ให้เช่ากับหน่วยงานภาครัฐ หรื อภาคเอกชน จากการที่บริ ษทั รถยนต์เช่าขนาดใหญ่บางราย
มุ่งเน้นการขยายพอร์ ตรถยนต์เช่าเพื่อต้องการเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาด โดยใช้นโยบายราคาค่าเช่าต่ าเป็ น
เกณฑ์
ในส่วนของตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) ในปี 2559 ได้มีทิศทางราคาที่ดีข้ ึนจากการที่รัฐบาลได้มีการ
ปรับอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพาสามิตกับรถยนต์ใหม่ ส่งผลให้ตลาดรถยนต์มือสองปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม และอัตรา
การอนุมตั ิสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วก็ได้ปรับตัวดีข้ ึน ทั้งนี้ ปัจจัยของนโยบายรถยนต์คนั แรกที่เริ่ มทยอยครบกาหนด
สิ้นสุดเงื่อนไขห้ามโอน หรื อจาหน่ายจากการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่ในช่วงกันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ คาดการณ์วา่
จะไม่ได้ส่งผลกระทบมากกับการขายรถยนต์มือสอง เนื่ องจากรถยนต์ในโครงการรถยนต์คนั แรก จะทยอยครบ
กาหนด และกลับเข้ามาสู่ตลาดรถยนต์มือสองเป็ นบางส่วน จึงไม่ได้ส่งผลให้เกิดอุปทานส่ วนเกินตามที่หลายฝ่ าย
คาดการณ์ไว้
จากเหตุผลข้างต้นในปี 2560 บริ ษทั ฯ ยังคงคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ใช้แล้วจะมีทิศทางที่ ดีข้ ึน ตาม
สภาวการณ์เศรษฐกิจ โดยที่ปัจจัยการปล่อยสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน อาจจะยังมีผลต่อราคา และจานวนการขาย
รถยนต์ใช้แล้ว เหมือนปี ก่อนๆ ที่ผา่ นมา
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2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน
บริ ษทั มีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดาเนินงาน ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม

2557 (ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

2558

ร้อยละ

ล้านบาท

2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,690.68

50.60

1,786.65

50.14

1,982.22

44.00

- ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

469.26

14.04

424.47

11.91

329.78

7.32

- ที่ถึงกาหนดชาระมากกว่าหนึ่ งปี

617.50

18.48

572.09

16.06

348.53

7.74

· เงินกูย้ มื ระยะสั้นและตราสารหนี้ ระยะสั้น
· เงินกูย้ มื ที่ถึงกาหนดชาระคืนในหนึ่งปี

258.48
114.89

7.74
3.44

278.16
124.78

7.81
3.50

671.95
276.98

14.92
6.15

- รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น

373.37

11.17

402.94

11.31

948.93

21.06

- รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

190.39

5.70

377.01

10.58

895.70

19.88

1,650.52

49.40

1,776.51

49.86

2,522.93

56.00

3,341.20

100.00

3,563.16

100.00

4,505.16

100.00

เงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
และการออกตราสารหนี้ ระยะสั้น

รวมเงินกูย้ มื
รวม

แหล่งเงินทุนของบริ ษทั ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าซื้อ ร้อยละ 15.06 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริ ษทั
เนื่องจากบริ ษทั มีนโยบายที่จะลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะรายได้ของบริ ษทั ขณะที่การบริ หารเงิ นทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่อง บริ ษทั ได้กยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงิ น
และออกตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งมีท้ งั อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 40.94 ของ
แหล่งเงินทุนทั้งหมด และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 44 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริ ษทั มาจากส่วนของผูถ้ ือหุน้
2.3.2 การจัดหารถยนต์
บริ ษทั จัดหารถยนต์โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ซึ่ งรวมทั้งเงินกูร้ ะยะสั้น เงินกูร้ ะยะยาว
และเงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะยาว โดยนามาลงทุนจัดหารถยนต์ให้เช่า เพื่อสามารถ
นามาใช้สิทธิ ทางภาษีตามพระราชกฤษฏี กาฉบับที่ 604 (พ.ศ. 2559) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 73 ต่อ 27 ของยอดเงินกูย้ ืมทั้งหมด บริ ษทั จัดซื้ อรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้ อ จากสถาบัน
การเงินประมาณ 4 ราย โดยยอดคงค้างของสถาบันการเงิน 3 รายแรกในปี 2559 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 78.97 ของยอดเงิน
กูย้ ืมตามสัญญาเช่าซื้ อ ณ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีนโยบายในการทาสัญญาเช่าซื้ อไปยังสถาบันการเงิ นที่ มีความมัน่ คง
และคานึงถึงเงื่อนไข คุณภาพ และอัตราดอกเบี้ยเป็ นสาคัญ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดในการบริ หารสภาพคล่อง
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2.3.3 บริ การให้เช่ารถยนต์
บริ ษทั มีนโยบายการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนิ นการ ได้แก่ รถเก๋ ง รถตู ้ รถกระบะ ทุกรุ่ นและทุก
ยีห่ อ้ ที่มีความนิยมสูง โดยเน้นให้เช่าแก่นิติบุคคล หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและลูกค้าจะต้องนาไปใช้ใน
กิจการของลูกค้า โดยมีข้ นั ตอนการตรวจสอบเครดิตและมีการพิจารณาเงื่อนไขการเช่าตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดโดย
แผนกวิเคราะห์เครดิต
2.3.4 การตัดหนี้สูญ
บริ ษทั มีนโนบายตัดหนี้สูญตามข้อกาหนดของประมวลรัษฎากรในเรื่ องการตัดหนี้ สูญ ที่กาหนดให้เป็ นหนี้
ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรื อเป็ นหนี้ที่ได้รวมเป็ นเงินได้ในการคานวณกาไรสุ ทธิ โดยยังไม่ขาดอายุความและมี
หลักฐานที่สามารถฟ้ องลูกหนี้ ได้ ทั้งนี้ การตัดจาหน่ายหนี้ สูญ กิจการจะต้องดาเนิ นการ โดยติดตามทวงถามให้ชาระ
หนี้ ตามสมควร มีหลักฐานการติดตามทวงถาม และกิจการไม่ได้รับชาระหนี้ โดยปรากฏว่า 1) ลูกหนี้ ถึงแก่ความตาย
เป็ นคนสาบสูญ หรื อมีหลักฐานว่าสาบสู ญไปและไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชาระหนี้ ได้ หรื อ 2) ลูกหนี้ เลิกกิจการ และมี
หนี้ ของเจ้าหนี้ รายอื่นที่มีบุริมสิ ทธิ เหนื อทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ ก่อนเป็ นจานวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้
นอกจากนี้ กิจการอาจตัดจาหน่ายหนี้ สูญจากการดาเนิ นการโดยฟ้ องร้องลูกหนี้ ในคดีแพ่งหรื อคดีลม้ ละลายและศาล
ได้มีคาสัง่ รับคาฟ้ องนั้นแล้ว
2.3.5 การจาหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่า
บริ ษทั มีนโยบายขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าผ่านบริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นผูด้ าเนินการจาหน่ายรถยนต์เหล่านี้ให้แก่ลูกค้าโดยตรงภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าชัวร์ กรุ งไทย ยูสคาร์ ”
ปั จจัยที่ใช้พจิ ารณาในการจาหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญา
1)
2)
3)
4)
5)

สภาพรถยนต์
ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต เช่นสามารถให้เช่าต่อได้
อายุการใช้งาน
ปริ มาณรถยนต์ในคลัง
ราคาตลาด
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ในธุรกิจให้บริ การสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงานมีการกาหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุของสัญญาเช่า
ทาให้บริ ษทั มีรายได้ที่แน่นอนจากค่าเช่ารถยนต์ ในขณะที่ตน้ ทุนในการดาเนินงานของบริ ษทั ซึ่ งเกิดจากอัตราดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื มี 2 ลักษณะ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งจะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด จึงทา
ให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ยังมีความเสี่ ยงจากส่ วนต่างของรายได้รับ และดอกเบี้ยจ่าย ซึ่ งจะส่ งผลกระทบโดยตรง
ต่อต้นทุนและผลกาไรของบริ ษทั
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ ยงนี้ลงด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจ โดยจัดการบริ หารความเสี่ ยงใน 2 ด้าน คือ
1) ด้ านระยะเวลา บริ ษทั จะกาหนดระยะเวลากูย้ ืมเงิ นจากบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าซื้ อรถยนต์ให้สอดคล้องกับอายุของ
สัญญาเช่า
2) ด้ านอัตราดอกเบีย้ บริ ษทั จะพยายามจัดหาแหล่งเงินกูท้ ี่มีตน้ ทุนคงที่เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการให้เช่า
รถยนต์ โดยจะรั กษาให้มี ส่ว นต่ างของอัตราดอกเบี้ ยกับรายได้ค่า เช่ าอยู่ใ นระดับที่ มีก าไรและมี ค วาม
สม่าเสมอ
สัดส่วนเงินกูย้ มื ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทอัตรา
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ดอกเบี้ย
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
- คงที่
1,433.04
86.82
1,346.98
75.85
1,845.38 73.14
- ลอยตัว
217.48
13.18
429.53
24.18
677.55 26.86
รวม
1,650.52
100.00
1,776.51
100.00
2,522.93 100.00

3.2 ความเสี่ ยงด้ านการบริหารทรัพย์ สินทีห่ มดอายุสัญญาให้ เช่ า
ในการประกอบธุรกิจให้บริ การเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน มีระยะเวลาเช่าประมาณ 1-5 ปี ซึ่ งหลังจากครบ
กาหนดสัญญาเช่า บริ ษทั อาจพิจารณาเก็บรถยนต์ดงั กล่าวไว้เพื่อให้เช่าระยะสั้นต่อไปอีก 1-2 ปี ใน ซึ่ งหากไม่มีการ
บริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการมีรถยนต์ในบริ ษทั มากเกินไป อย่างไรก็ตาม
จากการที่บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด ซึ่ งเป็ นศูนย์จาหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์
“โตโยต้า ชัวร์ กรุ งไทย ยูสคาร์ ” โดยดาเนิ นธุรกิจ ซื้ อ-ขายและแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีตามมาตรฐานของ
โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ทาให้ลูกค้า เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในคุ ณ ภาพรถยนต์ที่ตดั จ าหน่ า ย และช่ วยเพิ่มขี ด
ความสามารถและโอกาสในการจาหน่ ายรถยนต์ได้มากขึ้น โดยปั จจุบันบริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิ ล จากัด มี ศูนย์
จาหน่ายรถยนต์ใช้แล้วเปิ ดให้บริ การทั้งสิ้น 3 สาขา คือสาขากาญจนาภิเษก สาขาศรี นคริ นทร์ และสาขาเกษตร
ดังนั้น ในการบริ หารจัดการรถยนต์เพื่อให้เช่านั้น บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสามารถในการจาหน่ายรถยนต์ที่
ครบอายุสญ
ั ญาเช่าให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด ผูบ้ ริ หารจึงได้วางนโยบายในการบริ หารสิ นทรัพย์ให้มีคุณภาพดังนี้
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1) จัดให้มีศูนย์บริ การของตนเองและศูนย์บริ การเครื อข่ายทัว่ ประเทศกว่า 800 แห่ ง โดยมีช่างที่ชานาญการ
ด้านการบารุ งรักษารถยนต์ คอยให้คาแนะนาและดูแลให้ลูกค้านารถยนต์เข้าบารุ งรักษาตามระยะเวลา
เพื่อให้รถยนต์มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ เพื่อให้การจาหน่ายรถยนต์เมื่อหมดอายุของสัญญาเช่าทาได้
ง่ายขึ้น และมีราคาที่สูงขึ้น
2) ดาเนิ นการขายรถยนต์ดว้ ยตนเอง โดยการจาหน่ ายให้กบั ผูซ้ ้ื อโดยตรงผ่านตัวแทนจาหน่ ายคือ บริ ษทั
กรุ งไทยออโตโมบิล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย นโยบายดังกล่าวทาให้บริ ษทั สามารถบริ หารรถยนต์ที่มีอยู่
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยในปี 2559 และปี 2558 บริ ษทั มีการจาหน่ ายรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่ า
จานวน 1,460 คัน และ 1,228 คัน ตามลาดับ คิดเป็ นกาไรจากการจาหน่ายรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าใน
ปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 245.06 ล้านบาท และ ในปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 176.24 ล้านบาท ตามลาดับ

3.3 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่องทางการเงิน
บริ ษทั มีแหล่งเงินทุนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ และการกูย้ มื เงิน โดยมีสดั ส่วนดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม

2557
ล้านบาท

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

2558
ร้อยละ

ล้านบาท

2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,690.68

50.60

1,786.65

50.14

1,982.22

44.00

- ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

469.26

14.04

424.47

11.91

329.78

7.32

- ที่ถึงกาหนดชาระมากกว่าหนึ่ งปี

617.50

18.48

572.09

16.06

348.53

7.74

เงินกูย้ มื ระยะสั้นและตราสารหนี้ ระยะสั้น

258.48

7.74

278.16

7.81

671.95

14.92

เงินกูย้ มื ที่ถึงกาหนดชาระคืนในหนึ่ งปี

114.89

3.44

124.78

3.50

276.98

6.15

- รวมเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินที่จะครบกาหนด
ชาระคืนใน 1ปี และตราสารหนี้ระยะสั้น

373.37

11.17

402.94

11.31

948.93

21.06

- รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

190.39

5.70

377.01

10.58

895.70

19.88

รวมเงินกูย้ มื

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

เงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
และการออกตราสารหนี้ ระยะสั้น

หากพิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุน บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากบริ ษทั มีแหล่ง
เงิ นทุนส่ วนหนึ่ งที่ มีภาระต้องชาระคืนทั้งเงิ นกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้ อ และเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น อย่างไรก็ตาม เมื่ อ
พิจารณาโครงสร้างของแหล่งเงินทุนจากงบการเงินบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะเห็นว่าโครงสร้างเงินทุนแบ่งเป็ น 1.
เงิ นทุนระยะสั้นจานวน 1,278.71 ล้านบาท และ 2. เงิ นทุนระยะยาวจานวน 3,226.45 ล้านบาท (ซึ่ งประกอบด้วยหนี้ สิน
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ระยะยาว 1,244.23 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ 1,982.22 ล้านบาท) หรื อคิด เป็ นสัดส่วนเงินทุนระยะสั้นต่อเงินทุนระยะ
ยาวประมาณ 28:72 และหากพิจารณาเฉพาะหนี้ สินที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี ทั้งในส่ วนของตราสารหนี้ ระยะสั้น
รวมถึงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ มีจานวนรวม 1,278.71 ล้านบาท โดยที่บริ ษทั ฯ
ได้มี การบริ ห ารเงิ นสภาพคล่ องที่ รัด กุม ด้ว ยการเร่ ง จ าหน่ ายรถยนต์รอขายที่ ค งค้า ง เพื่อ ให้ได้ก ระแสเงิ น สดจากการ
ดาเนินงานที่เพียงพอเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากรายได้ข้ นั ต่าจากค่าเช่าในอนาคตของบริ ษทั ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเพื่อการดาเนินงานที่ไม่
อาจบอกเลิกได้ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และอายุมากกว่า 1 ปี ณ สิ้นปี 2559 มี 971.33 ล้านบาท และ 1,569.42 ล้านบาท
ตามลาดับ ในขณะที่หนี้สินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 1,278.71 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวจานวน 1,244.23
ล้านบาท อีกทั้งบริ ษทั ยังมีสภาพคล่องในการจาหน่ายรถหลังหมดสัญญาเช่า ซึ่งในปี 2560 มีรถครบกาหนดสัญญาเช่า
จานวนประมาณ 1,600 คัน คาดว่าจะมีเงินสดรับจากการขายจานวนประมาณ 640 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดารงสภาพ
คล่องของบริ ษทั นอกจากการบริ หารสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังมีนโยบายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการควบคุมการ
จัดเก็บค่าเช่า และการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าให้มีประสิ ทธิภาพ

3.4 ความเสี่ ยงจากการดาเนินงาน
การให้บริ ก ารสัญญาเช่ ารถยนต์เพื่ อการดาเนิ นงานและให้เช่ ารถยนต์ระยะสั้นนั้น บริ ษทั มี โ อกาสที่ จะไม่
สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าและเรี ยกรถยนต์คืนได้หากไม่ระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้า ขาดระบบการติดตามการชาระ
ค่าเช่าอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงขาดระบบควบคุมภายในที่ดี
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งดัง กล่ า วบริ ษ ัท จึ ง ได้มี ม าตรการด้า นการคัด เลื อ กลู ก ค้า อย่า งระมัด ระวัง โดยค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของลูกค้าจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมถึงความ
น่าเชื่อถือของลูกค้า นอกจากนี้บริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงจากตัวลูกค้า โดยสัญญาเช่าระยะสั้น ลูกค้าต้องจัดให้
มีบุคคลค้ าประกันหรื อวางเงินประกันการเช่าในปริ มาณที่สูงรวมถึงเรี ยกชาระค่าเช่าล่วงหน้าเต็มจานวนตามระยะเวลา
การเช่า ซึ่งช่วยคุม้ ครองความเสี่ ยงจากการดาเนินงานได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่สญ
ั ญาเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน บริ ษทั มี
นโยบายเก็บเงิ นมัดจาการเช่ารถยนต์โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า ซึ่ งแม้วา่ บริ ษทั จะยังคงมีความเสี่ ยง
บางส่วนจากค่าเช่าที่เรี ยกเก็บไม่ได้หลังหักเงินมัดจาดังกล่าว แต่จากประสบการณ์ วิธีการในการคัดเลือกลูกค้า รวมถึง
ประสิ ทธิ ภาพในการติดตามหนี้ ของบริ ษทั ซึ่ งมีระบบการควบคุมภายใน ที่แสดงให้เห็นถึงลูกหนี้ ที่มีการค้างชาระค่า
เช่าเกิ นกว่ากาหนดทันที ทาให้บริ ษทั มีการติดตามลูกหนี้ เหล่านั้นได้อย่างทันเวลา ตลอดจนได้มีการตั้งสารองหนี้
สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ

3.5 ความเสี่ ยงด้ านการตลาด และการแข่ งขัน
เนื่ องจากธุ รกิจให้เช่ารถยนต์มีขอ้ จากัดทางด้านกฎหมายในการดาเนิ นธุรกิจเพียงเล็กน้อย ประกอบกับการใช้
เงินลงทุนที่ต่าสาหรับการเริ่ มต้นดาเนิ นธุรกิจ ทาให้มีผปู ้ ระกอบการให้เช่ารถยนต์ในตลาดเป็ นจานวนมาก ทาให้เกิด
การแข่งขันในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มากขึ้น โดยการแข่งขันส่ วนใหญ่เป็ นการแข่งขันด้านราคา ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ
ยอดขาย และผลกาไรของบริ ษทั
เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั จึงมีนโยบายที่ ชดั เจนในการเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ที่เน้นให้บริ การ
อย่างมีคุณภาพ (Premium Service) และบริ การหลังการขายครบวงจร (One Stop Service) โดยบริ ษทั ได้นาระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ในการบริ หารงาน เพื่อก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ และ
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ติดตามการให้บริ การได้อย่างใกล้ชิดและทัว่ ถึง และจากการที่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ยอ่ มทาให้เกิดการประหยัด
จากขนาด (Economy of Scale) ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการดาเนิ นงานบางส่ วนที่ มีผลต่อการลด
ต้นทุน และสามารถแข่งขันในด้านราคาได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั มิได้มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ชดั เจน และสอดคล้องกับนโยบายการให้เช่ารถยนต์ระยะ
ยาว โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็ น
ต้น ซึ่ งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ นิยมการเช่ารถยนต์ระยะยาวและการบริ การหลังการขายที่ดีมากกว่าการให้ความสาคัญเรื่ อง
ราคา

3.6 ความเสี่ ยงทางด้ านเศรษฐกิจ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ คาดการณ์ในส่วนของตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) จะมีทิศทางที่ดีข้ ึนจากราคาที่มีส่วน
ปรับราคาเพิ่มตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่มีผลกระทบในเรื่ องของการ
อนุมตั ิสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีผลต่อราคาจาหน่ายรถยนต์มือสอง

3.7 ความเสี่ ยงทางด้ านสั งคม และชุ มชน
บริ ษทั ตระหนักถึงหลักการทางานควบคู่ไปกับการดูแลทั้งทางด้านสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่ อง โดยให้
ความสาคัญต่อผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นธุ รกิ จให้เช่ ารถยนต์ บริ ษทั ฯ จึ งได้จัดตั้งโครงการขับขี่
ปลอดภัย และดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการให้คาแนะนาแก่ผใู ้ ช้รถยนต์ซ่ ึ งเป็ นกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผใู ้ ช้รถยนต์ ขับขี่รถยนต์บนพื้นฐานของความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้รถยนต์บนท้อง
ถนน และรวมถึงคนเดินทางเท้า และทรัพย์สินต่างๆ บนท้องถนน

3.8 ความเสี่ ยงทางด้ านสิ่ งแวดล้อม
ถึงแม้ว่าธุ รกิ จของบริ ษทั ไม่ได้ใช้ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมโดยตรง แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั ยังคานึ งถึงผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจรถยนต์ เช่น ของเสี ยจากการบารุ งรักษารถยนต์ เป็ นต้น โดย
บริ ษทั ได้กาหนดเป็ นแนวทางการจัดการกระบวนการภายใจ เพื่อลดโอกาสการเกิ ดปั ญหาของสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นจาก
กระบวนการทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ หลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ ดงั นี้

4.1 สิ นทรัพย์ทมี่ ีไว้เพือ่ เช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า ซึ่ งประกอบด้วยรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์จานวน
7,465 คัน มีมูลค่าทางบัญชี รวมจานวน 3,635.35 ล้านบาท โดยที่ รถยนต์จานวน 1,719 คัน อยู่ภายใต้สัญญาเช่าซื้ อกับ
สถาบันการเงิน คิดเป็ นมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 849.15 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ทาหนังสื อมอบอานาจโอนทะเบียนรถยนต์ จานวนรวม 2,304 คัน เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ 5 แห่ง จานวน 7 วงเงิน โดยมีวงเงินรวม 1,480 ล้านบาท
รายได้ค่าเช่าในอนาคตขั้นต่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าเพื่อการดาเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้ มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ า
ไม่เกิน 1 ปี

971.33

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

1,569.42
2,540.75

4.2 สิ นทรัพย์รอการขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าเพื่อรอการขายจานวน 753 คัน มีมูลค่าทางบัญชี
รวมจานวน 177.35 ล้านบาท

4.3 ทีด่ ิน อาคารและสิ ทธิการเช่ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอก และมีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
โดยมีรายละเอียดอาคารและสิ ทธิการเช่า ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
สิ ทธิการเช่า - ที่ดิน1/

4.36

สิ ทธิการใช้อาคารบนสิ ทธิการเช่า

18.56

สิ ทธิการใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่า
ที่ดิน
รวม
1/

มูลค่ า

2.53
143.65
169.10

แบ่ งจ่ ายสิ ทธิ การเช่ าด้ วยจานวนเท่ ากัน และบริ ษัทต้ องชาระค่ าเช่ ารายเดือนตามสั ญญา ด้ านหน้ าบริ ษัทได้ ก่อสร้ างอาคารสานักงานและโชว์ รู มรถยนต์ ส่ วน
ด้ านหลังบริ ษัท สยามนิสสั น กรุ งไทย จากัด ได้ ก่อสร้ างอาคารศูนย์บริ การและที่จอดรถ
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4.4 อุปกรณ์ และยานพาหนะ
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
-

เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

มูลค่ า
0.70
2.89
0.003
0.93
2.36
6.88

4.5 มูลค่ าลูกหนีก้ ารค้ า
มูลค่ าลูกหนีก้ ารค้ าแยกตามอายุหนีค้ ้ างชาระได้ ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ า
101.04
30.99
1.73
2.99
136.75
6.18
130.57

ยังไม่ครบกาหนดชาระ
มากกว่า 0 เดือน ถึง 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมสุ ทธิ
* หมายเหตุ : เป็ นมูลค่ าลูกหนีก้ ารค้ าทีย่ งั ไม่ ได้ หักเงินประกันการเช่ ารถยนต์
ลูกหนี้การค้าประกอบด้วย
(หน่วย : ล้านบาท)

ลูกหนี้จากการเช่ารถยนต์
ลูกหนี้จากการขายรถยนต์
รวมสุ ทธิ
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นโยบายการระงับการรับรู้ รายได้
บริ ษทั มีนโยบายการระงับการรับรู ้รายได้เมื่อลูกค้าค้างชาระค่าเช่า 3 เดือนขึ้นไป
นโยบายการตั้งสารองค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
บริ ษทั มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญไว้เป็ นจานวนเท่ากับผลขาดทุนโดยประมาณยอดค่าเช่าที่คาด
ว่าไม่สามารถเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ได้ ผลขาดทุนนี้ ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และการพิจารณาฐานะ
ของลูกหนี้ในปั จจุบนั ทั้งนี้ตามวิธีการควบคุมลูกค้าที่มีปัญหา ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.3.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญไว้เป็ นจานวน 6.18 ล้านบาท ดังนั้นการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวนดังกล่าวจึงเพียงพอต่อผลขาดทุนโดยประมาณที่บริ ษทั อาจได้รับ
นโยบายการตัดหนีส้ ู ญ
บริ ษทั มีนโยบายตัดหนี้ สูญตามข้อกาหนดของประมวลรัษฎากรในเรื่ องการตัดหนี้ สูญ ตามที่ ได้กล่าวในข้อ
2.3.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4.6 สั ญญาเช่ าทรัพย์สิน
บริษทั กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) มีการทาสัญญาเช่ าทรัพย์ สินทีส่ าคัญ ดังนี้
1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้สร้างอาคารสานักงาน ศูนย์บริ การสานักงานใหญ่ และที่จอดรถ โฉนดเลขที่ 1811
เลขที่ ดิน 288 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ร่ วมกับบริ ษทั สยามนิ สสัน
กรุ งไทย จากัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2544 เนื้ อที่ประมาณ 900 ตารางวา โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่า
ที่ดินดังนี้
คู่สญ
ั ญา / ผูใ้ ห้เช่า

:

ผูเ้ ช่า

:

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

อัตราค่าเช่า1/

:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

นายสุคนธ์ พันธ์เสื อ
นายสิ งห์โต พันธ์เสื อ
นายสมชาย พันธ์เสื อ
นางวัลยา ศรี วนาภิรมย์
บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ร่ วมกับ บริ ษทั สยามนิสสัน กรุ งไทย จากัด
คู่สญ
ั ญาไม่ได้เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน
22 ปี นับตั้งแต่ 22 มกราคม 2544 ถึง 21 มกราคม 2566
โดยได้มีการจดทะเบี ยนการเช่าที่ ดินกับกรมที่ ดิน เพื่อให้
สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
รวมทั้งสิ้ น 19,080,000 บาท บริ ษทั รั บผิดชอบค่าใช้จ่าย
เพียงกึ่งหนึ่งโดยแบ่งชาระดังนี้
ปี ที่ 1
ไม่คิดค่าเช่า
ปี ที่ 2 - 11 30,000 บาทต่อเดือน
ปี ที่ 12 - 22 45,000 บาทต่อเดือน
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สิ ทธิการเช่า1/

:

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

:

1/

ค่าหน้าดินจานวน 17,000,000 บาทลงบัญชี เป็ นสิ ทธิ การ
เช่า บริ ษทั รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียงกึ่งหนึ่ง เป็ นจานวนเงิน
8,500,000 บาท
เมื่ อ ครบก าหนดอายุ ข องสั ญ ญา บริ ษั ท จะต้ อ งโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ในอาคารหรื อสิ่ ง ปลู ก สร้ า งบนที่ ดิ น ให้ แ ก่
เจ้าของที่ดิน

บริ ษทั มีบนั ทึกข้อตกลงกับคู่สญ
ั ญา ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 โดยบริ ษทั และบริ ษทั สยามนิ สสัน
กรุ งไทย จากัด ตกลงแบ่งความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินกาหนด ฝ่ ายละ
กึ่งหนึ่ง บนที่ดินดังกล่าวบริ ษทั ได้ก่อสร้างอาคารสานักงานและโชว์รูมรถยนต์ ส่ วนบริ ษทั สยาม
นิสสัน กรุ งไทย จากัด ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริ การและที่จอดรถ

2) สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์บริ การพร้อมที่จอดรถ เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,490 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่จอดรถขนาดประมาณ 3,000 ตารางเมตร
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 ซึ่ งเป็ นอาคารด้านหลังตั้งอยู่บนที่ ดินเช่าของบริ ษทั สยามนิ สสัน กรุ งไทย
จากัด โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าสถานที่ดงั นี้
คู่สญ
ั ญา
: บริ ษทั สยามนิสสัน กรุ งไทย จากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

:

ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการเป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

ระยะเวลาของสัญญา

:

3 ปี นับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561
โดยได้มีการจดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดิน เพื่อให้สัญญา
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

อัตราค่าเช่า

:

ชาระเป็ นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท และผูใ้ ห้เช่ามี
สิ ทธิปรับขึ้นค่าเช่าได้ โดยคานวณจากฐานค่าเช่าตลาดและ
อัตราเงินเฟ้ อในทุกระยะเวลา 3 ปี รวม 3 ครั้งๆ ละไม่เกิ น
ร้อยละ 10

เงื่อนไขการต่อสัญญา

:

เมื่อครบกาหนดสัญญา หากผูเ้ ช่าไม่ได้แจ้งบอกเลิกการเช่า
ถือว่าผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผูเ้ ช่าพื้นที่เช่าต่อไป ทั้งนี้ ผใู ้ ห้เช่ามี
สิ ทธิปรับขึ้นค่าเช่าได้ โดยคานวณจากฐานค่าเช่าตลาดและ
อัตราเงินเฟ้ อ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่าเช่างวด
สุดท้ายก่อนครบกาหนดสัญญา

เงื่ อนไขการใช้สิทธิ เลิ กสัญญา :

กรณี คู่ สั ญ ญาฝ่ ายหนึ่ งขอใช้สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาก่ อ น

ก่อนกาหนด

กาหนด ฝ่ ายที่ ใ ช้สิ ท ธิ ต ้อ งแจ้ง ให้ท ราบล่ วงหน้า ก่ อน 3
เดือน และจ่ายค่าปรับเป็ นเงินเท่ากับร้อยละ 30 ของค่าเช่า
ที่ตอ้ งชาระตั้งแต่วนั บอกเลิกสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 20

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

3) สัญญาเช่าพื้นที่สาขาอโศก 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
สาหรับเป็ นสถานประกอบการสาขาอโศก
คู่สญ
ั ญา
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา
อัตราค่าเช่า

:
:
:
:

เงื่อนไขอื่น

:

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บ้านเลิศแก้ว
ไม่มี
5 ปี นับตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
ปี ที่ 1 – 3 ชาระเป็ นรายเดือน เดือนละ 200,000 บาท
ปี ที่ 4 ชาระเป็ นรายเดือน เดือนละ 240,000 บาท
ปี ที่ 5 ชาระเป็ นรายเดือน เดือนละ 264,000 บาท
อัตราค่าเช่า ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในภาษีหกั ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 5 ของจานวนค่าเช่าตามสัญญา

สั ญญาเช่ าบริษัทย่อย
1) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้สร้างศูนย์จาหน่ายรถยนต์ สานักงานใหญ่ กาญจนาภิเษก โฉนดเลขที่ 4408 และ 5244
ตาบลบางไผ่ อาเภอภาษีเจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 พื้นที่รวมประมาณ 7 ไร่
137 ตารางวา โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
คู่สญ
ั ญา / ผูใ้ ห้เช่า

:

ผูเ้ ช่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา
อัตราค่าเช่า

:
:
:
:

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

นายรัตนะ แซ่ต้ งั
นางสุรีรัตน์ เลิศสุขกิจวัฒนา
นางสาวปราณี เลิศสุขกิจวัฒนา
นายเทอดศักดิ์ เลิศสุขกิจวัฒนา
นายชยพงศ์ เลิศสุขกิจวัฒนา
เด็กหญิงนันท์นภัส เลิศสุขกิจวัฒนา
เด็กหญิงชนันพัฒน์ เลิศสุขกิจวัฒนา
เด็กหญิงศศิพชั ร์ เลิศสุขกิจวัฒนา
บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด
ไม่มี
15 ปี นับตั้งแต่ 24 กันยายน 2559 ถึง 23 กันยายน 2574
24 กันยายน 2559 –23 กันยายน2562 เดือนละ 450,000 บาท
24 กันยายน 2562 –23 กันยายน 2565 เดือนละ 483,750 บาท
24 กันยายน 2565 –23 กันยายน 2568 เดือนละ 520,031 บาท
24 กันยายน 2568 –23 กันยายน 2571 เดือนละ 559,033 บาท
24 กันยายน 2572 –23 กันยายน 2574 เดือนละ 600,960 บาท
เมื่อครบกาหนดอายุของสัญญาเช่า กรรมสิ ทธิ์ ในอาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างบนที่ ดินให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูใ้ ห้เช่า เว้น
แต่คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะตกลงทาสัญญาเป็ นอย่างอื่น
ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 21

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

2) สัญญาเช่าที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้สร้างศูนย์จาหน่ ายรถยนต์ สาขาศรี นคริ นทร์ โฉนดเลขที่ 1250
เลขที่ ดิ น 3830 หน้ า ส ารวจ 38 ต าบลหนองบอน (พระโขนงฝั่ ง ใต้) อ าเภอประเวศ (พระโขนง)
กรุ งเทพมหานคร บางส่ วน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 พื้นที่รวมประมาณ 6ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา โดยมี
รายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
คู่สญ
ั ญา / ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา
อัตราค่าเช่า

สิ ทธิ ในการเช่าช่วง

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

: นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ในฐานะทายาทและผูจ้ ดั การมรดก
ของนางบุญสม บุณยนิตย์
: บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด
: ไม่มี
: 6 ปี 6 เดือนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 – 31 กรกฏาคม 2560
: 1 กุมภาพันธ์ 2554-31 กรกฎาคม 2554 ไม่ตอ้ งชาระค่าเช่า
1 สิ งหาคม 2554–31 กรกฎาคม 2557
อัตราค่าเช่า 450,000 บาทต่อเดือน
1 สิ งหาคม 2557-31 กรกฎาคม 2560
อัตราค่าเช่า 495,000 บาทต่อเดือน
: ผูเ้ ช่าสามารถนาทรัพย์สินที่เช่ านี้ ไปให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นเช่ าช่ วงอีก
ทอดหนึ่งได้ แต่ผเู ้ ช่าต้องรับผิดชอบหากเกิ ดความเสี ยหายต่อผูใ้ ห้เช่ า และ
ผูเ้ ช่ าต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่ าทราบเป็ นหนังสื อ และได้รับความยินยอมเป็ น
หนังสื อจากผูใ้ ห้เช่าก่อน
: กรณี สญ
ั ญาสิ้ นสุ ดลงไม่วา่ ด้วยกรณี ใดๆ ผูเ้ ช่าต้องรื้ อถอนขนย้ายทรัพย์สิน
และบริ วารออกจากที่ ดิ นที่ ให้เช่ า และส่ งมอบที่ ดินคื นให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ าใน
สภาพที่เรี ยบร้อยภายใน 45 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้ นสุ ดลง กรณี ผเู ้ ช่ าไม่
ปฏิ บตั ิ ตาม ต้องรั บผิดชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผูใ้ ห้เช่ าวันละ 20,000 บาท
จนกว่าผูเ้ ช่าจะส่ งมอบที่ดินที่เช่าคืนในสภาพที่เรี ยบร้อย

3) เช่าที่ดิน 187.5 ตารางวา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 499/9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
คู่สญ
ั ญา / ผูใ้ ห้เช่า

: บริ ษทั โตโยต้า กรุ งไทย จากัด

ผูเ้ ช่า

: บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

: ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการเป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

ระยะเวลาของสัญญา

: 3 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555- 31 ธันวาคม 2557
ต่อสัญญา

1 มกราคม 2558 -31 ธันวาคม 2560

อัตราค่าเช่า

: อัตราค่าเช่า 50,000 บาทต่อเดือน

สิ ทธิในการเช่าช่วง

: ผูเ้ ช่าสามารถนาทรัพย์สินที่เช่านี้ ไปให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่น
เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

: กรณี สัญญาสิ้ นสุ ดลงไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ ผูเ้ ช่ าต้องรื้ อถอนขน
ย้า ยทรั พ ย์สิ น และบริ ว ารออกจากที่ ดิน ที่ ให้เ ช่ า และส่ ง มอบ
ที่ดินคืนให้แก่ผใู ้ ห้เช่าในสภาพที่เรี ยบร้อย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 22

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

4) สัญญาเช่าที่ดิน 2400 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่โฉนดที่ ดินเลขที่ 6567 ถนนพหลโยธิ น แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
คู่สญ
ั ญา / ผูใ้ ห้เช่า

: บริ ษทั โตโยต้า กรุ งไทย จากัด

ผูเ้ ช่า

: บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

: ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการเป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

ระยะเวลาของสัญญา

: 3 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2558- 31 ธันวาคม 2560

อัตราค่าเช่า

: อัตราค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน

สิ ทธิในการเช่าช่วง

: ผูเ้ ช่าสามารถนาทรัพย์สินที่เช่านี้ ไปให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่น
เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้
: กรณี สัญญาสิ้ นสุ ดลงไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ ผูเ้ ช่ าต้องรื้ อถอนขน

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

ย้า ยทรั พ ย์สิ น และบริ ว ารออกจากที่ ดิน ที่ ให้เ ช่ า และส่ ง มอบ
ที่ดินคืนให้แก่ผใู ้ ห้เช่าในสภาพที่เรี ยบร้อย

4.7 สั ญญาให้ เช่ าทรัพย์สิน
1.) บริ ษทั ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าประเภทโชว์รูม เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 350 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่ งเป็ นอาคารด้านหน้าตั้งอยู่
บนที่ ดินเช่าของบริ ษทั และบริ ษทั ได้ให้บริ ษทั สยามนิ สสัน กรุ งไทย จากัด เช่าเฉพาะโชว์รูมชั้นล่าง โดยมีรายละเอียด
สัญญาเช่าสถานที่ดงั นี้
คู่สญ
ั ญา

:

บริ ษทั สยามนิสสัน กรุ งไทย จากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

:

ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการเป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

ระยะเวลาของสัญญา

:

3 ปี นับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2550
ทั้งนี้มีการต่อสัญญาต่อเนื่อง สิ้นสุด 19 กุมภาพันธ์ 2561

อัตราค่าเช่า

:

ชาระเป็ นรายเดือน เดือนละ 83,000 บาท

เงื่อนไขการต่อสัญญา

:

เมื่อครบกาหนดสัญญา หากผูเ้ ช่าไม่ได้แจ้งบอกเลิกการเช่า ถือว่า
ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู ้ ช่าพื้นที่เช่าต่อไป ทั้งนี้ ผใู ้ ห้เช่ามีสิทธิ ปรับค่า
เช่าได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่าเช่าปกติ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 23

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

2.) บริ ษทั ย่อยให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าประเภทโชว์รูมรถยนต์ เลขที่ 41/2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2554 โดยมีรายละเอียดสัญญา
เช่าสถานที่ดงั นี้
คู่สญ
ั ญา

:

บริ ษทั คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

:

ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการเป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

ระยะเวลาของสัญญา

:

3 ปี นับตั้งแต่ 1 สิ งหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

อัตราค่าเช่า

:

ชาระเป็ นรายเดือน เดือนละ 86,290 บาท

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

:

เมื่ อครบกาหนดอายุของสัญญาเช่ า ผูเ้ ช่ าต้องขนย้ายทรัพย์สิน
และบริ วารออกไปจากสถานที่เช่าภายในกาหนดเวลา 15 วัน นับ
แต่วนั ที่ สัญญาระงับลง มิฉะนั้นจะถื อว่าทรั พย์ของผูเ้ ช่ าและ
บริ ว ารตกเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของผู ้ใ ห้ เ ช่ า ทัน ที โดยผู ้เ ช่ า จะไม่
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อจานวนเงินใดๆ จากผูใ้ ห้เช่า

4.8 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยหนึ่ งแห่ ง คือ บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิ ล จากัด ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จรับซื้ อและ
จาหน่ ายรถยนต์ใช้แล้ว โดยในปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 40 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้น
ร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด และบริ ษทั มีนโยบายการควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยโดยได้มีการส่ งตัวแทนเข้าไปเป็ น
กรรมการในบริ ษทั ดังกล่าว
ทั้ง นี้ หากในอนาคตบริ ษ ัท มี ก ารลงทุ น เพิ่ม เติ ม ใดๆ บริ ษ ัทจะพิจ ารณาลงทุ นในธุ ร กิ จที่ เ กื้ อ หนุ น และเอื้ อ
ประโยชน์ตอ่ การทาธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อธุรกิจซึ่ งอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริ ญเติบโต หรื อธุรกิจที่บริ ษทั มี
ความถนัดและชานาญ โดยจะคานึ งถึ งอัตราผลตอบแทนที่ ได้รับจากการลงทุนเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯจะควบคุมดูแลโดยส่ งกรรมการเข้าเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และ
หากบริ ษทั ย่อยมีการดาเนิ นธุ รกิจที่ กระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ บริ ษทั จะกาหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การ
กาหนดเรื่ องที่จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นต้น สาหรับบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จะไม่เข้าไป
ควบคุมดูแลมากนักเพียงแต่จะส่งตัวแทนจากบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั นั้นๆ ทั้งนี้จานวนตัวแทนจากบริ ษทั
ที่เข้าไปเป็ นกรรมการจะขึ้นอยูก่ บั สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 24

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 25

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท

:

บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

:

KCAR

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจให้บริ การสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease)
และให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Rental)

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนจดทะเบียนของหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้ว
250,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:

เลขที่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร 10120

ที่ต้ งั สาขา

:

เลขที่ 288/9 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

บมจ. 0107547000761

โทรศัพท์

:

0-2291-8888

โทรสาร

:

0-2291-4488

Website

:

www.krungthai.co.th

นายทะเบียน

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009-9000 โทรสาร 0 2009-9991

ผูส้ อบบัญชี

:

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517

ชื่อสานักงานสอบบัญชี

:

บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ที่ต้ งั สานักงานสอบบัญชี

:

178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-596-0500, 02-555-0600
โทรสาร : 02-596-0539

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 26

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทย่อย

:

บริษัท กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด

สัดส่วนการลงทุน

:

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว

ลักษณะธุรกิจ

:

ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จาหน่ายรถยนต์ท้ งั เก่า-ใหม่ และรับซ่อมรถยนต์
จาหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ท้ งั เก่า-ใหม่

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนจดทะเบียนของหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้ว
400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:

1625 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร 10160

ที่ต้ งั สาขา ศรี นคริ นทร์

:

41/2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250

ที่ต้ งั สาขา เกษตร

:

2368 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตบางเขน กรุ งเทพ 10900

โทรศัพท์

:

0-2455-4455

โทรสาร

:

0-2455-4441

Website

:

www.surekrungthai.com

ผูส้ อบบัญชี

:

นางรุ่ งทิพย์ แจ้งศรี สุข
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11930

ชื่อสานักงานสอบบัญชี

:

บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ที่ต้ งั สานักงานสอบบัญชี

:

178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-596-0500, 02-555-0600
โทรสาร : 02-596-0539

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 27

ส่ วนที่ 2
การจัดการ และการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ณ วันที่31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
ทุนจดทะเบียน จานวน
250,000,000
บาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว จานวน
250,000,000
บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน
250,000,000
หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1.00
บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 30 สิ งหาคม 2559
ลาดับ

1/

รายชื่อผูถ้ ือหุน้

1

กลุ่มจันทรเสรี กลุ /1

2

กองทุนเปิ ดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ

3

จานวนหุน้ ที่ถือ (หุน้ )

ร้อยละ

183,733,400

73.49

14,259,900

5.70

กลุ่มระวีแสงสูรย์/2

6,650,000

2.66

4

กลุ่มคุณทรงเกียรติ/3

4,642,900

1.86

5

นายสยาม สุวฒั นางกูร

1,928,000

0.77

6

นายสุเมธ ว่องไว

1,805,500

0.72

7

นางจิตธาดา เปาอินทร์

1,732,100

0.69

8

กลุ่มบุญแสวง/4

1,614,700

0.65

9

นายสัญชัย อุดมรัชตวนิชย์

1,600,000

0.64

10

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

1,110,700

0.44

อื่นๆ

30,922,800.00

12.37

รวม

250,000,000.00

100.00

กลุ่มจันทรเสรี กลุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประกอบด้ วย
นายไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 10,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 4.00
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 40,512,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.20
นายพิเทพ จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 13.60
นายพิชิต จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 13.60
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล ถือหุ้ น 25,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.00
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 20,221,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 8.09
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 20,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 8.00

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2หน้าที่ 2

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
2/

กลุ่มระวีแสงสูรย์
ประกอบด้ วย
1. นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ ถือหุ้น 4,950,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.98
2. นางสาวปิ ยนุช ระวีแสงสูรย์ ถือหุ้น 1,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.40
3. นางสาวนุชนาถ ระวีแสงสูรย์ ถือหุ้น 700,000 หุ้น คิดเป็ นน้ อยกว่ าร้ อยละ 0.28

3/

กลุ่มคุณทรงเกียรติ ประกอบด้ วย
1. นางสาวปิ ยะดา คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 4,036,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.61
2. นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 595,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.24
3. นายปรั ชญ์ คุณทรงเกียติ ถือหุ้น 11,300 หุ้น คิดเป็ นน้ อยกว่ าร้ อยละ 0.01

4/

กลุ่มบุญแสวง
1.
2.
3.
4.
5.

ประกอบด้ วย
นางปิ ยะรั ตน์ บุญแสวง ถือหุ้น 890,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.36
นายอนุรักษ์ บุญแสวง ถือหุ้น 673,900 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.27
นางเยาวภา บุญแสวง ถือหุ้น 30,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
นายคุณวุฒิ บุญแสวง ถือหุ้น 20,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
นางนภาริ นทร์ บุญแสวง ถือหุ้น 800 หุ้น คิดเป็ นน้ อยกว่ าร้ อยละ 0.01

7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และสารองตามกฎหมายในแต่ละปี การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้นาปั จจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น ฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนิ นงาน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจในอนาคต เป็ นต้น ทั้งนี้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และสาหรับบริ ษทั ย่อย มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลเช่นเดี ยวกับบริ ษทั และเป็ นไปตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานกรรมการ
คุณพิเทพ จันทรเสรี กลุ

คณะกรรมการบริษัท
คุณพิเทพ จันทรเสรี กลุ
คุณพิชิต จันทรเสรี กลุ
คุณสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
คุณชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
คุณการุ ณ เลาหรัชตนันท์
รศ.ดร. พสุ เดชะริ นทร์

กรรมการผู้จดั การ
คุณพิชิต จันทรเสรี กลุ

ผู้ตรวจสอบภายใน
คุณสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล

ผู้จดั การกฎหมาย และ เลขานุการ
บริ ษัท
คุณนพพล ศักดิ์ทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
คุณศักดิธัช จันทรเสรี กลุ

ผู้อานวยการ
สายงานการตลาด

ผู้อานวยการ
สายงานบริ การ
คุณสิริมา ชะเอมกุล

ผู้จดั การอาวุโส การตลาด
คุณจิตติญา เหลืองจามีกร

ผู้จดั การบัญชีและการเงิน
คุณพรพรรณ สัตตวัตรกุล

ผู้จดั การการตลาด ลูกค้ าเก่า
คุณพัทธนันท์ จรุงกลิน่

ผู้จดั การธุรการ

ผู้จดั การการตลาดลูกค้ าใหม่

-

คุณวีระเดช ล้ อจิตรอานวย
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ผู้จดั การลูกค้ าสัมพันธ์
คุณสุนทรียา หวังชัย

ผู้จดั การศูนย์บริการ
คุณกัญจน์ภวิศ ใจกว้ าง

ผู้จดั การการตลาดระยะสั ้นและรถทดแทน

คุณจันทร์ทิพย์ แซ่โอ้ ว

ผู้จดั การศูนย์บริการ อโศก
-

ผู้จดั การการตลาดระยะสัน้ อโศก
คุณณัฐธิชา นาคะ

ผู้จดั การส่วนงานประกันภัย
คุณเจ็งมณี กุตะนันท์
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บริ ษทั มี คณะกรรมการที่ ท าหน้าที่ กาหนดแนวนโยบายในด้า นต่ า งๆ ของบริ ษ ัท ทั้ง สิ้ น 6 ชุ ด ประกอบด้ว ย
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559/1 มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย (กรรมการทุกท่านผ่านการ
อบรมหลักสูตร Directors Accredited Program (DAP) แล้ว)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายพิเทพ
นายพิชิต
นายการุ ณ
นายชัยวัฒน์
นางสุภาภรณ์
รศ.ดร. พสุ

จันทรเสรี กลุ
จันทรเสรี กลุ
เลาหรัชตนันท์
อัศวินทรางกูร
จิตต์มิตรภาพ
เดชะริ นทร์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายนพพล ศักดิ์ทอง เป็ นเลขานุการบริ ษทั
/1
หมายเหตุ : 1) นายพิเทพ จันทรเสรี กุล ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2559 แทนนายไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล ที่ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559
2) รศ.ดร. พสุ เดชะริ นทร์ ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แทนพลตารวจโทนพเก้า ธัญญสิ ริ ที่ได้ลาออกจากตาแหน่ง
3) นายพิชิต จันทรเสรี กุล ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายพิเทพ จันทรเสรี กุล ที่ได้ลาออกจากตาแหน่ง

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย นายพิเทพ จันทรเสรี กลุ และ
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ กรรมการสองท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

1
2
3

ชื่อ-นามสกุล

นายพิเทพ
นายพิชิต
นายพิสิทธิ์

จันทรเสรี กลุ
จันทรเสรี กลุ
จันทรเสรี กลุ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามบริษัทย่ อย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย นายพิเทพ จันทรเสรี กุล และ นายพิชิต จันทรเสรี กุล
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
การอบรมเพิม่ เติมระหว่ างปี 2559
ลาดับ
ผู้เข้ าอบรม
1
นายพิชิต จันทรเสรี กุล
2

หัวข้ อที่เข้ ารับการอบรบ
Succession Management for leadership – สมาคมการจัดการธุ รกิจแห่ งประเทศไทย
ผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 – สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ ผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 – สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จดั การให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) คณะกรรมการมีหน้าที่กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกากับดูแล
การบริ หารการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้
ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดาเนิ นการ ได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ ง
ได้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิม่ ทุน ลดทุน การออกหุน้ กู้ การซื้อขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั หรื อ การ
รับโอนกิจการหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับและการจ่ายบาเหน็จ
กรรมการ เป็ นต้น
3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่ งตามที่ เห็ นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยให้มีอานาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจานวนนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการคน
หนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
4) คณะกรรมการได้กากับให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพโดยจัดให้มี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ิดตามและดาเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรื อตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกาหนดเป็ นจานวน
แน่นอน หรื อ กาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็ นคราวๆ ไป หรื อ กาหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิ การต่างๆ ตามระเบี ยบของ
บริ ษทั
6) คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อย
7) คณะกรรมการมี หน้าที่ ในการกากับดู แลให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ อาทิ การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการซื้ อหรื อขายทรั พย์สินที่ สาคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
8) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการซื้ อหรื อขายทรัพย์สินที่สาคัญ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
นโยบาย วิสัยทัศน์ และ ค่ านิยมองค์ กร
“เป็ นบริ ษทั รถเช่าชั้นนาที่เน้นงานบริ การที่เป็ นเลิศ โดยเสริ มสร้างความเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การทางาน
ร่ วมกับคู่คา้ มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทกั ษะทางานที่ เป็ นมืออาชีพ
โดยการปลูกฝังจริ ยธรรม และการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี”
วิสัยทัศน์ บริษัท (Corporate Vision)
“บริ ษทั รถเช่าชั้นนาของประเทศ ที่มุ่งเน้น Service and Quality Excellence”
ค่ านิยมองค์ กร
ความเป็ นมืออาชีพ (Professional) ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด
เป็ นคู่คา้ ที่ดี (Partnership) การบริ การ และสัมพันธภาพที่ดี นามาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า
พัฒนาอยูต่ ลอดเวลา (Dynamic) ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อความเป็ นเลิศในธุรกิจรถเช่าอย่าง
ยัง่ ยืน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

นายชัยวัฒน์
นางสุภาภรณ์
รศ. ดร. พสุ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

อัศวินทรางกูร
จิตต์มิตรภาพ
เดชะริ นทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุ พิชฌาย์ ขจรชัยกุล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทางานในการสอบทานงบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2547 – ปัจจุบนั
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการ
ดาเนินงาน)

2540 – ปัจจุบนั
2544 – 2545

Executive Partner บจก. พรอสเพค คอนซัลติง้ (ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
อนุกรรมการ ที่ปรึ กษาทางการเงินองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
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อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลื อก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิ สระเพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นชอบเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
และคณะกรรมการของบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
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3. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director )
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2

ชื่อ-นามสกุล
นายพิเทพ จันทรเสรี กลุ
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

โดยมี นายนพพล ศักดิ์ทอง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ให้มีอานาจตัดสิ นใจในเรื่ องการดาเนิ นงานที่ สาคัญของบริ ษทั โดยกาหนดขอบเขตประเภท หรื อขนาดของ
ภารกิ จ วัต ถุ ป ระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษัท รวมถึ ง การก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานโดยรวม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาเรื่ องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. มี อ านาจกระท าการและแสดงตนเป็ นตัว แทนของบริ ษ ัท ต่ อ บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งและเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปของบริ ษทั
7. พิจารณาและอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษทั และพิจารณาอนุมตั ิคาขอจากฝ่ ายงานต่าง ๆ ของ
บริ ษทั ที่เกินอานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนั้น
8. หากการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ใช้งบประมาณสู งเกินกว่างบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิร้อยละ 10 จะต้องนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารอาจจะมอบหมายและกาหนดอานาจหน้าที่ ให้กรรมการบริ หารแต่ละคนสามารถดาเนิ นการ
ภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริ หารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้น
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริ หาร
ทั้งนี้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หารหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั
ย่อย รวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
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4. คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

1.
2.
3.

ชื่อ-นามสกุล
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาในกรณี ที่ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
กาหนด และสอบทานนโยบาย และแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสาหรับกรรมการให้
สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ และเป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด

5. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

ชื่อ-นามสกุล
นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
รศ. ดร. พสุ เดชะริ นทร์
นายพิเทพ จันทรเสรี กลุ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
1. กาหนดขอบเขต และนโยบายการการกากับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2 เสนอแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งให้คาแนะนาในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ โดยเปรี ยบเทียบกับแนวปฏิบตั ิสากล และเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุ งตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง
4. รายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2หน้าที่ 10

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

ชื่อ-นามสกุล
นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
1. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และขอบเขตความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการ
ดาเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมความเสี่ ยง
ในเรื่ องต่างๆ เช่น ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านตลาด หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่ มี
นัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
2. กาหนดการใช้ทรัพยากรในการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โดย
สามารถวิเ คราะห์ ประเมิ น วัด ผล และติ ด ตามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี
ประสิ ทธิผล
3. ทบทวน และให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง วิธีปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ ยงโดยรวม เพื่อให้มนั่ ใจว่ากลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงได้นามาปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
4. รายงาน และประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั

7. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้ง นายนพพล ศักดิ์ทอง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็ น
เลขานุการบริ ษทั

8. คณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ
นายศักดิธชั จันทรเสรี กลุ
นางสาวสิ ริมา ชะเอมกุล
นางสาวจิตติญา เหลืองจามีกร
นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล
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กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ
ผูอ้ านวยการสายงานบริ การ
ผูจ้ ดั การอาวุโสการตลาด
ผูจ้ ดั การบัญชี การเงิน
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การอบรมเพิ่มเติมระหว่างปี 2559
ลาดับ

ผู้เข้ าอบรม

1

นายศักดิธชั จันทรเสรี กุล

หัวข้ อที่เข้ ารับการอบรบ
Ethical Leadership Program 4/2016 Director Certification Program (ELPDCP 4201/20165)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

คุณสมบัตขิ องผู้บริหาร
ผู ้บ ริ ห ารขอรั บ รองว่า จะเป็ นผู ้ที่ ถู ก คัด เลื อ กแล้ว ว่า มี คุ ณ สมบัติ ข องผู ้บ ริ ห ารครบถ้ว น เป็ นผู ้มี จ ริ ย ธรรม มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั มี
ความตั้งใจที่ จะดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่เป็ น
ธรรมเหมาะสม

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
- คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

4.
5.

6.

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตามข้อ 1. เลื อกตั้งบุ ค คลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งในสัดส่ วน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน ให้
จับสลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนในปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติ หรื อ มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชน
 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ถือ โดยผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยง
 ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
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7.
8.

9.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั และการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ
ใบลาออกแล้ว
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนื อไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดื อน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการ
แทนจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั อยูข่ องกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธาน ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้

- คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 3 ปี
บริ ษทั ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั สาคัญ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั สาคัญ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยู่
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั สาคัญ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิน
เดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็ นบุ คคลที่ มีความรู ้ และ
ประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรื อการเงิ นเพียงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิ นได้
รวมทั้ง บริ ษทั จะพิจารณาคุ ณสมบัติในด้านอื่ นๆ ประกอบด้วย เช่ น ประสบการณ์ ในธุ รกิ จ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริ ยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่ งใหม่ได้ กรณี ที่ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อื่น ใดนอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท แต่ งตั้ง บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด โดย
บุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
- ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานในสาย
งานที่เกี่ยวข้อง
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8.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั มีค่าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ นให้คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ น ค่าเบี้ ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดื อน เป็ น
จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,644.58 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล
ประธานกรรมการ (ถึงแก่กรรมในปี 2559)
2. นายพิเทพ จันทรเสรี กุล
ประธานกรรมการ
3. นายพิชิต จันทรเสรี กุล

ปี 2558
ค่ าเบีย้ ประชุ ม
192.61

อืน่ ๆ
-

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2559
ค่ าเบีย้ ประชุ ม
อืน่ ๆ
104.31
-

171.32

-

188.45

-

186.13

-

188.45

-

175.02

-

192.52

-

142.78

217.20

136.68

238.92

120.89

173.76

116.68

191.13

87.55

173.76

63.71

191.13

564.72

16.30
1,007.10

16.30
637.48

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

4. นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์
กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.ท.นพเก้า ธัญญสิ ริ
กรรมการตรวจสอบ (ลาออกระหว่างปี 2559)
8. รศ. ดร. พสุ เดชะริ นทร์
กรรมการตรวจสอบ
รวม

1,076.30

2. ค่ าตอบแทนผู้บริหารบริษัท และบริษัทย่ อย
(หน่วย : พันบาท)

2558
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
- เงินเดือน และค่าตอบแทน
- โบนัส
- เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รวม
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8
8
8

15.10
3.33
0.44
18.87

2559
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)
8
8
8

13.70
3.66
0.52
17.88
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้มีน โยบายด้า นการกากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี เพื่ อให้เ ป็ นแนวทางส าหรั บ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร รวมถึ ง
พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อช่วยในการส่งเสริ ม และสนับสนุนให้บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่
มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุรกิ จ ตลอดจนมีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ มีความโปร่ งใสใน
การดาเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น
ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายในการกากับดูแลที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นโดยทัว่ กันโดยไม่
คานึงถึงว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ อยูจ่ านวนเท่าใด ทั้งผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคล นิ ติบุคคล รวมถึงผูถ้ ือหุ ้นประเภทสถาบัน ทั้งที่เป็ นสัญชาติ
ไทย และต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัดอย่างเคร่ งครัด
(ก) บริ ษทั มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งในหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวจะแจ้ง
รายละเอี ยด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และระเบี ยบวาระการประชุ ม ตลอดจนข้อมูลที่ สาคัญเพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นใจ รวมไปถึงการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์
ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารไปยังผูถ้ ือหุน้
(ข) ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดาเนิ นการประชุมตามระเบี ยบวาระการประชุม
โดยในระหว่างการประชุม ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั อย่างเต็มที่
(ค) ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน จะเข้าร่ วมประชุมและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นกรณี เหตุ
สุดวิสยั จนไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ได้คานึงถึงสิ ทธิขอผูถ้ ือหุน้ ถึงแม้วา่ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจะถือหุ ้นไม่เท่ากัน มีสิทธิ ในการออกเสี ยงไม่เท่ากัน แต่
บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ผ่านช่องทางเว็บไซต์ รวมถึงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
รวมถึงข้อร้องเรี ยนต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ (Email) และทางโทรศัพท์
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุม และลงมติในที่ประชุมแทนผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับมอบฉันทะที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีหนังสื อรับมอบฉันทะที่ถูกต้องมีสิทธิที่จะเข้าประชุม และลงมติเช่นเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ทุกประการ
(ค) บริ ษทั กาหนดให้กรรมการบริ ษทั อย่างน้อยครึ่ งหนึ่ งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่ วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผตู ้ รวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึ กษาต่างๆ เข้าร่ วม
ประชุมด้วย และจะกาหนดสถานที่และเวลาที่ประชุมให้เหมาะสมและสะดวกในการที่ผถู ้ ือหุน้ จะเข้าร่ วมประชุม
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั จะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกกลุ่มไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น คู่
ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่ องจากความสาคัญของการร่ วมมือ
กันระหว่างบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้จะสร้างความมัน่ คง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริ ษทั มีฐานะการเงินที่มนั่ คง
ดังนั้นนอกจากคณะกรรมการจะมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แล้ว คณะกรรมการยังต้องตระหนัก
ถึงการดูแลให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้ ได้รับการปฏิ บตั ิที่ดี โดยปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนดและดูแลให้ความมัน่ ใจว่าสิ ทธิ
ดังกล่าวได้รับความคุม้ ครองและปฏิบตั ิดว้ ยดีอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั มุ่งเน้นให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยดาเนิ นการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่าเสมอ และมี
การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้ องผลประโยชน์
ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
ลูกค้ า
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า จึงมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการนาเสนอบริ การที่ มี
คุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่ อนไข
ต่าง ๆ ของการให้บริ การของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และเกิดความเชื่อมัน่ ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั
และยังรวมถึงการรับฟังข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนามาพัฒนา และปรับปรุ งการให้บริ การที่เหมาะสมเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับลูกค้าดังนี้

1.
2.
3.
4.

โครงการ
อบรมขับขี่ปลอดภัย
ออกบูธ Safety Day บริ ษทั ลูกค้า (โดย KCAR)
โครงการเยีย่ มชมโรงงานประกอบรถยนต์
Toyota Save and Safe

จานวนครั้ง
7
1
3
4

จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
7 บริ ษทั
1 บริ ษทั
47 บริ ษทั
15 บริ ษทั

พนักงาน
บริ ษ ัทคัด เลื อ กบุ คลากรที่ มาเข้า ร่ วมในการทางานโดยคานึ งถึ ง ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงาน รวมถึงมุ่งพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งส่ งเสริ มพนักงานให้มีโอกาส
ในความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและ
สิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น
• กองทุนสารองเลีย้ งชี พ เพื่อตอบแทนความตั้งใจในการทางานของพนักงาน
• เครื่ องแบบพนั กงาน บริ ษทั มี ชุดฟอร์ มให้กับพนักงานทุ กปี รวมถึ งรองเท้าสวมใส่ เพื่อความปลอดภัยสาหรั บ
พนักงานที่ทางานในส่วนของการบารุ งรักษารถยนต์
• การตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อส่งเสริ มการดูแลสุขภาพของพนักงาน
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• หน้ าต่ างเรี ยนรู้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีส่วนของการพัฒนา และเรี ยนรู ้ภายในองค์กร เช่นมุมหนังสื อ สาหรับให้พนักงาน
ทุกคนนาไปอ่านเพื่อผ่อนคลาย หรื อนาไปพัฒนาความรู ้ มุมบอร์ดสาหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ทั้งใน
ส่วนของแวดวงธุรกิจ ภาษี ประกันสังคม หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
• พัฒนาความรู้ และทั กษะที่ เกี่ยวข้ อง บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดการอบรมพัฒนาความรู ้ให้กบั พนักงานในหัวข้อต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานได้พฒั นาความรู ้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมกับสถาบันภายนอก หรื อการเชิญวิทยากรที่มีความรู ้เข้า
มาให้การอบรมแก่พนักงานในบริ ษทั ฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู ้ของพนักงานในแต่ละส่วนงาน
ระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้ส่งพนักงาน รวมถึงผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมอบรมกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็ นการ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถ เช่น อบรมความรู ้ทางด้านบัญชีและภาษี อบรมความรู ้ดา้ นเทคนิคเพื่อยกระดับฝี มือช่าง กับศูนย์
ฝึ กอบรมนิสสัน มอเตอร์ประเทศไทย ผูบ้ ริ หาร เข้าร่ วมอบรมหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
เป็ นต้น
หลักสูตรที่ เข้ าอบรมระหว่ างปี 2559
หน่ วยงาน

บริ หาร

บัญชี

หัวข้ ออบรม
ไขกลยุทธ์การลดต้นทุนด้วยการบริ หารงานจัดซื้อ
จิตวิทยาโน้มน้าวใจด้วยเทคนิค NPL
Succession Management for leadership
แนวคิดจิตวิทยากับการบริ หารงานยุคใหม่
เพิ่มยอดขาย ทากาไรหลายเท่าด้วย Google Ad words
Global Business Leaders Program Batch 2
ติดปี กการตลาดในยุคดิจิตอล
Managing Employee Performance
การควบคุมภายในภาคปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขและป้ องกันความผิดพลาดจากการปฏิบตั ิจริ ง
ประเด็นที่ควรรู ้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และรายงานผูส้ อบบัญชีใหม่
ข้อควรระวังในการยืน่ งบการเงินปี 2559 และการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการนาส่งงบการเงิน
ปี 2560
update กฎหมายภาษีที่บงั คับใช้ปี 2559
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดพร้อมแก้ไขปั ญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบัญชี

ผู้บริหาร
บริ ษทั ทราบถึ งความส าคัญ ของผูบ้ ริ ห ารซึ่ ง เป็ นปั จ จัย หนึ่ งสู่ ความส าเร็ จ ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ จึ งได้มีก ารจัด ท า
โครงสร้ างค่าตอบแทนรวมถึ งมี ส วัสดิ ก ารต่า งๆ ของผูบ้ ริ หารอย่า งเหมาะสม และเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงสร้างค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็ นต้น
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เจ้ าหนี้และคู่ค้า
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจกับเจ้าหนี้ และคู่คา้ ทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริ ยธรรม โดยปฏิบตั ิตามธรรม
เนียมการค้า รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงร่ วมกันรวมถึงการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนด
คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็ นธรรม และไม่ดาเนินธุรกิจที่นามาซึ่งการผิดจริ ยธรรม หรื อผิดจรรยาบรรณ
ทางการค้าต่อคู่แข่ง โดยบริ ษทั ฯ จะยึดหลักปฏิบตั ิตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตก
ลงร่ วมกัน รวมถึงการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนด
ความรับผิดชอบต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่ วมมือ ดูแล และให้
ความใส่ ใจต่อชุมชม สังคม และสิ่ งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งมุ่งปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ www.krungthai.co.th ในส่วนของรายงานประจาปี 2559 และรายงานการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนประจาปี 2559
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทันเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้ คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ใน
การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งในรู ปของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกาหนด
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความโปร่ งใสและทัว่ ถึง ทั้งในส่ วนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนข้อ มู ล ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯ โดยได้เ ผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ผ่า นทางระบบ Set
Community Portal หรื อระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่ อต่างๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุน นักวิเคราะห์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างครบถ้ว น อี กทั้งบริ ษ ัทฯยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูล ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯผ่านทางเว็บไซด์ www.krungthai.co.th
เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจได้เข้ามาดูขอ้ มูลทัว่ ไป และหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริ ษทั ฯได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
02-291-8888
ในปี 2559 บริ ษทั ฯได้มีการนาเสนอข้อมูลดังนี้
• จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยีย่ มชมกิจการ 5 ครั้ง
• ให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพื่อรับทราบผลประกอบการ 25 ครั้ง
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ ต่อผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งต้องมีภาวะผูน้ า และสามารถควบคุมการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ าย
บริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
(ก) องค์ ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ต่า
กว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มีอยู่
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2. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ควรประกอบไป
ด้วยผูท้ ี่มีความรู ้ในด้านธุรกิจของรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดาเนินงาน อย่างน้อย 2 ท่าน ความรู ้ทางด้านบัญชี
และการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน และมีความรู ้ในด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน
3. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
และไม่มีลกั ษณะที่ แสดงถึ งการขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจในการบริ หารจัด การใน
กิจการที่ มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
4. บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุ กรายในแบบแสดงรายการข้อ มูลประจาปี ( 56-1)
รายงานประจาปี (56-2) รวมถึงการเปิ ดเผยบนเว็บไซด์ของบริ ษทั
(ข) อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 8 ข้อ
(ค) อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งขึ้นจากคณะกรรมการของบริ ษทั อย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน
3 ท่านต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในด้านของบัญชี และการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี
คุ ณสมบัติเ กี่ ย วกับความเป็ นอิ สระตามประกาศคณะกรรมการหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยเรื่ องคุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และกากับดูแลในการดาเนินงานของบริ ษทั ดูแลรายงานทางการเงิน
การควบคุมภายใน การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการพิจารณาการบริ หารความเสี่ ยง
ของบริ ษทั
อานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ กล่าวไว้แล้ว ในหัวข้อ อานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีท้ งั หมด 7 ข้อ
(ง) อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร มีท้ งั หมด 8 ข้อ
(จ) อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีท้ งั หมด 3
ข้อ
(ฉ) อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ มีท้ งั หมด 4 ข้อ
(ช) อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีท้งั หมด
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีท้ งั หมด 4
ข้อ
(ซ) ภาวะผู้นา
คณะกรรมการบริ ษ ัท วางนโยบาย กลยุท ธ์ แ ละเป้ าหมาย ตลอดจนการจัด ท างบประมาณ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกิจการ โดยทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ
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ฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งการกาหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยงั ต้อง
กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแล ฝ่ ายตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิงาน และประเมินผลการ
ทางาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริ หารความเสี่ ยง
ที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กบั บริ ษทั อย่างเต็มที่
(ฌ) ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
แม้วา่ บริ ษทั จะมีคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หาร ตลอดทั้งผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายต่างๆ
บางรายเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วย แต่นโยบายในการบริ หารงานของบริ ษทั ต้องเน้นถึงประโยชน์ของ
บริ ษทั โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะการตัดสิ นใจในเรื่ องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรื อ
การได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบในผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั จะกาหนดให้กรรมการ กรรมการบริ หารหรื อผูบ้ ริ หาร
ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ย เพื่อความเป็ นอิสระ
ในการตัดสิ นใจ และจะเปิ ดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่ งใสในการทางาน อีก
ทั้งจะนาข้อมูลที่จาเป็ นเปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบ 56-1 อย่างสม่าเสมอ สาหรับการ
ดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน บริ ษทั จะกาหนดให้คณะกรรมการบริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานที่
ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ไม่ให้ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
(ญ) จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั จัดทาข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ น
ธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ ซึ่ง
บริ ษทั เชื่อว่าการให้ความสาคัญกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกมาตรฐานการกากับดูแลให้สูงขึ้น
อีกทั้งส่งเสริ มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนในการจัดการของบริ ษทั สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือ
ของตลาดทุน
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9.2 การกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการ
บริ ษทั มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจานวน 6 ท่าน รายละเอียดเป็ นดังนี้
รายชื่อ
1. นายพิเทพ จันทรเสรี กลุ
2. นายพิชิต จันทรเสรี กลุ
3. นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์
4. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
5. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
6. รศ.ดร. พสุ เดชะริ นทร์
รวม

ผู้บริหาร
บริษัทใหญ่ /กรรมการ
/
/
/

3 ท่าน

ผู้บริหาร
บริษัทย่ อย/กรรมการ
/
/

2 ท่าน

กรรมการ
ตรวจสอบอิสระ

/
/
/
3 ท่าน

บริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และข้อบังคับของ ตลท. เรื่ อง จานวนกรรมการอิสระและกรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งกาหนดให้มีกรรมการอิสระให้เป็ น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ากว่า 3 คน โดยบริ ษทั ได้มี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ขา้ งต้น
(2) การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั จะไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ แต่เนื่องจากทั้งสองท่านเป็ นตัวแทนจาก
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกันและเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญต่างๆ ต้องกาหนดให้
ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุม่ กรรมการตรวจสอบซึ่งถือว่ามีความเป็ นอิสระจะต้องมี
บทบาทในการให้ความเห็นแก่บริ ษทั เป็ นอย่างมากซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงานได้เป็ นอย่าง
ดี
(3) ค่ าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยูใ่ นเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคานึ งถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
ไว้ไ ด้ ส่ ว นผูบ้ ริ ห ารจะได้รั บ ผลตอบแทนโดยพิ จ ารณาจากผลการด าเนิ น งานของผูบ้ ริ ห ารแต่ ล ะบุ ค คลรวมทั้ง ผล
ประกอบการโดยรวมของบริ ษทั เป็ นสาคัญ การกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะพิจารณากลัน่ กรองผ่านคณะกรรมการสรร
หา และกาหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้บริ ษทั กาหนดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทนและ
จานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารในรายงานประจาปี ตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(4) การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่ าเสมออย่างน้อย 3 เดื อนต่อครั้ง โดยจะมีวาระการ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่ งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและ
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ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่ ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งบันทึ ก
รายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ในระหว่างปี หากมีวาระที่จะมีการพิจารณาในเรื่ องของนโยบาย หรื อประเด็นในเชิงธุรกิจ บริ ษทั ฯ จะมีการ
เรี ยกประชุมกรรมการในระหว่างกาล ตามความเหมาะสม
ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุม จะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ น
อิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ในกรณี ที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยใดๆ
ในเรื่ องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้นๆ โดยจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
โดยในปี 2558 และในปี 2559 บริ ษทั มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้ นปี ละ 8 ครั้ง และ 7 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรี กลุ /1
2. นายพิเทพ จันทรเสรี กลุ
3. นายพิชิต จันทรเสรี กลุ
4. นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์
5. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
7. พล.ต.ท.นพเก้า ธัญญสิ ริ/2
8.รศ. ดร. พสุ เดชะริ นทร์ /2
/1
/2

ปี 2558

ปี 2559

จานวนครั้ง
จานวนครั้งที่
จานวนครั้ง
จานวนครั้งที่
ประชุมในช่วงที่
เข้าร่ วม
ประชุมในช่วงที่ เข้าร่ วมประชุม
ดารงตาแหน่ง
ประชุม
ดารงตาแหน่ง
6
6
3
3
7
7
7
7
8
8
7
7
7
7
7
7
8
8
7
7
8
8
7
7
7
7
7
4
1
1

ระหว่างปี 2559 นายไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559
พล.ต.ท. นพเก้า ธัญญสิ ริ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ และแต่งตั้ง รศ.ดร. พสุ เดชะริ นทร์
ดารงตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

(5) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อ ช่ วยการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั โดยมี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง มีวาระการดารงตาแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดซึ่ งไม่เกินคราวละ 3
ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อยจานวน 3 ท่าน
(6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั จัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้าที่สอดส่ องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
รายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งจะส่ งเสริ มความน่าเชื่อถือให้กบั งบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)
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การเงิน ทั้งนี้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ ง ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งการดาเนิ นงาน และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ ยงและการให้
ความสาคัญต่อรายการผิดปกติท้ งั หลาย
(7) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมาย
กาหนดตาม พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีส่วนได้
เสี ยสาธารณะ โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(8) ความสัมพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็ นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงิ นและที่ ไม่ใช่การเงิ น ดังนั้น
บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและโปร่ งใส ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กาหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านตลอดจนผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่า
เทียมกัน ปั จจุบนั การให้ขอ้ มูลแก่นักลงทุนอยูใ่ นความรับผิดชอบร่ วมกันระหว่างแผนกบัญชี กบั ฝ่ ายบริ หาร เพื่อทาให้นัก
ลงทุนและผูท้ ี่ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามา
ลงทุน อีกทั้งยังทาให้บริ ษทั ได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริ ษทั ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการวางเป้ าหมายและกลยุทธ์ของ
บริ ษทั
(9) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใสและทัว่ ถึง ทั้งในรู ปของรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยได้เปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางสื่ อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 561 รายงานประจาปี ของบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทัว่ ถึง
การป้ องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ ประโยชน์ ของผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการกากับดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1) ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2) บริ ษทั กาหนดให้ผูบ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)
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จัดส่ งสาเนารายงานนี้ ให้แก่บริ ษทั ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3)บริ ษทั จะดาเนินการส่งหนังสื อเวียนแจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบว่า ผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคล
อื่น
บริ ษทั กาหนดบทลงโทษหนักเบาตามลักษณะแห่ งความผิดตามควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะใช้
บทลงโทษสู งสุ ดหากพบว่าผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้องใดๆ ได้ใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมีความประพฤติที่ส่อไป
ในทางที่ จะทาให้บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้นได้รับความเสื่ อมเสี ยและเสี ยหาย โดยบทลงโทษสู งสุ ด คือ การให้ออกจาก
บริ ษทั

9.3 นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต โปร่ งใสเป็ นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จึง
ได้เข้าร่ วมใน “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริ ต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ
เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนิ นการที่
เหมาะสม เพื่ อป้ องกันการคอร์ รัปชั่นกับทุ ก กิ จ กรรมทางธุ รกิ จของบริ ษ ัทฯ และเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้า นการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทา “นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนใน
การดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ในรายงานฉบับนี้ จะกล่าวถึง “นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รับชัน่ ” ในบางส่ วน และได้เปิ ดเผย “นโยบาย
ต่อต้านคอรัปชัน่ ” ฉบับเต็ม ไว้บน website ของบริ ษทั www.krungthai.co.th
9.3.1 คานิยาม
คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้
คามัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้กบั บริ ษทั โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ได้มา
หรื อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า ให้กระทาได้
9.3.2 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
3) กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างๆ เป็ นต้น
4) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บตั ิงานว่าเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนิ นการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกาหนดของ
หน่ วยงานกากับดู แล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามี ระบบควบคุ มที่ มี ความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้าน
คอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ และ
ในกรณี ที่พบเห็นการกระทาอันเป็ นที่ฝ่าฝื นนโยบายฉบับนี้ จะต้องรี บรายงานต่อผูบ้ งั คับ บัญชา หรื อผ่านช่อง
ทางการรายงานที่กาหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้
9.3.3 แนวทางการปฏิบัตเิ พือ่ ป้ องกันและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บททัว่ ไป
1) กรรมการบริ ษ ัท ผู ้บ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก ระดับ ต้อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น และ
จรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2) พนักงาน ไม่พึงละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ต้องแจ้ง
ให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมี
ข้อสงสัย หรื อข้อซักถามให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆที่กาหนดไว้
3) บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ ปฏิ เสธหรื อแจ้งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่ เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4) บริ ษทั จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
5) ผูท้ ี่กระทาคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั ตาม
ระเบียบที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดต่อกฎหมาย
6) บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับทางบริ ษทั ฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน่
7) บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ท้ งั การทา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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9.3.4 การประเมินความเสี่ยง
1) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ และ
จะต้องสื่ อสารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ ให้เข้าใจ และร่ วมมือกัน เพื่อจัดการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) บริ ษ ัท ฯ จะจัด ท าการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการท าธุ ร กรรมต่ า งๆ ของบริ ษ ัท ฯ ที่ อ าจมี ข้ ัน ตอนหรื อ
กระบวนการที่เข้าข่ายการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ โดยทาการทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดย
ภาพรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มี
ความเหมาะสมที่จะป้ องกันความเสี่ ยง หรื อลดความเสี่ ยงลงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้
9.3.5 การฝึ กอบรมและการสื่อสาร
1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ก. กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานทุ กคน จะได้รั บ การอบรมหรื อ รั บ ทราบเกี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นการ
คอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะรู ปแบบต่างๆของการคอร์ รัปชัน่
ความเสี่ ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณี พบเห็นหรื อสงสัยว่า
มีการคอร์รัปชัน่
ข. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสาเนานโยบายฉบับนี้ หรื อหาได้จากใน Intranet ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อช่วยให้มนั่ ใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ นอกจากนี้ยงั สามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุ งแก้ไขได้จากเว็บไซด์ของ
บริ ษทั ฯ
ค. การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฐมนิ เทศหรื อก่อนการเข้ารับตาแหน่ง
ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริ ษทั ฯ
2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า/ให้บริ การ และผูร้ ับเหมา
บริ ษทั ฯ จะสื่ อสารนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่นให้แก่ ตวั แทน ตัวกลางทางธุ รกิ จ ผูจ้ ัดจาหน่ ายสิ นค้า/
ให้บริ การ และผูร้ ั บเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่ มต้นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า/บริ การ และผูร้ ับเหมายึดมัน่ ในมาตรฐานการ
รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ
9.3.6 การแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีขอ้ สงสัยหรื อมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานหรื อบุคคล
ซึ่งกระทาการในนามบริ ษทั ฯ คนใดได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ จะต้องรายงานหรื อแจ้งเบาะแสหรื อข้อ
ร้องเรี ยนต่อบริ ษทั ฯ ได้ดงั นี้
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรี ยนได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรื อเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรผ่านช่องทาง ดังนี้
o ผ่านทางโทรศัพท์ 02-291-8888 ต่อ 120 (คุณนพพล ศักดิ์ทอง)
o ผ่านทาง E-mail :noppol@krungthai.co.th
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2หน้าที่ 27

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

o ผ่านทาง website ของบริ ษทั www.krungthai.co.th
o ผ่านจดหมายโดยระบุชื่อ และส่งมายัง “ผูร้ ับแจ้งข้อร้องเรี ยน” ตามที่อยูต่ ่อไปนี้
คุณนพพล ศักดิ์ทอง / เลขานุการบริ ษทั
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455/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120
 บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลผูแ้ จ้งไว้เป็ นความลับ โดยบริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลการแจ้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
บริ หารงานและกากับการปฏิบตั ิงานภายใน หรื อเปิ ดเผยตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคาสั่ง
ศาล และ/หรื อ ตามคาสั่งของสานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง
 ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริ งจัง และได้รับความคุม้ ครองโดยไม่
ต้องหวัน่ เกรงต่อการใช้อานาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรื อการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม เพื่อตอบโต้
การกระทาของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
 ผูแ้ จ้งจะต้องกระทาการโดยสุ จริ ต หากบริ ษทั ฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริ ต หรื อมีเจตนาในการ
กลัน่ แกล้งให้ผอู ้ ื่นได้รับความเสี ยหาย เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรื อให้ได้รับความ
อับอาย ฯลฯ นั้น บริ ษทั ฯ จะดาเนินการตามที่เห็นควรต่อไป
9.3.7 การดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรอง สื บสวน
ข้อเท็จจริ ง
2) ระหว่างการสื บสวนข้อเท็จจริ ง กรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้
ตัวแทน (ผูบ้ ริ หาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนได้ทราบ
3) หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่าผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้
กระทาการคอร์รัปชัน่ หรื อทุจริ ตจริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิ ผถู ้ ูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิ ผู ้
ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทาอันทุจริ ต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4) หากผูถ้ ูกร้องเรี ยน ได้กระทาการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนั้นถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั จนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรื อพ้นจากตาแหน่ง และ
หากการกระทาทุจริ ตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ ระทาความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทาง
วินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ คาตัดสิ นของคณะกรรมการ (ผูบ้ ริ หาร) ถือเป็ นอันสิ้นสุด
9.3.8 การกากับติดตามและสอบทาน
1) บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้ เป็ นประจาอย่างต่อเนื่ อง (อย่างน้อยปี ละครั้ง) โดยพิจารณา
ถึงสถานการณ์และความเสี่ ยงที่ เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบผลการ
ประเมินความเสี่ ยง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ ยง
2) ฝ่ ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และรายงาน
ประเด็นที่ ตรวจพบอย่างเร่ งด่ วน เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุ มภายในมีประสิ ทธิ ผลในการต่อต้าน
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

คอร์ รัปชัน่ ทั้งนี้ จะหารื อผลการตรวจสอบร่ วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่ เหมาะสม
และจะรายงานให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป
9.4

บุคลากร
จานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี จานวนทั้งสิ้ น 255 คน (ไม่รวม
ผูบ้ ริ หาร) ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

1.
2.
3.
4.

สายงาน
สายงานบริ หาร
สายงานการตลาด
สายงานบริ การ
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
รวม

จานวนพนักงานประจา (คน)
3
81
86
85
255

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานใดๆ
ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในปี 2558 เป็ นจานวน 82.82 ล้านบาท และค่าตอบแทนรวม
ของพนักงานจานวน 266 คน (รวมเข้า-ออกระหว่างปี ) ในปี 2559 เป็ นจานวน 83.40 ล้านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ป
เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม อยูใ่ นรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจาปี 2559
เป็ นการรายงานแยกเล่มจาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (56-1) และได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั
เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจเข้าไปดูขอ้ มูลได้ที่เว็บไซด์ www.krungthai.co.th
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ในสภาพปั จจุบนั บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและสอดคล้องกับ
แบบประเมินการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่ วนของ
การควบคุมภายในที่เกี่ ยวกับเรื่ องการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวนั้น บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยังได้มีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อทา
หน้าที่ ในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตในการตรวจสอบกิ จการ/ ธุ รกรรมภายใน
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพในการควบคุม/ บริ หารจัดการที่ดี
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่างกัน
บริ ษทั มีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการทารายการกับผู ้
ถือหุ ้นและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงการทารายการกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
รายการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั้งหนังสื อแสดง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดงั นี้
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั /บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี

บจก.สยามนิสสัน กรุ งไทย

บจก. โตโยต้า กรุ งไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
นายไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 4 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ
22.22 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นายพิเทพ จันทรเสรี กุล เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชาระแล้วของ
บริ ษทั และเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นายพิชิต จันทรเสรี กุล เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชาระแล้วของ
บริ ษทั และเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ 16.67 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 5.56 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 5.56 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นายพิสิทธ์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 5.56 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นายพิชิต จันทรเสรี กุล เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชาระแล้วของ
บริ ษทั และเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 25 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 2.50 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 5 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 5 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 60 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นายไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 4 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ
2.50 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นายพิเทพ จันทรเสรี กุลเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชาระแล้วของ
บริ ษทั และเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 60 ของบจก.โตโยต้า กรุ งไทย
นายพิชิต จันทรเสรี กุล เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชาระแล้วของ
บริ ษทั และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก.โตโยต้า กรุ งไทย
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก.โตโยต้า กรุ งไทย
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 0.38 ของบจก. โตโยต้า กรุ งไทย
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 0.38 ของบจก. โตโยต้า กรุ งไทย
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 0.38 ของบจก. โตโยต้า กรุ งไทย
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต

นางวิภาพร จันทรเสรี กุล
นายพิเทพ จันทรเสรี กุล
นายพิชิต จันทรเสรี กุล
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล

นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 32.50 ของทุนชาระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.25 ของทุนชาระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั และเป็ นกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนาม และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.13 ของทุนชาระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต
เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั และเป็ นมารดาของนายพิเทพ จันทรเสรี กุล
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั และเป็ นบุตรของ
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั และเป็ นบุตรของ
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล
เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั และเป็ นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรี กุล
เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั และเป็ นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรี กุล
เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั และเป็ นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรี กุล

12.1 รายการระหว่างกัน
1 รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน
ลักษณะรายการ

รายการเช่าทรัพย์สิน
บริ ษทั เช่าพื้นที่อาคารขนาด 1,490 ตร.ม. เพื่อใช้เป็ นศูนย์บริ การ โดย
ได้รั บจัด สรรพื้น ที่ ส าหรั บจอดรถขนาด 3,000 ตร.ม. ตั้ง อยู่ที่ ถ.
พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุ ง เทพฯ สั ญ ญาเช่ า อายุ 3 ปี 3 ปี
นับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561 คิดอัตราค่าเช่ า
100,000 บาทต่อเดื อน และผูใ้ ห้เช่ ามี สิทธิ์ ปรั บขึ้ นค่าเช่ าได้ไม่เกิ น
ร้อยละ 10 ในทุกระยะเวลา 3 ปี

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

นโยบายราคา

บจก. สยาม
นิสสัน กรุ งไทย

คิ ด อั ต ราค่ า เช่ า
100,000 บาทต่อ
เดือน
(คิ ดเป็ นอัตราค่ า
เ ช่ า ร ว ม พื้ น ที่
จอดรถ 22.27
บาทต่อ ตร.ม.)
คิ ด อั ต ราค่ า เช่ า
50,000-70,000
บ า ท ต่ อ เ ดื อ น
(คิ ดเป็ นอัตราค่ า
เช่ า รวม 266.67
บาท ต่อ ตร.ม.)

1.20

1.20

0.60

0.84

คิดอัตราค่าเช่า/
150,000 บาท

1.8

1.8

บริ ษทั ย่อย เช่าพื้นที่ 187.5 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่ ถนนรามอินทรา แขวง
คันนายาว กรุ งเทพฯ สัญญาเช่ าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 ถึ ง 31 ธ.ค.
60

บจก. ธนภัทร
พรอพเพอร์ ต้ ี

บริ ษทั ย่อยเช่าพื้นที่ 2400 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่ โฉนดเลขที่ 6567 ถนน
พหลโยธิน แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 2
ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 58

บจก. โตโยต้า
กรุ งไทย
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มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี
รอบปี
สิ้ นสุ ด 31
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.
ธ.ค.58
59
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

นโยบายราคา

รายการให้เช่าทรัพย์สิน
1. บริ ษทั ให้เช่าพื้นที่สานักงาน ขนาด 350 ตร.ม.เพื่อให้ใช้เป็ นโชว์
รู มรถยนต์ ตั้งอยูท่ ี่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ ก.พ. 47 ถึง ก.พ. 50 ทั้งนี้ ได้ต่อสัญญา
อีก ต่อเนื่อง โดย สิ้ นสุ ด ก.พ. 2561

บจก. สยามนิส
สัน
กรุ งไทย

คิดอัตราค่าเช่า
83,000 บาทต่อ
เดือน
(คิดเป็ นอัตราค่า
เช่า 237.14 บาท
ต่อ ตร.ม.)

1.00

1.0

2. บริ ษทั ย่อยให้เช่าพื้นที่สานักงาน ขนาด 1,200 ตร.ม.เพื่อให้ใช้เป็ น
โชว์รูมรถยนต์ ตั้งอยูท่ ี่ ถ. ศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ ส.ค. 58 ถึง ก.ค. 60

บจก.
คาร์ลอฟท์
ออโต้ อิมพอร์ต

คิดอัตราค่าเช่า
80,644.86 บาท
ต่อเดือน
(คิดเป็ นอัตราค่า
เช่า 71.91 บาท
ต่อ ตร.ม.)

1.04

1.04

2.

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี
รอบปี
สิ้ นสุ ด 31
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.
ธ.ค.58
59

รายการซื้อทรัพย์สิน
ลักษณะรายการ

1. บริ ษทั ซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็ นทรัพย์สินให้เช่า

เจ้าหนี้ค่าซื้อรถยนต์
2. บริ ษทั ซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็ นทรัพย์สินให้เช่า

เจ้าหนี้ค่าซื้อรถยนต์
3. บริ ษทั ซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็ นทรัพย์สินให้เช่า
เจ้าหนี้ค่าซื้อรถยนต์
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บจก.โตโยต้า
กรุ งไทย

บจก. สยามนิสสัน
กรุ งไทย

บจก. คาร์ลอฟท์
ออโต้ อิมพอร์ต

นโยบายราคา

บริ ษทั ซื้ อในราคาต้นทุน
หลังหักส่ วนลดพิเศษจาก
การซื้ อ
บริ ษทั ซื้ อในราคาต้นทุน
หลังหักส่ วนลดพิเศษจาก
การซื้ อสิ นทรัพย์ - ส่ วนลด
รับจากการซื้ อรถยนต์
ราคาตลาดสาหรับลูกค้า
ชั้นดี

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี
รอบปี
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค. 58 สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.59
546.87
969.04

9.40
49.81

34.99

24.34

38.07

15.49

-
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2 รายการค้ าประกันเงินกูย้ มื ธนาคาร
ลักษณะรายการ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

1. นายพิเทพ จันทรเสรี กุล ค้ าประกันเงินกูย้ ืมธนาคาร นายพิเทพ จันทรเสรี กุล
ให้แก่บริ ษทั กับธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เงิ นกู้เบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารวงเงิ น 10 ล้านบาท ค้ า
ประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิ น
วงเงิน 130 ล้านบาทและหนังสื อสัญญาค้ าประกัน
วงเงิน 130 ล้านบาท
2. นายพิชิต จันทรเสรี กุล ค้ าประกันเงิ นกู้ยืมธนาคาร นายพิชิต จันทรเสรี กุล
ให้แก่บริ ษทั กับธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้นในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิ นวงเงิ น
80 ล้านบาทและหนังสื อ สัญญาค้ าประกัน วงเงิ น
100 ล้านบาท

นโยบายราคา

ไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนี ยม

ไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนี ยม

มูลค่าของเงินกูย้ มื คงค้าง (ล้านบาท)
รอบปี
รอบปี
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.58 สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.59
-

-

-

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ดังนี้
1. รายการเช่ าและให้ เช่ าทรั พย์ สิน
บริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็ นสานักงานและศูนย์บริ การ และให้เช่าพื้นที่สานักงานเพื่อใช้เป็ นโชว์ รู มรถ
ยนต์ ในอัตรายุติธรรมและสมเหตุสมผล สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ค่าเช่าในพื้นที่สานักงานใกล้เคียง และบริ ษทั เช่ารถยนต์
และให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการดาเนินงานในราคาค่าเช่าลูกค้าชั้นดีซ่ ึงเป็ นราคาที่ยตุ ิธรรมและสมเหตุสมผล
บริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันเช่าที่ดินในอัตราที่ ตกลงกันไว้ โดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะรับผิดชอบใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
บริ ษทั ย่อยเช่ า ที่ ดิน กับบริ ษทั ที่ เกี่ ย วข้อ ง ในอัต ราที่ ตกลงกันไว้ ซึ่ ง เป็ นเกณฑ์ร าคาตลาดโดยบริ ษ ัทย่อ ยเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน
2. รายการซื ้อทรั พย์ สิน
รายการดังกล่าว เป็ นการซื้ อรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ เพื่อสาหรับใช้ประกอบกิ จการของบริ ษทั เป็ นทรัพย์สิน
เพื่อให้เช่า ในราคายุติธรรม เปรี ยบเทียบได้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายรถยนต์รายอื่น ซึ่ งเป็ นไปตามธุรกิ จการค้าปกติ ทั้งนี้
ตั้งแต่ไตรมาสสาม ปี 2547 เป็ นต้นไป บริ ษทั มีนโยบายซื้ อรถยนต์ในราคาตลาด โดยทาการเปรี ยบเที ยบราคา
รถยนต์กบั ผูจ้ าหน่ายหลายราย และซื้ อรถยนต์ในรุ่ นเดี ยวกันที่ มีราคาต่ าสุ ดหรื อได้รับออปชัน่ เพิ่มที่มีมูลค่ารวม
สูงสุด
3. รายการคา้ ประกันเงินกู้ยืมธนาคาร
รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็ นเงื่อนไขของการให้กยู้ มื เงินของธนาคารพาณิ ชย์ และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั โดยเป็ นการค้ าประกันสาหรับเงินกูย้ มื เพื่อซื้ อรถยนต์สาหรับให้เช่า และสาหรับเงินทุนหมุนเวียน
ของบริ ษทั โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงิน
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
1. รายการเช่ าและให้ เช่ าทรั พย์ สิน
 บริ ษทั เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็ นศูนย์บริ การจาก บจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย และบริ ษทั ให้ บจก. สยามนิสสัน
กรุ งไทย เช่าพื้นที่สานักงานบางส่วนเพื่อใช้เป็ นโชว์รูมสาหรับจาหน่ายรถยนต์นิสสัน โดยอาคารทั้งสองแห่ ง
ตั้งอยูบ่ ริ เวณพื้นที่เดียวกันบนถนนพระราม 3 บริ ษทั เป็ นเจ้าของสิ ทธิในพื้นที่บริ เวณด้านหน้าติดกับถนนใหญ่
และ บจก.สยามนิ สสัน กรุ งไทยเป็ นเจ้าของสิ ทธิ ในพื้นที่บริ เวณด้านหลัง ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ได้มีการขยายการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ จึ งได้เช่าพื้นที่ ใช้ในส่ วนหลังเพิ่มเติ มสาหรับเป็ นศูนย์บริ การ และได้ให้ บจก. สยามนิ สสัน
กรุ ง ไทย เช่ า พื้ น ที่ ส่ ว นหน้าบางส่ ว นเพื่ อ ใช้เป็ นโชว์รูม โดยมี อ ัต ราค่ าเช่ า เป็ นอัต ราที่ ยุติ ธ รรม สามารถ
เปรี ยบเทียบได้กบั ค่าเช่าในพื้นที่ สานักงานใกล้เคียง บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องทารายการดังกล่าว เพราะเป็ น
ข้อ ตกลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่ บ ริ ษ ัท จะมี น โยบายเข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ว่า บริ ษ ัท จะเป็ นผูใ้ ช้
ประโยชน์ จ ากที่ ดิน ด้านหน้า เพื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคารส านักงาน และ บจก.สยามนิ ส สัน กรุ ง ไทยจะเป็ นผูใ้ ช้
ประโยชน์จากที่ดินด้านหลังเพื่อก่อสร้างศูนย์บริ การซ่อมแซมรถยนต์ แต่ต่อมาเมื่อบริ ษทั มีการขยายงานทาให้
มีการใช้พ้ืนที่อาคารด้านหลังสาหรับบริ การลูกค้าของบริ ษทั มากขึ้น บริ ษทั จึงขอเช่าพื้นที่ดงั กล่าวจาก บจก.
สยามนิสสัน กรุ งไทย ในขณะเดียวกัน บจก.สยามนิสสัน กรุ งไทย ซึ่งประกอบธุรกิจตัวแทนจาหน่ายนิ สสันมี
ความต้องการเช่าโชว์รูมด้านหน้าเพื่อจอดรถสาหรับจาหน่ าย จึงจาเป็ นต้องขอเช่าพื้นที่ บางส่ วนจากบริ ษทั
รายการดังกล่าวจึ งเป็ นผลมาจากข้อตกลงในอดี ต ซึ่ งในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิ ดขึ้น
ต่อไปตลอดอายุสญ
ั ญา 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 บริ ษทั ย่อยเช่าที่ ดินเพื่อใช้เป็ นโชว์รูม โตโยต้าชัวร์ กรุ งไทย สาขาศรี นคริ นทร์ และเป็ นสานักงานสาขา โดย
บริ ษทั ย่อยให้ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ ต เช่าที่ดินดังกล่าวบางส่ วนเพื่อใช้เป็ นโชว์รูมสาหรับจาหน่าย
รถยนต์นาเข้า โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยูบ่ ริ เวณพื้นที่เดียวกันบนถนนศรี นคริ นทร์ และบริ ษทั ย่อยคิดค่าเช่า
ที่ ดิ น ในอัต ราที่ ต กลงกัน ไว้ โดยบริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้อ ดั ง กล่ า วจะรั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นของค่ า ใช้จ่ า ยด้ า น
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 บริ ษทั ย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สาหรับจาหน่ายรถยนต์บริ เวณถนนรามอินทรา โดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก บจก. ธน
ภัทร พร็ อพเพอร์ ต้ ี โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
เช่าที่ดิน
 บริ ษทั ย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สาหรับจาหน่ายรถยนต์บริ เวณถนนพหลโยธิน สาขาเกษตรโดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก
บจก. โตโยต้า กรุ งไทย โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การเช่าที่ดิน
2. รายการซื ้อทรั พย์ สิน
บริ ษทั ซื้ อรถยนต์ อะไหล่ร ถยนต์ และเครื่ องมื อช่ า งจาก บจก. สยามนิ สสัน กรุ งไทย และ บจก. โตโยต้า
กรุ ง ไทย เพื่ อ ส าหรั บ ประกอบกิ จ การของบริ ษ ัท ในการให้ลู ก ค้า เช่ า รถยนต์ โดยมี ร าคาที่ ยุติ ธ รรม และ
เปรี ยบเทียบได้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายรถยนต์รายอื่น ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการทารายการซื้ อทรัพย์สินระหว่างกัน
เพิ่มเติม บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาราคา รวมทั้งความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของการทารายการ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั คาดว่าจะมีรายการซื้ อทรัพย์สิน
ระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่ องจากบริ ษทั มีนโยบายให้ลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อรถยนต์ที่ตอ้ งการได้ แต่การจัดซื้ อ
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รถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวจะจัดให้มีผจู ้ าหน่ายรถยนต์อื่นเข้ามาเสนอราคา โดยที่ผจู ้ าหน่ายรถยนต์ที่ให้เงื่อนไขที่ ดี
ที่สุดจะเป็ นผูท้ ี่ได้รับคัดเลือก
3. รายการคา้ ประกันเงินกู้ยืมธนาคาร
คุณไพฑูรย์ จันทรเสรี กลุ และคุณพิเทพ จันทรเสรี กุล เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว
กับธนาคารพาณิ ชย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนี ยมค้ าประกันเงิ นกู้กบั บริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั มีความจาเป็ น
สาหรับเงิ นทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิ จ กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่จึงให้การสนับสนุ นการกู้ยืมเงิ นดังกล่าวจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีความจาเป็ นในการทารายการเพิ่มเติม บริ ษทั จะดาเนิ นการอย่างยุติธรรม
โดยหากมีการคิดค่าธรรมเนียมค้ าประกันเงินกู้ จะใช้อตั รายุติธรรมที่สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาตลาด และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ดงั กล่าวมีนโยบาย
ให้การสนับสนุนการกูย้ มื เงินของบริ ษทั โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกัน โดยจะกาหนดให้ผบู ้ ริ หาร
หรื อผู ้ที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ไม่ ส ามารถเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ ม ัติ ร ายการดัง กล่ า วได้ รวมทั้ง บริ ษัท ได้จัด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมเข้าพิจารณาและให้ความเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย โดย
นโยบายในการเข้า ท ารายการระหว่า งกัน ของบริ ษ ัท กับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง นั้น บริ ษ ัท จะมี ก ารก าหนด
รายละเอียดรายการ ราคา และเงื่ อนไขต่างๆ ให้ชดั เจน เพื่อให้ผูส้ อบบัญชี สามารถตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการ
ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปั จจุบนั บริ ษทั ได้กาหนดการเข้าทารายการระหว่างกันในรายการค้าที่กระทา
ปกติเพื่อประกอบกิจการหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ดังนี้
1) รายการค้าที่บริ ษทั กระทาปกติเพือ่ ประกอบกิจการหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป
 วงเงินอนุมตั ิสัญญาเช่ าระยะยาว
วงเงิน

วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 6 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ผู้มีอานาจอนุมัติในรายการค้ าปกติ
กรณีทาสั ญญากับบุคคลภายนอก
กรณีทาสั ญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
/ บุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานการตลาด และ
ผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานการตลาด และผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การแผนกกฎหมาย
แผนกกฎหมาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงาน
สนับสนุนธุรกิจ
สนับสนุนธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั
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วงเงินอนุมตั ิการจัดซื ้อและจัดหารถยนต์
วงเงิน

วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 6 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 50 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 100 ล้านบาท
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

ผู้มีอานาจอนุมัติในรายการค้ าปกติ
กรณีทาสั ญญากับบุคคลภายนอก
กรณีทาสั ญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
/ บุคคลที่เกีย่ วข้ อง 1/
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารจัดการ และผูช้ ่วย
ผู้จัดการฝ่ ายบริหารจัดการ และผู้ช่วยกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุนธุ รกิจ
ผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ2/
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
ธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั

2) รายการค้าที่ บริ ษทั กระทาปกติ เพื่อประกอบกิ จการหรื อรายการสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ที่ ไม่มีเงื่ อนไขทางการค้า
ทัว่ ไป หรื อรายการอื่นๆ ที่ไม่เป็ นธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั จะดาเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมตั ิเข้า
ทารายการ และบริ ษทั จะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการ
ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริ ษทั จะดาเนินการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้นตาม
ความเหมาะสม

12.3 นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการเข้าทารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดย
การกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคา
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระร่ วมพิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็ นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด้วย เพื่อความโปร่ งใสและ
สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2หน้าที่ 39

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้น บริ ษทั จะได้ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่
กรณี และบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2หน้าที่ 40

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

13. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2557-2559

ตรวจสอบโดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษทั ในปี 2557-2559 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบ
การเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 2

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

47,514,776
21,040,750
141,303,815
65,052,689
145,582,643
30,299,096
450,793,768
57,794,374
2,923,575,621
149,663,699
3,312,108

1.31
0.58
3.89
1.79
4.01
0.83
12.40
1.59
80.43
4.12
0.09

57,844,533
55,609,927
152,102,045
42,173,373
134,011,716
32,081,669
473,823,262
57,816,894
3,097,448,346
148,137,697
3,483,963

1.51
1.46
3.98
1.10
3.51
0.84
12.41
1.51
81.10
3.88
0.09

162,178,983
55,550,210
161,822,457
48,146,563
219,910,970
117,665,316
765,274,499
57,879,159
3,635,351,921
147,235,378
3,285,241

3.50
1.20
3.49
1.04
4.74
2.54
16.49
1.25
78.36
3.17
0.07

สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

45,616,269
421,838
3,803,976
3,184,187,886
3,634,981,654

1.25
0.01
0.10
87.60
100.00

34,606,472
295,941
3,586,388
3,345,375,702
3,819,198,964

0.91
0.01
0.09
87.59
100.00

25,446,954
174,303
4,855,258
3,874,228,214
4,639,502,713

0.55
0.00
0.10
83.51
100.00

48,901,649
209,577,433
93,650,018
94,351,667

1.35
5.77
2.58
2.60

38,811,301
239,344,770
79,362,162
88,771,894

1.02
6.27
2.08
2.32

173,856,329
498,095,008
62,137,744
-

3.75
10.74
1.34
-

114,894,305

3.16

124,783,876

3.27

276,975,059

5.97

469,261,651
10,372,659
13,296,779
1,054,306,162

12.91
0.29
0.37
29.00

424,472,990
4,110,861
14,332,831
1,013,990,686

11.11
0.11
0.38
26.55

329,775,944
9,377,628
1,350,217,711

7.11
0.20
29.10

190,390,559
617,495,892

5.24
16.99

377,008,061
572,088,622

9.87
14.98

895,698,164
348,532,053

19.31
7.51

29,425,816
48,439,833
4,248,236

0.81
1.33
0.12

18,926,865
45,926,451
4,611,400

0.50
1.20
0.12

11,922,502
45,933,690
4,981,955

0.26
0.99
0.11

890,000,335

24.48

1,018,561,399

26.67

1,307,068,363

28.17

รวมหนีส้ ิ น
ทุนจดทะเบียน ชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้
กาไรสะสม - สารองตามกฎหมาย

1,944,306,497
250,000,000
162,450,370
30,000,000

53.49
6.88
4.47
0.83

2,032,552,086
250,000,000
162,450,370
30,000,000

53.22
6.55
4.25
0.79

2,657,286,074
250,000,000
162,450,370
30,000,000

57.28
5.39
3.50
0.65

กาไรสะสม- ยังไม่ได้จดั สรร
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,248,211,505

34.34

1,344,147,009

35.19

1,539,749,909

33.19

13,281
1,690,675,157
3,634,981,654

0.00
46.51
100.00

49,499
1,786,646,878
3,819,198,964

0.00
46.78
100.00

16,359
1,982,216,639
4,639,502,713

0.00
42.72
100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
ตัว๋ แลกเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 3

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
รายการ

2557

%

2558

%

2559

%

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์
รายได้จากการขายรถยนต์
รายได้อื่น

1,089,111,994
732,029,013
66,662,290

57.69
38.78
3.53

1,138,014,173
746,838,091
60,935,861

58.49
38.38
3.13

1,132,801,177
807,514,089
62,650,809

56.56
40.32
3.13

รวมรายได้

1,887,803,297

100.00

1,945,788,124

100.00

2,002,966,074

100.00

875,823,259
510,639,772
170,138,174
63,789,686

46.39
27.05
9.01
3.38

914,757,824
540,439,923
169,773,018
68,588,040

47.01
27.77
8.73
3.52

895,528,220
534,567,878
172,796,633
67,434,527

44.71
26.69
8.63
3.37

1,620,390,891

85.83

1,693,558,804

87.04

1,670,327,259

83.39

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

267,412,406
53,704,155

14.17
2.84

252,229,320
48,793,927

12.96
2.51

332,638,816
2,035,916

16.61
0.10

กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

213,708,251

11.32

203,435,394

10.46

330,602,900

16.51

ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์
ต้นทุนการขายรถยนต์
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

0.85

0.81

1.32

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 4

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

 งบกระแสเงินสด
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
หนี้สงสัยจะสู ญ
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นค่าใช้จ่าย
ขาดทุนจากการตัดยานพาหนะสูญหาย
กาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

2557

2558

2559

267,412,406

252,229,320

332,638,816

2,897,583
(2,828,565)

999,406
-

3,340,586
-

639,863,377
420,126
(1,831,167)
617,413
(1,770,209)
63,591,037

660,017,352
575,000
-

664,854,655
-

(361,905)
(1,869)
363,164
(1,335,608)
68,485,585

(671,707)
370,555
(779,604)
67,318,295

968,372,002

980,970,445

1,067,071,596

25,041,267
(19,630,699)
345,328,336
18,052
(396,791)

(30,612,528)
22,879,316
339,855,344
16,855,114
217,589

(13,211,368)
(5,973,190)
393,364,775
(56,444,335)
(1,268,870)

22,970,282

(13,452,631)

(17,130,888)

(978,531)
1,317,339
1,342,041,257
(556,473,756)
(353,300)
(64,698,983)

(2,513,382)
1,036,053
1,315,235,320
95,139
(600,554,767)
(65,437,834)

7,238
(4,955,204)
1,361,459,755
82,333
(1,545,826,171)
(42,160,530)

720,515,218

649,337,858

(226,444,613)

2,308,193
-

1,417,674
-

847,641
-

100,000,000
(100,000,000)

97,000,000
(97,000,000)

40,000,000
(40,000,000)
ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 5

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
รายการ

2557

2558

2559

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับค่าขายสิ นทรัพย์ถาวร

496,970,000
(436,595,000)
(100,656)
-

413,738,000
(447,900,000)
(22,521)
7,379

821,090,000
(820,400,000)
(62,265)
20,000

เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(147,428,274)
(2,194,056)

(2,403,377)
-

(2,453,894)
(131,397)

(87,039,793)

(35,162,844)

(1,089,915)

(57,124,066)
(5,863,479)
135,000,000
(90,000,000)
863,122,741
(830,000,000)
100,000,000
(117,694,265)

(62,690,739)
4,909,652
150,000,000
(165,000,000)
953,137,266
(930,000,000)
350,000,000
(153,492,927)

(62,227,612)
165,045,028
95,000,000
(125,000,000)
1,053,546,030
(800,000,000)
946,834,000
(275,952,715)

(557,666,060)
(127,500,000)

(643,208,619)
(107,499,890)

(530,375,754)
(135,000,000)

(687,725,129)

(603,845,256)

331,868,978

(54,249,705)
101,764,480

10,329,758
47,514,776

104,334,450
57,844,533

47,514,776

57,844,533

162,178,983

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกตัว๋ แลกเงิน
เงินสดจ่ายชาระตัว๋ แลกเงินครบกาหนด
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี
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อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
รายการ

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น - (ไม่รวมกาไรจากการขายรถเพื่อให้เช่า)
อัตรากาไรขั้นต้น - (รวมกาไรจากการขายรถเพื่อให้เช่า)
อัตราผลตอบแทนจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่ วนวัดสภาพคล่ อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)
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ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

19.58%
23.87%
17.54%
11.32%

19.62%
22.80%
16.49%
10.46%

20.95%
26.30%
19.97%
16.51%

0.43
0.54

0.47
0.52

0.57
0.47

9.42%
12.97%

8.61%
11.70%

9.46%
17.54%

1.15
5.19
54.98%

1.14
4.68
55.56%

1.34
5.93
40.91%

6.83
0.85

7.15
0.81

7.93
1.32
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ (Overview)
โดยสรุ ปฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(งบการเงินรวม) บริ ษทั มีรายได้รวม 2,002.97 ล้านบาท กาไรสุ ทธิ 330.60 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 4,639.50 ล้าน
บาท แบ่งเป็ นสิ นทรัพย์หลักคือ รถยนต์สาหรั บให้เช่า และรถยนต์ที่รอการขายจานวนรวม 8,226 คัน มูลค่าสุ ทธิ รวม
3,812.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจานวน 6,967 คัน มูลค่า 3,183.13 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์ที่
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากในปี 2559 มีการสั่งซื้ อรถยนต์เพื่อให้เช่าจานวน 2,719 คัน (โดยร้อยละ 43 ของรถยนต์ที่ซ้ื อเพิ่มในปี
2559 เป็ นรถยนต์เช่าที่ บริ ษทั ฯ ประมูลงานได้จากลูกค้าภาครัฐวิสาหกิ จ) ทั้งนี้ เมื่อเที ยบกับปี ก่อนบริ ษทั ฯ ซื้ อรถยนต์
เพิ่มขึ้นสุ ทธิ จานวน 1,086 คัน ในขณะที่การจาหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่าในปี 2559 มีจานวน 1,460 คัน เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อนจานวน 232 คัน โดยในปี 2558 มีการจาหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสญ
ั ญาเช่าเป็ นจานวน 1,228 คัน
ในขณะที่ หนี้ สินรวม ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 จานวน 2,657.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 624.74
ล้านบาท โดยในปี 2558 มีหนี้สินรวมจานวน 2,032.55 ล้านบาท สาเหตุที่หนี้ สินรวมเพิ่มขึ้นเนื่ องจากในปี 2559 บริ ษทั ฯ
ได้จดั หารถยนต์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น ซึ่ งนอกจากจะใช้เงิ นทุนหมุนเวียนจากการดาเนิ นงานแล้ว บริ ษทั ฯ ยังจัดหาเงิ นจาก
แหล่งเงินกูย้ มื ระยะยาว รวมทั้งการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ จานวนรวม 1,870 คันคิดเป็ นร้อยละ 68.78 ของรถยนต์ที่ซ้ื อเพิ่ม
ในขณะที่ปี 2558 บริ ษทั จัดหารถยนต์เพื่อให้เช่าโดยการจัดไฟแนนซ์จานวน 1,084 คัน คิดเป็ นร้อยละ 66.38 ของรถยนต์ที่
ซื้อเพิ่ม ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 1,982.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 195.57 ล้าน
บาท โดยในปี 2558 มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นจานวน 1,786.65 ล้านบาท โดยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่
เพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
รายได้
ในปี 2559 บริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 2,002.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 57.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 2.94 จากรายได้รวมในปี 2558 จานวน 1,945.79 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นรายได้หลัก 3 ส่วน ดังนี้
1.)

รายได้ ค่าเช่ ารถยนต์ บริ ษทั มีรายได้ค่าเช่าในปี 2559 จานวนเงิน 1,132.80 ล้านบาท ลดลงจานวน 5.21 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.46 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ มีจานวน 1,138.01 ล้านบาท และมีอตั รากาไรขั้นต้น (ไม่รวม
กาไรจากการขายรถครบสัญญาเช่า) ร้อยละ 20.95 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน ร้อยละ 1.33 รายได้ค่าเช่ารถยนต์ที่
ปรั บลดลงในปี 2559 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีรถยนต์ที่ครบกาหนดอายุสัญญาเช่ าในปี 2559 จานวน 1,460 คัน
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 232 คัน และมีสญ
ั ญาเช่าเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ทาให้รายได้ที่รับรู ้ในปี 2559 ลดลง
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2)

รายได้ จากการขายรถยนต์ ทหี่ มดสัญญาเช่ า จานวน 628.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 111.07 ล้านบาท
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.46 เนื่องจากในช่วงปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้
มี การกระตุน้ การจาหน่ ายรถยนต์ที่ห มดสัญญาเช่ าเพิ่มมากขึ้ น เช่ น ขยายช่ องทางจาหน่ ายออนไลน์ การท า
โปรโมชัน่ เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุน้ ยอดขาย ทาให้บริ ษทั ฯ จาหน่ายรถได้มากขึ้น และมีราคาจาหน่ายสู งขึ้น สอดคล้อง
กับปริ มาณรถยนต์ที่ครบกาหนดอายุสัญญาเช่าที่ทางบริ ษทั ฯ รับคืนจากลูกค้า ทั้งนี้ รถที่ครบอายุสัญญาเช่าแล้ว
และมีการขายในปี 2559 มีจานวน 1,460 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจานวน 1,228 คัน เพิ่มขึ้นจานวน 232 คัน คิด
เป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.89

3)

รายได้ จากการขายรถยนต์ (ดาเนินการโดย บริ ษัทย่ อย) ปี 2559 มีจานวน 178.85 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จานวน 50.40 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีรายได้จากการขายรถยนต์จานวน 229.25 ล้านบาท คิดเป็ นการลดลง
ร้อยละ 21.98 ทั้งนี้ที่รายได้จากการขายรถยนต์ของบริ ษทั ย่อยที่ปรับลดลง เนื่ องมาจากบริ ษทั ย่อยได้รับจานวน
รถยนต์เช่าที่ครบกาหนดคืนจากบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ทาให้มีสัดส่ วนในการซื้ อรถยนต์มาเพื่อจาหน่ายเอง
น้อยลง ทาให้มีรายได้จากการขายรถยนต์ที่ดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยเองลดลง โดยในปี 2559 มีการขายรถยนต์
เองจานวน 383 คัน ลดลงร้อยละ25.63 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ขายได้จานวน 515 คัน

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์ในปี 2559 จานวน 895.53 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน 19.23 ล้านบาท โดยในปี
2558 มีตน้ ทุนการให้เช่ารถยนต์มีจานวน 914.76 ล้านบาท คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 2.10 สาเหตุที่ตน้ ทุนการให้เช่ารถยนต์
ปรับลดลงจากปี ก่อน เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมรถยนต์ลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ 8.1 จากการบริ หาร
จัดการรถยนต์เข้าซ่อมตามศูนย์บริ การต่างๆ โดยมีการแนะนาให้ลูกค้าเข้าซ่อมกับศูนย์บริ การของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบริ ษทั ฯ
ยังมีการออกซ่อมบารุ งนอกสถานที่ให้กบั ลูกค้า ซึ่งทาให้ตน้ ทุนในการซ่อมแซมลดลง นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวน
มูลค่าคงเหลือของรถยนต์ที่มีไว้ให้เช่า เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) โดยการทบทวนดังกล่าว
นี้ทาให้ตน้ ทุนการให้เช่ารถยนต์ลดลงจานวน 40.38 ล้านบาท
ต้นทุนการขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า ในปี 2559 มีจานวน 383.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จานวน
42.24 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.37 โดยในปี 2558 มีตน้ ทุนการขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า จานวน
341.35 ล้านบาท สาเหตุที่ตน้ ทุนขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริ มาณการขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ตน้ ทุนของรถยนต์ที่ขายได้ยงั ขึ้นอยูก่ บั อายุรถยนต์ รุ่ นรถยนต์ ประเภทรถยนต์
ต้นทุ นขายรถยนต์มือสองที่ จาหน่ ายโดยบริ ษ ัทย่อย ในปี 2559 มี จานวน 150.97 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อ น
จานวน 48.12 ล้านบาท คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 24.17 โดยในปี 2558 มีตน้ ทุนขายรถยนต์มือสองจานวน 199.10 ล้านบาท
โดยต้นทุนที่ลดลงเนื่องจากมีปริ มาณการขายของรถยนต์มือสองในปี 2559 ลดลง
สาหรั บค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่ น ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าสถานที่ เป็ นต้น โดยในปี 2559 บริ ษทั
มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวม 172.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.63 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจานวน 3.20 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 1.88 จากปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวม 169.59 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 8.73 ของรายได้
รวมปี 2558
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กาไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทน
กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2559 มีจานวน 330.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 127.16 ล้านบาท คิดเป็ น
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.50 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 203.44 ล้านบาท โดยกาไรสุทธิ ที่ปรับเพิ่มขึ้น สาเหตุ
หลักเกิดจาก
1. กาไรจากการขายรถยนต์ที่ครบกาหนดสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น ในปี 2559 มีกาไรจากการขายรถยนต์ครบกาหนด
สัญญาเช่าจานวน 245.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 68.83 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.05โดยในปี
2558 มีกาไรจากการขายรถยนต์ครบกาหนดสัญญาเช่าจานวน 176.24 ล้านบาท ทั้งนี้ กาไรที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจานวน
รถยนต์ที่ขายเพิ่มขึ้น
2. ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์ลดลง ในปี 2559 มีตน้ ทุนการให้เช่ารถยนต์ จานวน 534.57 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน 5.87 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 1.09 โดยในปี 2558 มีตน้ ทุนการให้เช่ารถยนต์จานวน 540.44 ล้านบาท เนื่ องจาก
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารจัดการต้นทุนศูนย์บริ การ และเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ดีข้ ึน
3. ต้นทุนทางการเงินลดลงในปี 2559 มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 67.43 ล้านบาท ลดลงจานวน 1.16 ล้านบาท
คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 1.69 โดยในปี 2558 มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 68.59 ล้านบาท เนื่ องจากในปี 2559 บริ ษทั ฯ มี
การบริ หารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ลดลง ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับภาษีเงิ นได้จานวน 2.04 ล้านบาท ลดลง
46.75 ล้านบาท จากปี 2558 ที่ มีจานวน 78.79 ล้านบาท คิ ดเป็ นการลดลงร้ อยละ 95.82 การปรั บลงลงเนื่ องมาจาก
กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 604 (พ.ศ. 2559) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ได้ประกาศเงื่อนไขการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินเป็ นจานวนร้อยละหนึ่ งร้อยของรายจ่าย
ตามจานวนเงิ นที่ ได้จ่ายไปจริ ง โดยให้ยกเว้นตามส่ วนเฉลี่ยเป็ นจานวนเท่ากันของจานวนเงิ นได้ที่ได้รับยกเว้น เป็ น
ระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 4,639.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมี
จานวน 3,819.20 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 820.30 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.48 โดยสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 แบ่งเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 765.27 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.49 ของสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 3,874.23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.51 ของสิ นทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีสินทรัพย์
หมุนเวียน 473.82 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.41 ของสิ นทรัพย์รวม และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,345.38 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 87.59 ของสิ นทรัพย์รวม โดยสิ นทรัพย์หลักของบริ ษทั คือรถยนต์ที่มีในพอร์ ต โดยในปี 2559 มีมูลค่าสุ ทธิ จานวน
3,635.35 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 78.36 ของสิ นทรัพย์รวม
ในปี 2559 มีรถยนต์ในพอร์ ตจานวน 8,226 คัน เพิ่มขึ้นจานวนสุ ทธิ 1,259 คัน เทียบกับปี 2558 ที่มีรถในพอร์ ต
จานวน 6,967 คัน โดยปริ มาณของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากบริ ษทั ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และมีปริ มาณรถยนต์ปล่อย
เช่าเพิ่มขึ้น
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จานวนรถยนต์ในพอร์ต
รายการ
จานวนรถยนต์ตน้ งวด (คัน)
จานวนซื้ อระหว่างงวด (คัน)
จานวนขายระหว่างงวด (คัน)
จานวนรถยนต์ปลายงวด (คัน)
- รถยนต์รอการขาย
- รถยนต์เพื่อให้เช่า
รวมจานวนรถยนต์ปลายงวด
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ ปลายงวด (ล้านบาท)
- รถยนต์รอการขาย
- รถยนต์เพื่อให้เช่า
รวมมูลค่าตามบัญชี สุทธิ ปลายงวด

สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม
2558
6,261
6,562
1,560
1,633
1,259
1,228

2557

2559
6,967
2,719
1,460

332
6,230
6,562

277
6,690
6,967

753
7,473
8,226

100.73
2,923.57
3,024.30

85.68
3,097.45
3,183.13

177.35
3,635.35
3,812.70

ลูกหนีก้ ารค้ า
เมื่อพิจารณาจากคุณภาพลูกหนี้การค้าของบริ ษทั (ก่อนหัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
จานวนเท่ากับ 136.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 8.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.69 ในขณะที่ปี 2558 มีจานวน
ลูกหนี้ เท่ากับ 128.17 ล้านบาท โดยลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ หลังหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในปี 2559 จานวน 130.57 ล้านบาท
แบ่งเป็ นลูกหนี้จากการขายรถยนต์จานวน 44.70 ล้านบาท และลูกหนี้ จากการให้เช่ารถยนต์จานวน 85.87 ล้านบาท ซึ่ งใน
ส่วนของลูกหนี้ จากการขายรถยนต์ท้ งั หมดเป็ นลูกหนี้ ในกลุ่มของธนาคารที่รับจัดสิ นเชื่อรถยนต์ และในส่ วนของลูกหนี้
จากการให้เช่ารถจานวน 85.87 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระจานวน 41.17 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
47.94 ของลูกหนี้ จากการให้เช่ารถสุ ทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการติดตามหนี้ อย่างใกล้ชิด และได้มีการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า
โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและการมีสถานะทางการเงินที่ดี ประกอบกับลูกค้าส่ วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 95 เป็ นลูกค้า
องค์กร ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งลูกค้าเหล่านี้มีประวัติการชาระเงินที่ดี อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคง
มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
-

ลูกหนี้คา้ งชาระมากกว่า 1 -2 เดือน
ลูกหนี้คา้ งชาระมากกว่า 2 -3 เดือน
ลูกหนี้คา้ งชาระมากกว่า 3 -6 เดือน
ลูกหนี้คา้ งชาระมากกว่า 6 เดือน
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รายละเอียดลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้
รายการ
 ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
 ไม่เกิน 3 เดือน
 3 – 6 เดือน
 มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
รวม
(หัก) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวม

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
89.10
13.13
1.51
2.14
105.88
(1.84)
104.04

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
101.04
30.99
1.73
2.99
136.75
6.18
130.57

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
111.75
12.85
0.99
2.59
128.18
(2.84)
125.34

รายละเอียดลูกหนี้การค้า แยกตามประเภทรายการค้า




รายการ
ลูกหนี้จากการเช่ารถยนต์
ลูกหนี้จากการขายรถยนต์
รวม

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
78.95
25.09
104.04

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
83.85
41.49
125.34

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
85.87
44.70
130.57

แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนี้สินรวม 2,657.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน
624.73 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.74 ของหนี้ สินรวมในปี 2558 ที่ มีจานวน 2,032.55 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้ นของ
หนี้สินเกิดจากการจัดหารถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้นโดยใช้แหล่งเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 2,657.29 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 57.28 ของสิ นทรัพย์รวม แบ่งเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนร้อยละ 50.81 ของ
หนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 49.19 ของหนี้สินรวม เทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน
2,032.55 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 53.22 ของสิ นทรัพย์รวมในปี 2558 โดยแบ่งเป็ นหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 49.89
ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 50.11 ของหนี้สินรวมในปี 2558
โดยสัดส่วนหนี้สินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบกับการบริ หารสภาพคล่อง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้
เช่ารถยนต์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีรายได้จากการจาหน่ายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า ลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าวมี
โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่เป็ นหนี้สิน บริ ษทั จึงต้องบริ หารกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายให้มีความสมดุลและ
สอดคล้องกัน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงสภาพคล่องทั้งด้านระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย โดยกาหนดระยะเวลากูย้ ืมเงิ นให้
สอดคล้องกับอายุของสัญญาให้เช่ารถยนต์ และพยายามจัดหาแหล่งเงินกูท้ ี่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่เพื่อให้สอดคล้องกับการ
กาหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์ที่เป็ นอัตราคงที่ เพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
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รายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริ ษทั แยกตามอายุคงเหลือของสัญญา ดังนี้
รายการ



ไม่เกิน 1 ปี
1 – 3 ปี
รวม

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

(ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

469.26
617.49
1,086.75

424.47
572.09
996.56

329.78
348.53
678.31

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 1,982.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 195.57 ล้าน
บาท เมื่อเที ยบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นจานวน 1,786.65 ล้านบาท เนื่ องจากผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ที่มีกาไรสุทธิจานวน 330.60 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในปี 2559 จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติให้
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุ ้นละ 0.45 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 112.50 ล้านบาท
โดยเงิ นปั นผลจานวนเงิ น 52.50 ล้านบาท (คิดเป็ นอัตราหุ ้นละ 0.21 บาท จานวน 250,000,000 หุ ้น) ได้จ่ายแล้วในวันที่ 11
กันยายน 2558 และเงินปั นผลที่เหลือจานวนเงิน 60.00 ล้านบาท (คิดเป็ นอัตราหุ ้นละ 0.24 บาท จานวน 250,000,000 หุ ้น) ได้
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ครั้ งที่ 2 ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 3/2559 เมื่ อ วัน ที่ 10 สิ ง หาคม 2559
คณะกรรมการได้มีม ติให้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2559
จานวนเงิน 75.00 ล้านบาท ( คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท จานวน 250,000,000 หุน้ ) ได้จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 กันยายน
2559
รวมบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2559 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 135.00 ล้านบาท
โครงสร้ างเงินทุน
ในปี 2559 บริ ษทั ซื้อรถยนต์เพื่อให้เช่า โดยใช้แหล่งเงินทุนหลักจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ และเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ (ณ สิ้นปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 73 ของหนี้สินกูย้ มื ระยะยาว) ซึ่งเป็ นลักษณะปกติ
ของการดาเนิ นธุรกิจนี้ เนื่ องจากเป็ นหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นจากการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั และ
หนี้ สินดังกล่าวก็จะสามารถจัดกระแสเงิ นสดจ่ ายสอดคล้องกับกระแสเงิ นสดรับของบริ ษทั อี กทั้งเป็ นนโยบายการใช้
แหล่งเงินทุนของบริ ษทั เพราะนอกจากความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ -จ่ายแล้ว ยังเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงของ
อัตราดอกเบี้ยหากในอนาคตมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้เน้นการใช้แหล่งเงิ นทุนจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อให้
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 604 (พ.ศ. 2559) ที่ได้ประกาศเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินเป็ นจานวนร้อยละหนึ่ งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่าย
ไปจริ ง
โดยสรุ ปแล้วการจัดหาแหล่งเงินทุนจะพิจารณาจากทั้งความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ-จ่าย จานวนสัญญา
เช่าที่มีกบั ลูกค้า และต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดทางการดาเนินธุรกิจและการบริ หารเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 13

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

สภาพคล่ อง
สาหรับในปี 2559 บริ ษทั มีการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงานไปจานวน 226.44 ล้านบาท ลดลงจานวน
875.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 649.34 ล้านบาท เนื่ องจากในปี
2559 บริ ษทั ฯ มีการจัดซื้อรถยนต์เพื่อให้เช่าโดยวิธีจ่ายเงินสด เพื่อใช้สิทธิทางภาษีตามพระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 604 (พ.ศ.
2559) ในขณะที่ มีกระแสเงิ นสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2559 จานวน 1.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน
34.07 ล้านบาท แบ่งเป็ นจานวนเงินจ่ายสุ ทธิ จากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรจานวน 2.45 ล้านบาท เงินสดรับสุ ทธิ จากการขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 0.69 ล้านบาท เงินสดรับค่าดอกเบี้ยจานวน 0.85 ล้านบาท ในส่ วนกระแสเงินสด
ในกิ จกรรมจัดหาเงิ นในปี 2559 เงินสดได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ นสุ ทธิ จานวน 331.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558
จานวน 935.72 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะสั้นสุ ทธิ 388.59 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
สุ ทธิ 670.88 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจานวน 62.23 ล้านบาท เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ 530.38 ล้าน
บาท และเงินสดจ่ายเงินปั นผลจานวน 135 ล้านบาท ทาให้ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 104.33 ล้าน
บาท
รายละเอียด รายได้ค่าเช่าในอนาคตภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้
(ล้านบาท)

รายได้ ค่าเช่ าในอนาคต
 ไม่เกิน 1 ปี
 เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
917.23
1,115.27
2,032.50

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
919.06
1,218.81
2,137.87

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
971.33
1,569.42
2,540.75

14.2 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2559 บริ ษทั ได้แต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 แห่งบริ ษทั
สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจาปี 2559
เป็ นจานวนเงินรวม 1,136,000 บาท แบ่งเป็ นของบริ ษทั จานวนเงิน 840,000 บาท และของบริ ษทั ย่อยจานวนเงิน 296,000
บาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 14

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มอี านาจควบคุมบริษทั และเลขานุการ

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

1. นายพิเทพ จันทรเสรี กุล
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

46 - ปริ ญญาโท สาขาการเงิน,
Seattle University, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่ น 19
- อบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 201/2015
-

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
13.60
เป็ นบุตรของคุณไพฑูรย์
ธ.ค.59 - ปัจจุบนั
จันทรเสรี กุล และเป็ นพี่ 2547 – ธ.ค. 59
ของคุณพิชิต จันทรเสรี กุล
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2535 - ปัจจุบนั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั
ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริ หาร
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)
กรรมการ
บจก. กรุ งไทย ออโตโมบิล (รับซื้ อและจาหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. โตโยต้า กรุ งไทย (ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ ยีห่ ้อโตโยต้า)
กรรมการ
บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ ต้ ี (ให้เช่าอาคารสานักงาน)

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

2. นายพิชิต จันทรเสรี กุล
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร

3. นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์
กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

44 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ,
University of Toledo, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่ น 19
- อบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 85
- อบรมหลักสูตร CDC รุ่ น 8
- อบรมหลักสู ตรธุรกิจครอบครัว กากับดูแล
อย่างไรให้ยงั่ ยืน FBS รุ่ น 2/2015
- อบรมหลักสูตร RNG รุ่ น 7/2015
- อบรมหลักสูตร RCC รุ่ น 20/2015
60 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001
- อบรม AUTOMOBILE FINANCING BUSINESS
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่ น 32
- อบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 170

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
13.60
เป็ นบุตรของคุณไพฑูรย์
ก.พ. 2560-ปัจจุบนั
จันทรเสรี กุล และเป็ นน้อง 2547 – ก.พ. 2560
ของคุณพิเทพ จันทรเสรี กุล
2548 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2535 - ปัจจุบนั

- ไม่มี -

- ไม่มี -

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

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริ หาร
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริ หาร
บมจ. กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)
กรรมการ
บจก. กรุ งไทย ออโตโมบิล (รับซื้ อและจาหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย (ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ ยีห่ ้อนิ สสัน)
กรรมการ
บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ ต้ ี (ให้เช่าอาคารสานักงาน)

กรรมการ
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. อินโฟเน็ท (ประเทศไทย)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. เอส ซี ที เน็ทเวิร์ค คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. ไทยพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

4. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

64 - เนติบณั ฑิตไทย สานักเนติบณั ฑิตยสภา
- ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- - เนติบณั ฑิตไทย สานักเนติบณั ฑิตสภา
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่ น 24
- อบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 81
- อบรมหลักสูตร ACP รุ่ น 12

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
- 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ ป
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กฤษดามหานคร
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง
กรรมการ
บจ. โบ๊ตเฮ้าส์ หัวหิ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แนเชอรัล พาร์ค
กรรมการ
บจ. อันดามัน ลองบีช รี สอร์ท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซินเท็ค คอนสตัคชัน่
กรรมการ
บจ. กระบี่ เซาเทอร์น บีช
บจ. เชียงใหม่ อ็อทสปริ ง
กรรมการ
บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง (ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน)

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

5. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

47 - ปริ ญญาโท กฎหมาย,
Villanova University , สหรัฐอเมริ กา
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่ น 23
- อบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 160

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2547 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. สมาร์ทโฮม ซิสเต็มส (ที่ปรึ กษาวางระบบไฟและระบบรักษาความ
ปลอดภัย)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. แปซิ ฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง (ลงทุนในบริ ษทั อื่น)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ซิสเต็มส
(ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิต ออกแบบ คิดค้นสร้างสรรค์ พัฒนาและจาหน่ายสิ่ งประดิษฐ์)

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

6. รศ.ดร. พสุ เดชะริ นทร์
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

49

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

-PH.D. IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY,
SCHOOL OF MANAGEMENT, สถาบัน
เทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย (AIT)
- (MBA ),UNIVERSITY OF COLORADO
(BOULDER) สหรัฐอเมริ กา
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) คณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)
คณบดี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
AACSB International
กรรมการ
EPAS Accreditation Board
Vice President and Executive Committee
Association of Asia Pacific Business Schools (AAPBS)
กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั อักษรเอ็ดดูเคชัน่ จากัด
อนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและการสื่ อสารประชาสัมพันธ์
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

7. นายศักดิธชั จันทรเสรี กุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจ

44

8. นางสาวสิ ริมา ชะเอมกุล
ผูอ้ านวยการสายงานบริ การ

45

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน
DREXEL UNIVERSITY,
PENNSYLVANIA,USA
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- CHIEF FINANCIAL OFFICER CERTIFICATION
PROGRAM รุ่ น 12 จากสภาวิชาชีพบัญชี
- อบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 169
- อบรมหลักสูตร ACPG 22/2015
- อบรมหลักสูตร ELP 4/2016 (DCP)
-ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
-อบรมหลักสูตร MINI MBA รุ่ น 57
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)
- ไม่มี - เป็ นหลานของ
คุณไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล
และเป็ นญาติ
คุณพิเทพ จันทรเสรี กุล
และ คุณพิชิต จันทรเสรี กุล

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2550-ปัจจุบนั

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บมจ. กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)

2550 - ปัจจุบนั

ผู้อานวยการสายงานบริ การ
บมจ. กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

9. นางสาวจิตติญา เหลืองจามีกร
ผูจ้ ดั การอาวุโสสายงาน
การตลาด

41 - ปริ ญญาโท คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี - คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Advanced VB For Web
Application Developer – Internet & Ecommerce มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล
ผูจ้ ดั การบัญชีและการเงิน

42 - ปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิต
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7287
52 - ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- อบรม COMPANY SECRETARY
PROGRAM กับสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย รุ่ น 42

11. นายนพพล ศักดิ์ทอง
เลขานุการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2551 - ปัจจุบนั
2544 - 2550

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั
ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้ เช่ ารถยนต์ เพื่อการดาเนินงาน)
ผู้จัดการการตลาด
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้ เช่ ารถยนต์ เพื่อการดาเนินงาน)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2548 - ปัจจุบนั

ผู้จัดการแผนกบัญชี และการเงิน
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2547-ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษัท
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการ และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั

1. นายพิเทพ จันทรเสรี กุล
2. นายพิชิต จันทรเสรี กุล
3. นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์
4. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
5. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
6. รศ.ดร.พสุ เดชะริ นทร์
7. นายศักดิธชั จันทรเสรี กุล
8. นางสาวสิ ริมา ชะเอมกุล
9. นางสาวจิตติญา เหลืองจามีกร
10.นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล
11. นายนพพล ศักดิ์ทอง

X/ S
/ // S O
/
/A
/A
/A

บริ ษทั ย่อย
บจก.กรุ งไทย
ออโตโมบิล
/S
/S

บจก.ธนภัทร
พร็ อพเพอร์ ต้ ี
/S
/S

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บจก.สยามนิส
บจก.โตโยต้า
สัน กรุ งไทย
กรุ งไทย
/SO
/SO

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
A = กรรมการตรวจสอบ S = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม O = กรรมการผูจ้ ดั การ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

บจก. คาร์ลอฟท์
ออโต้ อิมพอร์ต

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. นายพิเทพ จันทรเสรี กุล
2. นายพิชิต จันทรเสรี กุล
3. นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล

บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด
/S
/S
/

หมายเหตุ : / = กรรมการ S = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1

เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน
ทุกท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในหลายด้าน เช่น ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็ นต้น และมีประสบการณ์เพียงพอ ในการ
ทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายชัยวัฒน์
2. นางสุภาภรณ์
3. รศ.ดร.พสุ

อัศวินทรางกูร
จิตต์มิตรภาพ
เดชะริ นทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในระหว่าง ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งสิ้ น 6 ครั้ง เพื่อปฏิ บัติ
หน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้ง ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
รายงานทางการเงิน
โดยการสนับสนุนและความเห็นจากผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หารของสายงานบัญชี และฝ่ ายจัดการ สอบทานงบการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งงบการเงินประจาไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2559 ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงใน
รายงานทางการเงิ น นโยบายการบัญชี การประมาณที่สาคัญ ความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงิน รวมทั้งการพิจารณาข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ
งบการเงิ นของผูส้ อบบัญชี เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา โดยร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาปี และผลการตรวจสอบที่มีนยั สาคัญของส่วนตรวจสอบภายใน
โดยพิจารณาจากการรายงาน การติ ดตาม และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้ อมทั้งได้เสนอปรั บ
กระบวนการตรวจสอบ เน้นการประเมินความเสี่ ยงในระดับกิจกรรมครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสาคัญ มีระดับความ
เสี่ ยงสู ง เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา ทั้งนี้ก็เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเหมาะสม
เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ได้สอบทานและให้ความเห็น รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกาหนด
ของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป สมเหตุสมผล เป็ นธรรม ไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเป็ นประจาทุกปี โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีในการทา
หน้าที่ช่วงปี ที่ผ่านมา ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และความเป็ นอิสระ
ของผูส้ อบบัญชี สาหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ของสานักงานอื่นที่เทียบเคียงได้ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตจาก บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด รวมทั้ง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบ
บัญชีบริ ษทั ประจาปี 2560 แล้ว
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
สอบทานและให้ความเห็ นเกี่ ยวกับนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้แก่ สิ ทธิ ของผูถ้ ือ
หุ ้น การปฏิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเท่ าเที ยมกัน บทบาทของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นต้น
การปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั ให้ดาเนิ นการต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติมหาชน กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั รวมทั้งได้สอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ” (Anti - Corruption) ซึ่ งอยู่
ระหว่างการพิจารณารับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ทาโดยถูกต้อง ครบถ้วน
แสดงข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
ข้อกาหนดของทางการ ผูส้ อบบัญชีที่ทาหน้าที่ ตรวจสอบรายงานทางการเงินมีความเป็ นอิสระปฏิบตั ิหน้าที่ เยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน การปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องได้ดาเนิ นการอย่างเพียงพอ ระบบงานควบคุม
ภายในได้ดาเนินการอย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริ มให้ดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

(นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์ สิน

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญนอกจากนี้
บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูล ทางการเงินที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อ มูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เป็ นสาระสาคัญ
ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดู และให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่ มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้ นายพิชิต จันทรเสรี กลุ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการบริษัท
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