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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์ และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

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

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 
 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) ร้อยละ 

1 กลุ่มจนัทรเสรีกลุ/1 183,234,800 73.29 

2 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแคพ็ 17,503,800 7.00 

3 กลุ่มคุณทรงเกียรติ/2 6,273,600 2.51 

4 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 5,400,000 2.16 

5 บริษทักรุงเทพประกนัชีวติ (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน 2,230,700 0.89 

6 กลุ่มเทิดทูลทวเีดช/3 1,605,200 0.64 

7 นางสาวดวงชฎา ลีกรัณยช์ยั 1,286,800 0.51 

8 กลุ่มกมัทรทิพย์/4 1,282,000 0.51 

9 ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 1,205,150 0.48 

10 กลุ่มรุ่งธนาภิรมย์/5 960,000 0.38 

 
อ่ืนๆ 29,017,950 11.63 

 
รวม 250,000,000 100.00 

  
/1 กลุ่มจันทรเสรีกลุ  ประกอบด้วย 

1. นางวิภาพร จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 50,512,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.20 
2. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60 
3. นายพิชิต จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.60 
4. นายพิสิทธ์ิ จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 
5. นางสาวพิมลฑา จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 20,221,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.09 
6. นางสาวพิมลพรรณ  จันทรเสรีกุล ถือหุ้น 19,501,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.80  
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/2 กลุ่มคุณทรงเกียรติ ประกอบด้วย 
1. นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 4,046,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62 
2. นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ  ถือหุ้น 1,172,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.47 
3. นางลัดดาวัลย์ คุณทรงเกียรติ  ถือหุ้น 1,005,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.40 
4. นางสาวนิภา คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 49,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 
5. นายปิยวัช คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

 
/3 กลุ่มเทิดทูลทวีเดช ประกอบด้วย 

1. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช ถือหุ้น 1,405,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.56 
2. นายเริงชัย เทิดทูลทวีเดช ถือหุ้น 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 
3. นางดรุณี เทิดทูลทวีเดช ถือหุ้น 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 

 
/4 กลุ่มกัมทรทิพย์ ประกอบด้วย 

1. นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ ถือหุ้น 560,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 
2. นายวีรกิจ กัมทรทิพย์ ถือหุ้น 417,100 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.17 
3. นายทัตชัย กัมทรทิพย์ ถือหุ้น 304,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 

 
/5 กลุ่มรุ่งธนาภิรมย์ ประกอบด้วย 

1. นายธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ ถือหุ้น 670,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27 
2. นายธนวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ ถือหุ้น 290,000 หุ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.12 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
บริษทัไดอ้อกหุน้กูจ้  านวน 3 ชุด* ในนามของบริษทักรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)  เป็นจ านวนเงิน 
1,150 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

หุน้กู ้
คร้ังท่ี 

มูลค่าท่ีออก 
(ลา้นบาท) 

มูลค่า 
ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

(ลา้นบาท) 
วนัครบก าหนดไถ่

ถอน 
อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) 

อนัดบั 
ความน่าเช่ือถือ
คร้ังหลงัสุด 

1/2560 300 300 24 มิถุนายน 2563 3.22 BBB+ 
2/2560 250 250 4 สิงหาคม 2563 3.22 BBB+ 
1/2561 600 600 28 มีนาคม 2565 2.46 A- 
รวม              1,150                 1,150        

หมายเหตุ 
* หุ้นกู้ ท้ังหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

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

 

  



  บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี  5 

8.   โครงสร้างการจัดการ 

 
8.1 โครงสร้างการจัดการ   

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

บริษัทมีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีก าหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษทัทั้ งส้ิน 6 ชุด ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

  

ประธานกรรมการ 
คณุพิเทพ จนัทรเสรีกลุ 

กรรมการผู้จัดการ 
คณุพชิิต จนัทรเสรีกลุ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณุสพุิชฌาย์ ขจรชยักลุ 
ผู้จัดการกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท 

คณุนพพล ศกัด์ิทอง 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวุโส 
สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 
คณุศกัดิธัช จนัทรเสรีกลุ 

ผู้อ านวยการ 
สายงานบริการ 

คณุสริิมา ชะเอมกลุ 

ผู้จดัการอาวโุส การตลาด 
คณุจิตติญา เหลืองจามีกร 

ผู้จดัการการตลาดลกูค้าใหม ่
คณุวีระเดช ล้อจิตรอ านวย 

ผู้จดัการการตลาด ลกูค้าเก่า 
คณุพทัธนนัท์ จรุงกลิน่ 

ผู้จดัการลกูค้าสมัพนัธ์ 
คณุสนุทรียา หวงัชยั 

ผู้จดัการการตลาดระยะสัน้และรถทดแทน 
คณุจนัทร์ทิพย์ แซ่โอ้ว 

ผู้จดัการศนูย์บริการ 
- 

ผู้จดัการศนูย์บริการ อโศก 
- 

ผู้จดัการสว่นงานประกนัภยั 
คณุเจ็งมณี กตุะนนัท์ 

ผู้จดัการบญัชีและการเงิน 
คณุพรพรรณ สตัตวตัรกลุ 

ผู้จดัการธุรการ 
- 

ผู้จดัการการตลาดระยะสัน้ อโศก 
คณุณฐัธิชา นาคะ 

ผู้อ านวยการ 
สายงานการตลาด 

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



  บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี  6 

1. คณะกรรมการบริษัท  
1.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย (กรรมการทุกท่านผ่านการ 
อบรมหลกัสูตร Directors Accredited Program (DAP) แลว้) 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

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

โดยมี  นายนพพล ศกัด์ิทอง เป็นเลขานุการบริษทั 
 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ และ นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ 

กรรมการสองท่านน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
 

1.2 คณะกรรมการบริษทัยอ่ย  
คณะกรรมการบริษทั กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ กรรมการ 
2 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการ 
3 นายพิสิทธ์ิ จนัทรเสรีกลุ กรรมการ 

 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามบริษัทย่อย 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ประกอบดว้ย นายพิเทพ จนัทรเสรีกุล และ นายพิชิต จนัทรเสรีกุล 

กรรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บังคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2) คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบั

ดูแลการบริหารการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่เร่ือง
ดงัต่อไปน้ีซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งไดม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน ลดทุน การออกหุ้นกู ้การซ้ือขายหรือโอนกิจการ
ของบริษทั หรือ การรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ขอ้บงัคบัและการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 
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3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอ านาจ
หนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และในจ านวนน้ีให้แต่งตั้งกรรมการ
คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

4) คณะกรรมการไดก้ ากบัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพโดยจดั
ใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูติ้ดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บังคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ทั้งน้ี ไม่ว่าจะ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือ ก าหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือ ก าหนดให้
มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้นอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  

6) คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งไม่อนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัและหรือบริษทัยอ่ย 

7) คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

8) คณะกรรมการมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และประชาชนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีมาตรฐาน 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งไม่อนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัและหรือบริษทัยอ่ย  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 

นโยบาย วสัิยทศัน์และ ค่านิยมองค์กร 
“เป็นบริษทัรถเช่าชั้นน าท่ีเนน้งานบริการท่ีเป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืน ภายใตก้ารท างานร่วมกบัคู่
คา้ มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ และพฒันาพนักงานให้มีความกา้วหน้า และมีทกัษะท างานท่ีเป็นมืออาชีพ โดยการปลูกฝัง
จริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” 
 

วสัิยทศัน์บริษัท (Corporate Vision) 
“บริษทัรถเช่าชั้นน าของประเทศ ท่ีมุ่งเนน้ Service and Quality Excellence” 
 

ค่านิยมองค์กร 
ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ความเช่ียวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อใหง้านมีคุณภาพสูงสุด 
เป็นคู่คา้ท่ีดี (Partnership) การบริการ และสมัพนัธภาพท่ีดี น ามาซ่ึงความพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
พฒันาอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความเป็นเลิศในธุรกิจรถเช่าอยา่ง   ย ัง่ยนื 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

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

โดยมี  นางสาวสุพิชฌาย ์ ขจรชยักุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ  
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง
โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน  

3. สอบทานมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ว่าถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัไดป้ระกาศใช ้และสอบทานให้
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นชอบเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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7.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน
การปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 
และคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 
3. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director ) 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

โดยมี นายนพพล ศกัด์ิทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

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

2. พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทัเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษทั 

7. พิจารณาและอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของ
บริษทัท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนั้น 

8. หากการด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ใชง้บประมาณสูงเกินกวา่งบประมาณท่ี
ไดรั้บอนุมติัร้อยละ 10 จะตอ้งน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

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

คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

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

 
มหีน้าที ่และความรับผดิชอบดงันี ้
1. สรรหาบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

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

สอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม และประโยชน์ท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ และเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

5. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

 

มหีน้าที ่และความรับผดิชอบดงันี ้
1. ก าหนดขอบเขต และนโยบายการการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. เสนอแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ 
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัสากล และเสนอต่อ

คณะกรรมการเพ่ือใหมี้การพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อยา่งต่อเน่ือง 

4. รายงานผลการประเมินการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั 
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6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

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

 
 มหีน้าที ่และความรับผดิชอบดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องธุรกิจรถยนตใ์หเ้ช่าเพ่ือการ
ด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ทั้งน้ีใหค้รอบคลุม
ความเส่ียงในเร่ืองต่างๆ เช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นตลาด หรือ
ความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 

2. ก าหนดการใชท้รัพยากรในการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง โดย
สามารถวเิคราะห์ ประเมิน วดัผล และติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล 

3. ทบทวน และใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบันโยบายการบริหารความเส่ียง วธีิปฏิบติั กล
ยทุธ์ และการวดัความเส่ียงโดยรวม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงไดน้ ามาปฏิบติัอยา่ง
เหมาะสม 

4. รายงาน และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมทั้งรายงานการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 

 
7. เลขานุการบริษทั 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง นายนพพล  ศกัด์ิทอง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเป็น
เลขานุการบริษทั    

8. คณะผู้บริหาร 
คณะผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจ านวน  5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นายศกัดิธชั  จนัทรเสรีกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายงานสนบัสนุนธุรกิจ 
3 นางสาวสิริมา  ชะเอมกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริการ 
4 นางสาวจิตติญา  เหลืองจามีกร ผูจ้ดัการอาวโุสการตลาด 
5 นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกลุ ผูจ้ดัการบญัชี การเงิน 
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คุณสมบัตขิองผู้บริหาร 
 ผู ้บริหารขอรับรองว่า จะเป็นผู ้ท่ีถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติของผู ้บริหารครบถ้วน เป็นผู ้มีจริยธรรม มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัเพ่ือประโยชน์ของบริษทั มี
ความตั้งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง มีความเขา้ใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมเหมาะสม 
 

การอบรมเพิม่เตมิในปี 2561 

ล าดบั ผู้เข้าอบรม หัวข้อทีเ่ข้ารับการอบรบ 
1 นายศกัดิธชั จนัทรเสรีกลุ การอบรมความรู้ดา้นกฎระเบียบในตลาดตราสารหน้ี  (Bond Regulatory  

Updates 2018) 
  กา้วล ้าสู่การบริหารจดัการทางการเงินอยา่งมืออาชีพ 
2 นางสาวสิริมา  ชะเอมกลุ การคิดใหก้ลายเป็นผลลพัธ์ Thinking Into Results 
3 นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกลุ Dashboard & Excel เพื่อจดัท า วเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลดา้นบญัชีการเงิน 

(Workshop) (หลกัสูตรใหม่ 2561) 
  สญัญาณเตือนภยัท่ีพบจากการสงัเกตตวัเลขทางบญัชีเพื่อการบริหารงาน 

แบบมีประสิทธิภาพ 
  การคิดใหก้ลายเป็นผลลพัธ์ Thinking Into Results 

 
 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 

- คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
 

การแต่งตั้งกรรมการมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2.  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

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

5.  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ให้
จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
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6.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชน 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทัและการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ

ใบลาออกแลว้ 
8.  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัอยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน 

9.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองกรรมการ และนอกจากน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคน
หน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการได ้

 

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

บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

 1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
 2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  
 3 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัส าคญั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 
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  5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัส าคญั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี 
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
สงักดัอยู ่ 
 6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการจากบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัส าคญั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  

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

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

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

 

- ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาจากบุคคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสาย
งานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
1.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัมีค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้คณะกรรมการของบริษทัเป็น ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เป็น

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 2.17 ลา้นบาท ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือ ปี 2560 ปี 2561 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม อ่ืนๆ ค่าเบีย้ประชุม อ่ืนๆ 

1. นายพิเทพ    จนัทรเสรีกลุ 250.99 
 

- 
 

230.91 
 

- 
 ประธานกรรมการ 

2. นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ 207.29 
 

- 
 

244.16 
 

- 
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายการุณ  เลาหรัชตนนัท ์ 141.18 
 

161.35 
 

116.53 
 

231.27 
 กรรมการ 

4. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 150.35 
 

262.81 
 

235.31 289.10 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นางภาฝัน  จิตตมิ์ตรภาพ 128.35 

 
210.25 

 
210.65 231.27 

 กรรมการตรวจสอบ 
6.รศ. ดร. พสุ  เดชะรินทร์ 105.94 210.25 150.60 231.27 
กรรมการตรวจสอบ     
รวม 984.10 844.66 1,188.16 982.91 

  
2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั และบริษทัยอ่ย      
 2560 2561 

 จ านวน 

(คน) 

จ านวนเงิน 

 (ลา้นบาท) 

จ านวน 

(คน) 

จ านวนเงิน  

(ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     

-  เงินเดือน และค่าตอบแทน 7 12.8 7 12.6 

-  โบนสั 7 3.2 7 3.2 

-  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 7 0.4 7 0.4 

รวม  16.4  16.2 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

 
บริษทัมีนโยบายและกระบวนการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสงัคม โดยการปลูก

จิตส านึก เร่ืองจริยธรรมใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 
 
เป้าหมายระยะยาวขององค์กร 
บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเป็นบริษทัรถเช่าท่ีไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้องคก์ร โดยมีมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีดีสุดใน

อุตสาหกรรม มีส่วนแบ่งการตลาดอยา่งนอ้ย 15%  และมีระดบัความพึงพอใจจากลูกคา้ท่ีระดบัไม่นอ้ยกวา่ 90% จากผล
ส ารวจความพึงพอใจท่ีจดัท าโดยแผนกลูกคา้สมัพนัธ์ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงท าใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  

 
9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  
                บริษทัไดมี้การจดัท าคู่มือและนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร รวมถึงพนักงานของบริษทัฯ ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั เพ่ือช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุนให้
บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบท่ีเพียงพอเหมาะสม เพ่ือช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และ
ความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทัแลว้อาจมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได ้นอกจากน้ี ใหมี้การก าหนด แยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ อยา่งชดัเจน 

3.  ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างชดัเจนและเพียงพอในเวลาท่ี

เหมาะสม 

4. ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นความเส่ียง ให้มีการประเมิน วางกลยทุธ์แกไ้ข 

และติดตามบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

5. สร้างส านึกในการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรมและถูกตอ้งชอบธรรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงการส่งเสริมการปฎิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังานใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จึงจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารนโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ทราบอยา่งสม ่าเสมอ ผา่นหลายช่องทาง ดงัน้ี 

1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

2. คู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

3. เวบ็ไซตข์องบริษทั ในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

4. การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
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 หมวดที ่1 :  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทัไดจ้ดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยทัว่กนัโดยไม่
ค านึงถึงวา่เป็นผูถื้อหุน้อยูจ่  านวนเท่าใด ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนั ทั้งท่ีเป็นสัญชาติ
ไทย และต่างประเทศ โดยทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดัอยา่งเคร่งครัด  
 (ก) บริษทัมีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น โดยการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู ้
ถือหุน้เป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา (อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนัประชุม) ซ่ึงในหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวจะแจง้
รายละเอียด อนัประกอบดว้ย วนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลท่ีส าคญัเพื่อประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจ รวมไปถึงการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารไปยงัผูถื้อหุน้ 
 (ข) ประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เหมาะสม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
โดยในระหวา่งการประชุม ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัอยา่งเตม็ท่ี  
 (ค) ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน จะเขา้ร่วมประชุมและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีเหตุ
สุดวสิยัจนไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
 
หมวดที ่2 :  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 บริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิขอผูถื้อหุน้ถึงแมว้า่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะถือหุ้นไม่เท่ากนั มีสิทธิในการออกเสียงไม่เท่ากนั แต่
บริษทัจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
 (ก) ผูถื้อหุ้นทุกคนจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทั ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ รวมถึงสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล 
รวมถึงขอ้ร้องเรียนต่างๆ ผา่นทางอีเมล ์(Email) และทางโทรศพัท ์
 (ข) ผูถื้อหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุม และลงมติในท่ีประชุมแทนผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และมีหนงัสือรับมอบฉนัทะท่ีถูกตอ้งมีสิทธิท่ีจะเขา้ประชุม และลงมติเช่นเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ทุกประการ 

(ค) บริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเขา้ร่วมประชุม โดยจะแจง้ใหผู้ต้รวจสอบบญัชี (ภายนอก) และท่ีปรึกษาต่างๆ เขา้ร่วม
ประชุมดว้ย และจะก าหนดสถานท่ีและเวลาท่ีประชุมใหเ้หมาะสมและสะดวกในการท่ีผูถื้อหุน้จะเขา้ร่วมประชุม  

 

หมวดที ่3 :  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

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

 บริษทัมุ่งเนน้ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมโดยด าเนินการให้มีผลประกอบการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ และมี
การพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะปกป้องผลประโยชน์
ของบริษทัและผูถื้อหุน้ 

ลูกค้า 

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

 

ระหวา่งปี 2561 บริษทัฯ มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัลูกคา้ดงัน้ี 
โครงการ จ านวนคร้ัง จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

1. เยีย่มชมโรงงานประกอบรถยนตโ์ตโยตา้ 2 44 บริษทั 

2. อบรมดูแลรักษารถยนตเ์บ้ืองตน้ เพ่ือการขบัข่ีอยา่ง

ปลอดภยั 

3 70 บริษทั 

3. อบรมขบัข่ีอยา่งปลอดภยั Save&Safe 2 27 บริษทั 

 

 พนักงาน 

 บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมาเข้าร่วมในการท างานโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และบริษทัไดดู้แลพนกังานดว้ยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม
กบัหนา้ท่ีและต าแหน่งงาน ในระดบัท่ีไม่ต ่ากวา่ผลตอบแทนในตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกนั รวมถึงมุ่ง
พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งส่งเสริมพนกังานให้มีโอกาสในความกา้วหนา้และ
มัน่คงในอาชีพ ตลอดจนใหค้วามส าคญักบัสุขภาพพนกังาน โดยจดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น 

• กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เพื่อเป็นหลกัประกนัในการดูแลพนกังานในระยะยาว  

• เคร่ืองแบบพนักงาน บริษทัมีชุดฟอร์มให้กับพนักงานทุกปี รวมถึงรองเท้าสวมใส่เพ่ือความปลอดภยัส าหรับ
พนกังานท่ีท างานในส่วนของการบ ารุงรักษารถยนต ์

• การตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนกังาน 

• การต่อต้านส่ิงเสพติดภายในองค์กร 

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

• ห้องพักทานข้าว และสันทนาการ :  
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• พัฒนาความรู้ และทักษะท่ีเกี่ยวข้อง บริษทัฯ ไดมี้การจดัการอบรมภายในโดยผูบ้ริหารเพื่อพฒันาความรู้ให้กบั
พนกังานทุกระดบั ในหวัขอ้ต่าง ๆ เพ่ือใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการส่งพนกังานไปอบรม
กับสถาบันภายนอก หรือการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เข้ามาให้การอบรมแก่พนักงานในบริษัทฯ รวมทั้ งการ
แลกเปล่ียนความรู้ของพนกังานในแต่ละส่วนงาน 

 

ระหวา่งปี 2561 บริษทัไดส่้งพนกังาน รวมถึงผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมกบัสถาบนัต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
พฒันาความรู้ ความสามารถ  เช่น อบรมความรู้ทางดา้นบญัชีและภาษี อบรมความรู้ดา้นเทคนิคเพื่อยกระดบัฝีมือ
ช่าง กับศูนยฝึ์กอบรมนิสสัน มอเตอร์ประเทศไทย ผูบ้ริหาร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ กับสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย เป็นตน้ 

 

ข้อมูลการฝึกอบรม 

สถิติการฝึกอบรม 2560 2561 

จ านวนคน 281 284 

จ านวนชัว่โมง 1,967 1,988 

 

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

จ านวนวนัลาหยดุงานโดยเฉล่ียของพนกังาน(วนั) 2560 2561 

จ านวนวนัลาป่วยเฉล่ียต่อพนกังาน (วนั/คน) 2.26 2.23 

จ านวนวนัลาหยดุจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน (วนั/คน) - 0.01 

สถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน (คร้ัง) 1 1 

 

ผู้บริหาร 

บริษทัทราบถึงความส าคัญของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดท า
โครงสร้างค่าตอบแทนรวมถึงมีสวสัดิการต่างๆ ของผูบ้ริหารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงสร้างค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม  

เจ้าหนี้และคู่ค้า 

บริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจกบัเจา้หน้ีและคู่คา้ทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบติัตามธรรม
เนียมการคา้ รวมถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีไดต้กลงร่วมกนัรวมถึงการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่ใช้
วธีิการท่ีไม่สุจริต หรือมีเจตนาปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนัอาจท าใหเ้จา้หน้ีเกิดความเสียหาย 

คู่แข่งทางการค้า 

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

บริษทัจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงผลกระทบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการให้ความร่วมมือ ดูแล และให้
ความใส่ใจต่อชุมชม สงัคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม รวมทั้งมุ่งมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบวิธีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
สามารถ Download ขอ้มูลไดท่ี้ www.krungthai.co.th ในส่วนของรายงานประจ าปี 2561 และรายงานการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืประจ าปี 2561 

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัรับรู้และตระหนกัถึงความเป็นเจา้ของและสิทธิอนัชอบธรรมในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืน ดงันั้น ใน
การด าเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษทั ท่ีจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะโดยการ
ท าซ ้ า ดดัแปลง หรือเผยแพร่ใด ๆ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของหรือผูมี้สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
บุคคลอ่ืนก่อน 

 

หมวดที ่4 :  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

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

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

ในปี 2561 บริษทัฯไดมี้การน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

• จดัพานกัลงทุนและนกัวเิคราะห์เยีย่มชมกิจการ 5 คร้ัง 

• ใหก้ารตอ้นรับนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์เพื่อรับทราบผลประกอบการ 25 คร้ัง 
 

การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) งบการเงินประจ าปี และงบการเงินรายไตรมาส ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ หรือสอบทานแลว้แต่กรณี เพ่ือ
รับรองความถูกตอ้งจากผูส้อบบญัชี และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริง และสมเหตุสมผล  

2) การเปิดเผยรายช่ือและประวติักรรมการ กรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ รวมทั้งผูบ้ริหาร 
3) การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
4) การเปิดเผยการถือหุน้ของบริษทัของกรรมการและผูบ้ริหาร 
5) การเปิดเผยรายการท่ีมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
6) การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผา่นมา 

เช่น จ านวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุม 
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หมวดที ่5 :  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษทัฯ มีบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งตอ้งมีภาวะผูน้ า และสามารถควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่าย
บริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการบริษทัอยา่งชดัเจนโดย
กรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการบริษทัในระดับนโยบาย  
ขณะท่ีฝ่ายจดัการบริษทั ท าหนา้ท่ีบริหารงานในดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดงันั้น ประธานกรรมการ และ 
กรรมการผูจ้ดัการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้ได้
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัเป็นผูก้  าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และมีการทบทวนแผนดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกนัระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมในวาระดงักล่าว 

ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั  

ส าหรับฝ่ายจดัการบริษทัไดรั้บมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีให้ด าเนินงานภายใตน้โยบายต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้รับผิดชอบ
ผลการด าเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใชจ่้ายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนุมติัในแผนงานประจ าปี 

  

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ต ่ากวา่ก่ึง
หน่ึงของคณะกรรมการท่ีมีอยู ่

2.  กรรมการแต่ละท่านตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษทัฯ ควรประกอบไปดว้ยผู ้
ท่ีมีความรู้ในดา้นธุรกิจของรถยนตใ์หเ้ช่าเพ่ือการด าเนินงาน  อยา่งนอ้ย 2 ท่าน ความรู้ทางดา้นบญัชี และการเงิน  อยา่งนอ้ย 
1 ท่าน  และมีความรู้ในดา้นกฎหมายอยา่งนอ้ย 1 ท่าน 

3. กรรมการแต่ละท่านตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน และไม่
มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจในการบริหารจดัการในกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น 
ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4. บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยประวติัของกรรมการทุกรายในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1)  รายงาน
ประจ าปี (56-2) รวมถึงการเปิดเผยบนเวบ็ไซดข์องบริษทั 

 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  มีทั้งหมด 8 ขอ้ 

 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  แต่งตั้งข้ึนจากคณะกรรมการของบริษทัอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยอยา่งนอ้ย     1 ใน 3 ท่าน

ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นของบญัชี และการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความ
เป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีในการตรวจสอบ และก ากบัดูแลในการ
ด าเนินงานของบริษทั ดูแลรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนการ
พิจารณาการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
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อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีกล่าวไวแ้ล้ว ในหัวข้อ อ านาจหน้าท่ีของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีทั้งหมด 7 ขอ้ 
 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร  มีทั้งหมด 8 ขอ้ 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 3 ขอ้ 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  
 ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีทั้งหมด 4 ขอ้ 
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีทั้งหมด 4 ขอ้ 
 

นโยบายการด ารงต าแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปด ารง

ต าแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษทัไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการบริษทัสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษทัด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
รวมไม่เกิน 5 บริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด ไม่มีกรรมการคนใดด ารงต าแหน่งใน
บริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั  นอกจากน้ี ในกรณีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษทัอ่ืน มีนโยบายและแนวปฏิบติัโดยให้เสนอเร่ืองการด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัให้ความ
เห็นชอบ และเป็นองคก์รภาคเอกชน ท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือการคา้และไม่ขดักบัผลประโยชน์ของบริษทัและไม่ใชเ้วลาอนัจะเป็นผล
เสียหายแก่บริษทั 
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 
บริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

โดยแบ่งเป็นผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ(As a Whole) ผลประเมินการปฏิบติังานของตนเอง
(Self-Assessment)โดยการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษทัไดว้ิเคราะห์และหาขอ้สรุปเพ่ือก าหนดมาตรการในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพท างานของคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ส าหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น คณะกรรมการก ากับและดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาทั้ง 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ  
 การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด 

และแบบสอบถามความตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 
ก่อนท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีตนด ารงต าแหน่ง หลงัจากนั้น เลขนุการบริษทัจะสรุปผลและน าเสนอ
ผลประเมินต่อคณะกรรมการก ากับและดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบก่อนน าส่งผลการเมินใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการชุดยอ่ยต่อไป 

ทั้งน้ี ในปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยนั้น สรุปไดด้งัน้ี 
 

คณะกรรมการ/ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผลประเมินการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

(As a Whole) 
(ร้อยละ) 

ผลประเมินการปฏิบติังาน
ของตนเอง 

(Self-Assessment) 
(ร้อยละ) 

 1.คณะกรรมการบริษทั 95 89 
 2.คณะกรรมการตรวจสอบ 95 86 
 3.คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 95 90 
 4.คณะกรรมการก ากบัและดูแลกิจการ 95 90 
 5.คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 95 87 
 
การประเมนิผลกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการบริษทัร่วมกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของ
กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทั การด าเนินงานตามนโยบาย
ท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะน าขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ริหารระดับสูง เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากขอ้มูลทัง่ปีปัจจุบนัและเปรียบเทียบขอ้มูลยอ้นหลงัในปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

1. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั 
2. ความสามารถในการพฒันาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานใหดี้ข้ึนในแต่ละปี 
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การพฒันาความรู้ให้กบักรรมการ 

 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นตน้ โดยไดเ้ขา้ร่วมการอบรมกบัตลาดหลกัทรัพย ์, สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย , ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อการบริหารงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงในปี 2561 มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแล
กิจการไดเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนา ดงัน้ี 

 
ล าดบั ผู้เข้าอบรม หัวข้อทีเ่ข้ารับการอบรบ 

1 นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู บ่มเพาะตน้กลา้ส านกังานบญัชีคุณภาพ  
  สรุปการเปล่ียนแปลงและประเดน็ท่ีส าคญัของ TFRS (ฉบบัปรับปรุง 2561) รุ่นท่ี 2/61 
  การบริหารความเส่ียง (ชั้น Advance) รุ่นท่ี 2/61 

  
การศึกษาเพื่อโลกทศัน์ เศรษฐกิจ การเงิน สงัคม และวฒันธรรม  
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 

  Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 3/2017 
  Better Governance Better Business 
  เจาะลึกการวางแผนการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ 
  เจาะลึกการจดัท ากระดาษท าการ 
2 นางภาฝัน  จิตตมิ์ตรภาพ หลกัสูตร Resource Management  ปี 2561 
  หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง 

รุ่นท่ี 22 ปี 2561 
3 นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 21 
  MIRACLES OF CAPITAL (MOC) มหศัจรรยแ์ห่งทุน ในยคุท่ีทุน ไม่ใช่  

แค่เงินลงทุน อีกต่อไป 
4 นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 26 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยกรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหม่เป็นคร้ังแรก บริษทัจดัให้มีการปฐมนิเทศเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ โดยมีการแนะน าลกัษณะธุรกิจของบริษทั แนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัใหก้รรมการใหม่รับทราบ พร้อมทั้งจดัหาหลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 
   

ภาวะผู้น า 

 คณะกรรมการบริษทัวางนโยบาย กลยทุธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจดัท างบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยท าหนา้ท่ีติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงาน
ต่างๆ รวมทั้งการก าหนดและแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
ผูบ้ริหาร พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัตอ้งก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แล ฝ่ายตรวจสอบภายใน การ
ปฏิบติังาน และประเมินผลการท างาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ท่ี 
 

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

 แมว้า่บริษทัจะมีคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหาร ตลอดทั้งผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่างๆ บางราย
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ย แต่นโยบายในการบริหารงานของบริษทัตอ้งเน้นถึงประโยชน์ของบริษทัโดยรวมเป็นส าคญั 
โดยเฉพาะการตดัสินใจในเร่ืองท่ีจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในผลประโยชน์ หรือการไดเ้ปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นั้น 
บริษทัจะก าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นผูถื้อหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย เพ่ือความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และจะเปิดเผยขอ้มูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพื่อ
ความโปร่งใสในการท างาน อีกทั้งจะน าขอ้มูลท่ีจ าเป็นเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบ 56-1 อย่าง
สม ่าเสมอ ส าหรับการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัจะก าหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริหารหรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย
ขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ให้ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

จริยธรรมธุรกจิ 

 บริษทัจดัท าขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และผูป้ฏิบติังาน
ฝ่ายต่างๆ เพ่ือใหย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการท างานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีความเป็นธรรม ซ่ึงแนวทางดงักล่าวจะ
ส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่การใหค้วามส าคญักบัขอ้พึงปฏิบติั
ท่ีดีเหล่าน้ีจะสามารถยกมาตรฐานการก ากบัดูแลใหสู้งข้ึน อีกทั้งส่งเสริมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนในการจดัการของบริษทั 
สร้างความยติุธรรมและความน่าเช่ือถือของตลาดทุน 
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9.2 การก ากบัดูแลที่เกีย่วข้อง 

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษทัมีคณะกรรมการทั้งส้ินจ านวน 6 ท่าน รายละเอียดเป็นดงัน้ี 
รายช่ือ ผู้บริหาร 

บริษัทใหญ่/กรรมการ 
ผู้บริหาร 

บริษัทย่อย/กรรมการ 
กรรมการ 

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

รวม 3 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 

บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของ ตลท. เร่ือง จ านวนกรรมการอิสระและกรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงก าหนดใหมี้กรรมการอิสระใหเ้ป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3 คน โดยบริษทัไดมี้
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน เป็นไปตามกฎเกณฑข์า้งตน้ 

(2)  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทัจะไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่เน่ืองจากทั้งสองท่านเป็นตวัแทนจาก

กลุ่มผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนัและเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ดงันั้น ในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ตอ้งก าหนดให้
ตอ้งผา่นการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซ่ึงถือว่ามีความเป็นอิสระจะตอ้งมี
บทบาทในการใหค้วามเห็นแก่บริษทัเป็นอยา่งมากซ่ึงจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

(3)  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง 
บริษทัก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง ใหอ้ยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั 
โดยจะค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกรรมการตอ้งรับผิดชอบ รวมทั้ งสามารถท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมี
คุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้ ส่วนผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บผลตอบแทนโดยพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมทั้ง ในระยะสั้น
และระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัโดยดูจากขอ้มูลทั้งปีปัจจุบนัและเปรียบเทียบขอ้มูลยอ้นหลงัในปัจจยัต่าง ๆ 
รวมทั้ งผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นส าคัญ การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะพิจารณากลั่นกรองผ่าน
คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ทั้ งน้ีบริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและจ านวน
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงในรายงานประจ าปีตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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(4)  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับ  เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการ

ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายการ
ด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียงและภาพรวมขององคก์ร 
รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานส าคญัของบริษทัเป็นประจ าทุกปี มีบทบาทส าในการจดัสรรทรัพยากรส าคญัตาม
เป้าหมาย ตลอดจนก ากบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ ส าหรับบริษทัมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการ คือ 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 6 คนแต่ไม่เกิน 8 คน ซ่ึงแต่งตั้งและถอด
ถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
บริษทัทั้งหมด กรรมการบริษทัท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษทัท่ีมาจากคณะ
จดัการบริษทัฯ 

(5)  การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยจะมีวาระการ

ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาพิจารณาและ
ศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งบนัทึก
รายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการจดัเก็บไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นสามารถตรวจสอบได ้

ทั้งน้ีในระหวา่งปี หากมีวาระท่ีจะมีการพิจารณาในเร่ืองของนโยบาย หรือประเด็นในเชิงธุรกิจ บริษทัฯ จะมีการ
เรียกประชุมกรรมการในระหวา่งกาล ตามความเหมาะสม   

ในการประชุมแต่ละคราวประธานท่ีประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็น
อิสระ และมีการจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียใดๆ 
ในเร่ืองท่ีพิจารณา กรรมการจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ และจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ โดยจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยู่
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมทุกปีและใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายประเด็นและปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีส าคญั เช่น การสรรหากรรมการ แผนการ
สืบทอดผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตน้ และเปิดโอกาสใหก้รรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
อิสระ ทั้งน้ีในปี 2561 ไดจ้ดัการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั และเร่ืองท่ีอยูใ่น
ความสนใจของกรรมการ มีการเชิญผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลและประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ
บญัชี โดยใหมี้การรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ 
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โดยในปี 2560 และในปี 2561  บริษทัมีการจดัประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน  9  คร้ัง และ  14  คร้ัง ตามล าดบัโดย
มีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือคณะกรรมการ ปี 2560 ปี 2561 

 จ านวนคร้ัง
ประชุมในช่วงท่ี
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังท่ี 
เขา้ร่วมประชุม 

จ านวนคร้ัง
ประชุมในช่วงท่ี
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังท่ี 
เขา้ร่วมประชุม 

1. นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ 7 7 7 6 
2. นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ 8 8 9 9 
3. นายการุณ เลาหรัชตนนัท ์ 7 7 7 7 
4. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 8 8 13 13 
5. นางภาฝัน  จิตตมิ์ตรภาพ 8 8 13 13 
6. รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์/2 7 6 11 10 

(6)  คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยการก ากับดูแลกิจการของบริษทัโดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบคณะหน่ึง มีวาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดซ่ึงไม่เกินคราวละ 3 
ปี กรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยจ านวน 3 ท่าน  
 

 (7)  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 บริษทัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
รายการท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือให้กบังบ
การเงิน ทั้งน้ีก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน  (Compliance Control) การจดัการความเส่ียงและการให้
ความส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดว้่าจา้ง บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอร่ี จ ากดั  เพื่อท าหน้าท่ีสอบทานการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ ซ่ึงมี นางสาววนิดา  กาญจนสันติศกัด์ิ ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตเลขท่ี 527 ไดรั้บการแต่งตั้งจาก 
บริษทัฯ ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน   

วฒิุการศึกษา  

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต      (สาขาการบญัชี) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาการจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ท างาน 

 ดา้นการตรวจสอบภายใน  ระยะเวลา 13  ปี 

ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในเพ่ือหาความเส่ียงของธุรกิจและวางแผนการตรวจสอบ

ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการขนส่ง ธุรกิจการพิมพ ์อุตสาหกรรมการผลิต 
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 ดา้นการบญัชี  ระยะเวลา 19 ปี 

- งานวางแผนภาษีต่างๆของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง  ธุรกิจบริการต่าง ๆ    

- งานปรับปรุงและออกแบบระบบงานดา้นบญัชีตน้ทุนอุตสาหกรรม ตน้ทุนงานสั่งท า ระบบงาน

จดัซ้ือ และระบบบญัชีสินคา้ 

- วเิคราะห์แผนงานของระบบงานตน้ทุนมาตรฐานและตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

- วเิคราะห์แผนงาน การจดัท างบประมาณและประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย 

- ประสบการณ์ในการตรวจสอบขอ้มูลทางบญัชี ขอ้มูลทางการเงิน  

 การฝึกอบรม 

- วฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต CPIAT 527 

- วฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายใน CAC-SME -IOD 

- หลกัสูตร CFO รุ่น 8 ของสภาวชิาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสูตรผูจ้ดัการยคุใหม่รุ่น 11 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตร Anti-Corrupption : The Practical Guide(ACPG) รุ่นท่ี17/2015 

- หลกัสูตร CPIAT รุ่น 43 

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

(9)  ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
  คณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทั้งทางดา้นการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ดงันั้น บริษทั
จึงมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ตามมาตรฐานและเกณฑท่ี์ก าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านตลอดจนผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียม
กนั ปัจจุบนัการให้ขอ้มูลแก่นกัลงทุนอยูใ่นความรับผิดชอบร่วมกนัระหว่างแผนกบญัชีกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือท าให้นกัลงทุน
และผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารมีความเขา้ใจในบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะท าให้บริษทัไดรั้บการยอมรับและสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน 
อีกทั้งยงัท าใหบ้ริษทัไดรั้บมุมมองจากสาธารณชนท่ีดีต่อบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการวางเป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษทั  
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(10)  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

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

การป้องกนัการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 

บริษทัมีนโยบายและวธีิการก ากบัดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2) บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และจดัส่ง
ส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3) บริษัทจะด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผูบ้ริหารทราบว่า ผูบ้ริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ี
งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

บริษทัก าหนดบทลงโทษหนกัเบาตามลกัษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี อยา่งไรก็ตามบริษทัจะใชบ้ทลงโทษ
สูงสุดหากพบวา่ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ไดใ้ชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท าให้บริษทั
หรือผูถื้อหุน้ไดรั้บความเส่ือมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การใหอ้อกจากบริษทั   
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ  
บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฎิบัติตามกฎหมาย 

ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม  โดยยึดหลกัความซ่ือสัตย ์ ความยติุธรรม โปร่งใสเป็นส าคญัมา
โดยตลอด  และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้น  และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี  
บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดจรรณยาบรรณเพ่ือให้ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงปฏิบติั  อนัส่งผลให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อบริษทัฯ และ
ไดรั้บความเช่ือมัน่จากสงัคม โดยมีแนวทางการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่ด าเนินธุรกิจกบัผูด้  าเนินธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย ตลอดจน
ส่งเสริมใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

 บริษทัฯ บริหารงานด้วยความซ่ือตรง รวมทั้งการบนัทึกบัญชีท่ีถูกตอ้ง การเสนอและใชง้บประมาณอย่าง
ชดัเจนและประหยดั รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อยา่งซ่ือตรง ถูกตอ้ง โปร่งใส และมีหลกัการ 

 บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่การด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน ตอ้งมีความซ่ือตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

 เคารพและสนบัสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมขององคก์ร 

 

9.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์

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

 
9.3.1. ค านิยาม 
คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้

ค  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 
อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษทัโดยเฉพาะ หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไวซ่ึ้ง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้  
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9.3.2. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1) คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และ
ปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3)  กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆ 
เป็นตน้ 

4)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบั
ดูแล เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5)   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี และ
ในกรณีท่ีพบเห็นการกระท าอนัเป็นท่ีฝ่าฝืนนโยบายฉบบัน้ีจะตอ้งรีบรายงานต่อผูบ้งัคบั บญัชา หรือผา่นช่องทางการรายงาน
ท่ีก าหนดไวต้ามนโยบายฉบบัน้ี 
 

9.3.3. แนวทางการปฏิบัตเิพ่ือป้องกนัและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
  บททัว่ไป 

1) กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและ
จรรยาบรรณ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2) พนกังาน ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ตอ้งแจง้
ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสัย หรือ
ขอ้ซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ังคบับัญชา หรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ผา่นช่องทางต่างๆท่ีก าหนดไว ้

3) บริษทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดย
ใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่  

4) บริษทัจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จดัซ้ือ 

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

6) บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ  ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

7) บริษทัฯ  มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่วา่คอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดท้ั้ง การท า
ธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 
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9.3.4. การบริหารความเส่ียงการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯไดเ้นน้ย  ้าและปลูกฝังให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงการคอร์รัปชัน่ 

โดยมีการวิเคราะห์ขอ้บ่งช้ี ประเมินความเส่ียงจากการเกิดคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงถือเป็นความเส่ียงหน่ึงภายใตค้วาม
เส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั บริษทัฯไดส้ร้างระบบงานเชิงป้องกนั ก าหนดวิธีการลดความเส่ียงและการ
ควบคุม (risk mitigation and control) ผูรั้บผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเส่ียง
ส าหรับใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือป้องกนัการเกิดคอร์รัปชัน่ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ท าการประเมิน 
ติดตามการก ากับดูแลท่ีดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น พร้อมทั้ งสรุปรายงานให้กับทาง
คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 

9.3.5. การฝึกอบรมและการส่ือสาร 
1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

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

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

ค. การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเขา้รับต าแหน่ง
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหม่ทุกคนของบริษทัฯ 

2) ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ และผูรั้บเหมา  
บริษทัฯ จะส่ือสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นให้แก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ ัดจ าหน่ายสินคา้/

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

 
9.3.6. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีขอ้สงสยัหรือมีหลกัฐานวา่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหรือบุคคลซ่ึง

กระท าการในนามบริษทัฯ คนใดไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ จะตอ้งรายงานหรือแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนต่อ
บริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานสามารถยืน่ขอ้ร้องเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยตนเอง ดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์
อกัษรผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
o ผา่นทางโทรศพัท ์02-291-8888 ต่อ 262 (คุณสุพิชฌาย ์ขจรชยักลุ) 
o ผา่นทาง E-mail : supichaya@krungthai.co.th 
o ผา่นทาง website ของบริษทั  www.krungthai.co.th 

 

http://www.krungthai.co.th/
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o ผา่นจดหมายโดยระบุช่ือ และส่งมายงั “ผูรั้บแจง้ขอ้ร้องเรียน” ตามท่ีอยูต่่อไปน้ี 
คุณสุพิชฌาย ์ขจรชยักลุ / ผูต้รวจสอบภายใน 

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

 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผูแ้จ้งไวเ้ป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานและก ากบัการปฏิบติังานภายใน หรือเปิดเผยตามค าสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามค าสั่งศาล และ/
หรือ ตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนจะไดรั้บการตอบสนองอยา่งจริงจงั และไดรั้บความคุม้ครองโดยไม่ตอ้งหวัน่
เกรงต่อการใชอ้  านาจบงัคบับญัชาในทางไม่ชอบหรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม เพ่ือตอบโตก้ารกระท าของผู ้
แจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

 ผูแ้จง้จะตอ้งกระท าการโดยสุจริต หากบริษทัฯ พบการแจง้เบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการกลัน่แกลง้
ให้ผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหาย เส่ือมเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั หรือให้ไดรั้บความอบัอาย ฯลฯ นั้น 
บริษทัฯ จะด าเนินการตามท่ีเห็นควรต่อไป 

 

9.3.7. การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  
1) เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลัน่กรอง สืบสวน

ขอ้เท็จจริง  
2) ระหวา่งการสืบสวนขอ้เท็จจริง กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน 

(ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ  
3) หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาไดก้ระท า

การคอร์รัปชัน่ หรือทุจริตจริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และให้สิทธิผูถู้ก
กล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การกระทาอนัทุจริต ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา  

4) หากผูถู้กร้องเรียน ไดก้ระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพน้จากต าแหน่ง และ
หากการกระท าทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ระท าความผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินยั
ตามระเบียบของบริษทัฯ ค าตดัสินของคณะกรรมการ (ผูบ้ริหาร) ถือเป็นอนัส้ินสุด 

9.3.8. การก ากบัตดิตามและสอบทาน 
  1)   บริษทัฯ จะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายฉบบัน้ีเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง (อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง) โดยพิจารณาถึง

สถานการณ์และความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบผลการ
ประเมินความเส่ียง และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีควรมีเพ่ือลดความเส่ียง 

2)   ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ และรายงาน 
ประเด็นท่ีตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ ทั้งน้ีจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสม และ
จะรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบต่อไป 
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9.4 บุคลากร 
 

จ านวนพนักงานทั้ งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนทั้ งส้ิน 284  คน  
ประกอบดว้ยพนกังานตามสายงานดงัน้ี 

 
สายงาน จ านวนพนักงานประจ า (คน) 

1. สายงานบริหาร 9 

2. สายงานการตลาด 101 

3. สายงานบริการ 82 

4. สายงานสนบัสนุนธุรกิจ 92 

 รวม 284 

ทั้งน้ีในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ  

 
ค่าตอบแทนบุคลากร 

ค่าตอบแทนรวมของพนกังานบริษทั และบริษทัย่อยในปี 2560 เป็นจ านวน 99.17  ลา้นบาท และค่าตอบแทนรวม
ของพนกังานจ านวน 284 คน (รวมเขา้-ออกระหวา่งปี) ในปี 2561 เป็นจ านวน 107.03  ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืนๆ 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม อยูใ่นรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนประจ าปี 2561 

เป็นการรายงานแยกเล่มจาก แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (56-1) และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั เพื่อให้ผู ้
ท่ีสนใจเขา้ไปดูขอ้มูลไดท่ี้เวบ็ไซด ์www.krungthai.co.th 
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ ในสภาพปัจจุบนับริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัแบบ
ประเมินการควบคุมภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะในส่วนของการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
นั้น บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยงัไดมี้การจดัตั้งแผนกตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหนา้ท่ีใน
การรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตในการตรวจสอบกิจการ/ธุรกรรมภายในเพ่ือให้เกิด
ความถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพในการควบคุม/ บริหารจดัการท่ีดี 
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12.   รายการระหว่างกัน 
 

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

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

บริษทัและเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 
นายพิชิต จนัทรเสรีกุล  เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของ
บริษทัและเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 16.67 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 
นางวิภาพร จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 20.20 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี  
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 7.80ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 5.56  ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.09  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 5.56  ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 
นายพิสิทธ์  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ10.00  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 5.56  ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ต้ี 
 

บจก.สยามนิสสนั กรุงไทย  นายพิชิต จนัทรเสรีกุล  เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของ
บริษทัและเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 25 ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นางวิภาพร จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 20.20 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 2.50  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย  
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 7.80  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 5  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.09  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 5  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 10.00  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 60  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
นายไพฑูรย ์จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 4  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 
2.50 ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
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บริษทั/บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บจก. โตโยตา้ กรุงไทย นายพิเทพ จนัทรเสรีกุลเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของ

บริษทัและเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 60 ของบจก.โตโยตา้ กรุงไทย 
นายพิชิต  จนัทรเสรีกุล เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของ
บริษทัและเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก.โตโยตา้ กรุงไทย 
นางวิภาพร จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 20.20 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 19.23  ของบจก.โตโยตา้ กรุงไทย 
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 7.80  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.38  ของบจก. โตโยตา้ กรุงไทย 
นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.09  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.38  ของบจก. โตโยตา้ กรุงไทย 
นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกุล  เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 10.00  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.38  ของบจก. โตโยตา้ กรุงไทย 

 
บจก. คาร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต 
 

นางสาวพิมลพรรณ จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 7.80 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
 และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 32.50 ของทุนช าระแลว้ของ บจก. คาร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต          
นางสาวพิมลฑา จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 16.25 ของทุนช าระแลว้ของ บจก. คาร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต 
นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นกรรมการผูมี้
อ  านาจลงนาม และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.13 ของทุนช าระแลว้ของ บจก. คาร์ลอฟท ์ออโต ้อิมพอร์ต 
 

นางวิภาพร  จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 20.20 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั  และเป็นมารดาของนายพิเทพ  จนัทรเสรีกุล 
 

นายพิเทพ  จนัทรเสรีกุล เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัและเป็นบุตรของ
นางวิภาพร จนัทรเสรีกุล 
 

นายพิชิต จนัทรเสรีกุล เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นบุตรของ
นางวิภาพร จนัทรเสรีกุล 
 

นางสาวพิมลพรรณ จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 7.80  ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นบุตรของนางวิภาพร จนัทรเสรีกุล 
 

นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นบุตรของนางวิภาพร จนัทรเสรีกุล 
 

นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกุล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 10.00 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั และเป็นบุตรของนางวิภาพร จนัทรเสรีกุล 
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12.1. รายการระหว่างกัน 
 

1 รายการเช่าและใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมี นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (ลา้นบาท) 
 ความขดัแยง้  รอบปี ส้ินสุด 31 ธ.ค. 
   2560 2561 
รายการเช่าทรัพยสิ์น     
บริษทัเช่าพ้ืนท่ีอาคารขนาด 1,490 ตร.ม. เพ่ือใชเ้ป็นศูนยบ์ริการ โดย
ได้รับจดัสรรพ้ืนท่ีส าหรับจอดรถขนาด 3,000 ตร.ม. ตั้ งอยู่ท่ี ถ.
พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่ 
20 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพนัธ์ 2564 คิดอตัราค่าเช่า 100,000 
บาทต่อเดือน และผูใ้ห้เช่ามีสิทธ์ิปรับข้ึนค่าเช่าไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 
ในทุกระยะเวลา 3 ปี  
 

บจก. สยาม 
นิสสนั กรุงไทย 

คิ ด อั ต ร า ค่ า เ ช่ า 
100,000 บาทต่อเดือน 
( คิดเ ป็นอัตราค่ า เ ช่ า
รวมพ้ืนท่ีจอดรถ 22.27 
บาทต่อ ตร.ม.)  

1.20 1.20 

 บริษทัยอ่ย เช่าพ้ืนท่ี 187.5 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่ ถนนรามอินทรา แขวง
คนันายาว กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 
31 ธนัวาคม 2563 

บจก. ธนภทัร
พรอพเพอร์ต้ี 

คิดอตัราค่าเช่า 70,000 
บาทต่อเดือน (คิดเป็น
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า ร ว ม 
373.34 บาท ต่อ ตร.ม.) 
 

0.84 0.84 

บริษทัยอ่ยเช่าพ้ืนท่ี 2400 ตารางวา ตั้งอยู่ท่ี โฉนดเลขท่ี 6567 ถนน
พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ สัญญาเช่าอาย ุ3 ปี 
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 

 

บจก. โตโยตา้ 
กรุงไทย 

คิดอตัราค่าเช่า/ 
150,000 บาท 
 

1.80 1.80 

รายการให้เช่าทรัพยสิ์น     
 1. บริษทัให้เช่าพ้ืนท่ีส านกังาน ขนาด 350 ตร.ม.เพ่ือใหใ้ชเ้ป็นโชว ์ 
รูมรถยนต ์ตั้งอยูท่ี่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
สญัญาเช่าอาย ุ 3 ปี ตั้งแต่ 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพนัธ์ 
2564 

บจก. สยามนิส
สนั  
กรุงไทย 

คิดอตัราค่าเช่า 83,000 
บาทต่อเดือน 
(คิดเป็นอตัราค่าเช่า 
237.14 บาทต่อ ตร.ม.) 
 

1.00 1.00 

2. บริษทัยอ่ยให้เช่าพ้ืนท่ีส านกังาน ขนาด 1,200 ตร.ม.เพื่อใหใ้ชเ้ป็น
โชวรู์มรถยนต ์ตั้งอยูท่ี่ ถ. ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560  ถึง 31 กรกฎาคม 2563 

บจก. 
คาร์ลอฟท ์ 
ออโต ้อิมพอร์ต 
 

คิดอตัราค่าเช่า 86,290  
บาทต่อเดือน 
(คิดเป็นอตัราค่าเช่า 
71.91 บาทต่อ ตร.ม.) 

1.04 1.04 
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2 รายการซ้ือทรัพยสิ์น 
ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมี นโยบายราคา มูลค่าของรายการ (ลา้นบาท) 

 ความขดัแยง้  รอบปี ส้ินสุด 31 ธ.ค. 
   2560 2561 
1. บริษทัซ้ือรถยนตเ์พ่ือใชเ้ป็นทรัพยสิ์นให้เช่า  

 
บจก.โตโยตา้  
กรุงไทย 

บริษทัซ้ือในราคาตน้ทุนหลงัหกั
ส่วนลดพิเศษจากการซ้ือรถยนต ์

398.80 453.40 

 เจา้หน้ีค่าซ้ือรถยนต ์   - 130.40 
2. บริษทัซ้ือรถยนตเ์พ่ือใชเ้ป็นทรัพยสิ์นให้เช่า บจก. สยามนิสสนั  

กรุงไทย 
ริษทัซ้ือในราคาตน้ทุนหลงัหกั
ส่วนลดพิเศษจากการซ้ือรถยนต ์

15.99 10.99 

 เจา้หน้ีค่าซ้ือรถยนต ์   - - 
3. บริษทัซ้ือรถยนตเ์พ่ือใชเ้ป็นทรัพยสิ์นให้เช่า  
 

บจก. คาร์ลอฟท ์ 
ออโต ้อิมพอร์ต  

ราคาตลาดส าหรับลูกคา้ชั้นดี  18.92 22.94 

 เจา้หน้ีค่าซ้ือรถยนต ์   - - 
 

3 รายการค ้าประกนัเงินกูย้มืธนาคาร 
ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมี นโยบายราคา มูลค่าของเงินกูย้มืคงคา้ง (ลา้นบาท) 

 ความขดัแยง้  รอบปี ส้ินสุด 31 ธ.ค. 
   2560 2561 
1.  นายพิเทพ จนัทรเสรีกุล ค  ้าประกนัเงินกูย้ืมธนาคาร
ให้แก่บริษทั กบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
เงินกู้เบิกเกินบญัชีธนาคารวงเงิน 10 ล้านบาท ค  ้ า
ประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงิน
วงเงิน 130 ล้านบาทและหนังสือสัญญาค ้าประกนั 
วงเงิน 130 ลา้นบาท   

นายพิเทพ  จนัทรเสรีกุล ไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียม 

- 
 

- 
 

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

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินวงเงิน 
80 ล้านบาทและหนังสือสัญญาค ้ าประกัน วงเงิน 
100 ลา้นบาท  

นายพิชิต  จนัทรเสรีกุล ไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียม 

- 
 

- 
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ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ดงัน้ี  

1.    รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน 
บริษทัฯ เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเ้ป็นส านกังานและศูนยบ์ริการ  และให้เช่าพ้ืนท่ีส านกังานเพ่ือใชเ้ป็นโชวรู์มรถยนต ์
ในอตัรายุติธรรมและสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบไดก้บัค่าเช่าในพ้ืนท่ีส านกังานใกลเ้คียง และบริษทัเช่า
รถยนตแ์ละใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินงานในราคาค่าเช่าลูกคา้ชั้นดีซ่ึงเป็นราคาท่ียติุธรรมและสมเหตุสมผล 

บริษทัยอ่ยให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเช่าท่ีดินในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวจะรับผิดชอบใน
ส่วนของค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  

 บริษทัย่อยเช่าท่ีดินกับบริษทัท่ีเก่ียวข้อง ในอัตราท่ีตกลงกันไว ้ซ่ึงเป็นเกณฑ์ราคาตลาดโดยบริษัทย่อยเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเช่าท่ีดิน 

2.    รายการซ้ือทรัพย์สิน 
       รายการดงักล่าว เป็นการซ้ือรถยนตแ์ละอะไหล่รถยนต์ เพ่ือส าหรับใชป้ระกอบกิจการของบริษทัเป็นทรัพยสิ์น

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

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

1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน 

 บริษทัเช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเ้ป็นศูนยบ์ริการจาก บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย และบริษทัให ้บจก. สยามนิสสนั 
กรุงไทย เช่าพ้ืนท่ีส านกังานบางส่วนเพ่ือใชเ้ป็นโชวรู์มส าหรับจ าหน่ายรถยนตนิ์สสัน โดยอาคารทั้งสองแห่ง
ตั้งอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีเดียวกนับนถนนพระราม 3 บริษทัเป็นเจา้ของสิทธิในพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหนา้ติดกบัถนนใหญ่ 
และ บจก.สยามนิสสัน กรุงไทยเป็นเจา้ของสิทธิในพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหลงั ซ่ึงต่อมาบริษทัไดมี้การขยายการ
ด าเนินธุรกิจ จึงไดเ้ช่าพ้ืนท่ีใช้ในส่วนหลงัเพ่ิมเติมส าหรับเป็นศูนยบ์ริการ และไดใ้ห้ บจก. สยามนิสสัน 
กรุงไทย เช่าพ้ืนท่ีส่วนหน้าบางส่วนเพ่ือใช้เป็นโชว์รูม โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราท่ียุติธรรม สามารถ
เปรียบเทียบไดก้บัค่าเช่าในพ้ืนท่ีส านกังานใกลเ้คียง บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการดงักล่าว เพราะเป็น
ข้อตกลงท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีบริษัทจะมีนโยบายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทจะเป็นผูใ้ช้
ประโยชน์จากท่ีดินด้านหน้าเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงาน และ บจก.สยามนิสสัน กรุงไทยจะเป็นผูใ้ช้
ประโยชน์จากท่ีดินดา้นหลงัเพ่ือก่อสร้างศูนยบ์ริการซ่อมแซมรถยนต ์แต่ต่อมาเม่ือบริษทัมีการขยายงานท าให้
มีการใชพ้ื้นท่ีอาคารดา้นหลงัส าหรับบริการลูกคา้ของบริษทัมากข้ึน บริษทัจึงขอเช่าพ้ืนท่ีดงักล่าวจาก บจก.
สยามนิสสนั กรุงไทย ในขณะเดียวกนั บจก.สยามนิสสนั กรุงไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายนิสสันมี
ความตอ้งการเช่าโชวรู์มดา้นหน้าเพ่ือจอดรถส าหรับจ าหน่าย จึงจ าเป็นตอ้งขอเช่าพ้ืนท่ีบางส่วนจากบริษทั 
รายการดงักล่าวจึงเป็นผลมาจากขอ้ตกลงในอดีต ซ่ึงในอนาคตรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะยงัคงเกิดข้ึน
ต่อไปตลอดอายสุญัญา 10 ปี ซ่ึงสญัญาไดส้ิ้นสุดลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 และมีการต่อสัญญาออกไปอีก 3 
ปี โดยจะส้ินสุดวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 

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

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

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

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

3.   รายการค า้ประกันเงินกู้ ยืมธนาคาร  

คุณพิเทพ จนัทรเสรีกลุ และคุณพิชิต  จนัทรเสรีกลุ  เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาวกบั
ธนาคารพาณิชย ์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค ้าประกนัเงินกูก้บับริษทั เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นส าหรับ
เงินทุนเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่จึงให้การสนับสนุนการกูย้ืมเงินดงักล่าวจากธนาคาร
พาณิชย ์ทั้งน้ีในอนาคตหากมีความจ าเป็นในการท ารายการเพ่ิมเติม บริษทัจะด าเนินการอยา่งยติุธรรม โดยหาก
มีการคิดค่าธรรมเนียมค ้ าประกนัเงินกู ้จะใชอ้ตัรายุติธรรมท่ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาตลาด และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนักลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่าวมีนโยบายให้
การสนบัสนุนการกูย้มืเงินของบริษทัโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

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

 วงเงินอนุมติัสัญญาเช่าระยะยาว 

วงเงนิ ผู้มีอ านาจอนุมัติในรายการค้าปกติ 
 กรณที าสัญญากบับุคคลภายนอก กรณที าสัญญากบับุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 / บุคคลที่เกีย่วข้อง  
วงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท ผูอ้  านวยการ/ผูจ้ดัการอาวโุสสายงาน

การตลาด และผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย 
ผูอ้  านวยการ/ผูจ้ดัการอาวุโสสายงานการตลาด 
และผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย 

วงเงินตั้งแต่ 6 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 20 ลา้นบาท ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

วงเงินตั้งแต่ 20 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 50 ลา้นบาท กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ 

วงเงินตั้งแต่ 50 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 100 ลา้นบาท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร 

วงเงินตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป  คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั 

 
วงเงินอนุมติัการจัดซ้ือและจัดหารถยนต์ 

วงเงนิ ผู้มีอ านาจอนุมัติในรายการค้าปกติ 
 กรณที าสัญญากบับุคคลภายนอก กรณที าสัญญากบับุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 / บุคคลที่เกีย่วข้อง 1/ 
วงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท ผูอ้  านวยการ/ผูจ้ดัการอาวโุสสายงาน

การตลาด และผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย 
ผูอ้  านวยการ/ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานการตลาด 
และผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย 

วงเงินตั้งแต่ 6 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 20 ลา้นบาท ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

วงเงินตั้งแต่ 20 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 50 ลา้นบาท กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ 

วงเงินตั้งแต่ 50 ลา้นบาท ถึงไม่เกิน 100 ลา้นบาท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร 

วงเงินตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั 
1/ รายการคา้ท่ีบริษทักระท าปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ท่ีไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป หรือรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็น
ธุรกิจของบริษทั  
 

บริษทัจะด าเนินการให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะมีการอนุมติัเขา้ท า
รายการ และบริษทัจะจดัใหมี้การพิจารณาโดยผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม เพ่ือ
ดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยติุธรรม และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัใดๆ 
บริษทัจะด าเนินการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม  
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12.3. นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการเขา้ท ารายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ โดยการ
ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิด
ข้ึนกับบุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดว้ย เพ่ือความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบั
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้ น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึง
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ี
ส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วน
ไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี  และบริษทัจะ
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 2 
 

 

 

13.1    สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

  สรุปรายงานการสอบบญัชี 

 

   

ปี 2559-2560 
 

ตรวจสอบโดย นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

ปี 2561 
 

ตรวจสอบโดย นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8658 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทัในปี 2558-2561 ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขวา่ งบ
การเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 3 
 

 

 ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายการ ลา้นบาท %  ลา้นบาท  %  ลา้นบาท  %  

รายการ ปี 2559 %  ปี 2560   %    

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)           

รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์ 1,132.80 56.56      1,146.92   54.81   1,199.37   57.62  

รายไดจ้ากการขายรถยนต ์ 807.51 40.32          886.26  42.36   824.74   39.62  

รายไดอ่ื้น 62.65 3.13         59.21  -     57.31   2.75  

รวมค่าใชจ่้าย 1,670.33 83.39      1,779.59  85.05   1,871.39   89.91  

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 400.07 19.98         389.15  18.60   290.38   13.95  

ตน้ทุนทางการเงิน 67.43 3.37           76.35  3.65   80.34   3.86  

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 2.04 0.10         ( 27.64)   (1.32) (43.92)  (2.11)  

ก าไรสุทธิ 330.60 16.51         340.44  16.27   253.96   12.20  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท)           

รวมสินทรัพย ์ 4,639.50 100      4,999.09  100   4,832.58   100.00  

รวมหน้ีสิน 2,657.29 57.28 2,985.18  59.71   2,805.22   58.05  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1982.22 42.72 2,013.91  40.29   2,027.36   41.95  

จ านวนหุน้ท่ีออก (ลา้นหุน้) 250  250    250.00   

มลูค่าตามบัญชี       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 1.32  1.36    1.02   

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.02   1.06     0.95   

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั           

อตัราก าไรขั้นตน้ - (ไม่รวมก าไรจากการขายรถเพ่ือใหเ้ช่า) 20.95% 
 

18.06%  17.03%  

อตัราก าไรขั้นตน้ - (รวมก าไรจากการขายรถเพ่ือใหเ้ช่า) 26.13% 
 

24.85%  21.62%  

อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 19.97% 
 

18.60%  13.95%  

อตัราก าไรสุทธิ  16.51% 
 

16.27%  12.20%  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 9.46% 
 

8.07%  5.91%  

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้  17.54%   17.04%   12.57%  

 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 4 
 

 

 งบแสดงฐานะการเงิน  
          (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

บาท % บาท % บาท  %  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162,178,983 3.5 248,282,909 4.97 89,863,500   1.86  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขาย 55,550,210 1.2 66,456 0.00 21,084,850   0.44  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 161,822,457 3.49 165,350,838 3.31 181,998,519   3.77  
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 48,146,563 1.04 49,545,026 0.99 55,008,409   1.14  
สินคา้คงเหลือ 219,910,970 4.74 230,114,720 4.60 165,406,879   3.42  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 117,665,316 2.54 86,982,524 1.74 68,422,967   1.42  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 765,274,499 16.49 780,342,473 15.61 581,785,123   12.04  

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 57,879,159 1.25 57,941,747 1.16 58,004,833   1.20  
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่า 3,635,351,921 78.36 3,842,891,183 76.87 3,794,378,638   78.52  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 147,235,378 3.17 175,324,693 3.51 177,228,345   3.67  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,285,241 0.07 4,362,061 0.09 6,477,306   0.13  
สิทธิการเช่า 25,446,954 0.55 18,067,503 0.36 13,917,514   0.29  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 174,303 0 10,341,942 0.21 56,271,001   1.16  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,855,258 0.1 109,821,482 2.20 144,518,264   2.99  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,874,228,214 83.51 4,218,750,613 84.39 4,250,795,901   87.96  

รวมสินทรัพย์ 4,639,502,713 100 4,999,093,086 100.00 4,832,581,023   100  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 173,856,329 3.75 301,184,927 6.02  93,707,274   1.94  
ตัว๋แลกเงิน 498,095,008 10.74 498,650,331 9.97  39,880,775   0.83  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 62,137,744 1.34 79,239,327 1.59  76,506,976   1.58  
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่า - - 1,640,092 0.03  168,660,870   3.49  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 276,975,059 5.97 359,339,788 7.19  384,178,043   7.95  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 329,775,944 7.11 231,171,434 4.62  62,315,758   1.29  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - - 397,745 0.01  228,283   0.00  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,377,628 0.2 10,104,732 0.20  10,183,158   0.21  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,350,217,711 29.1 1,481,728,376 29.64  835,661,138   17.29  

หุน้กู ้ - - 549,213,289 10.99  1,148,375,030   23.76  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 895,698,164 19.31 781,055,670 15.62  702,843,389   14.54  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 348,532,053 7.51 114,907,125 2.30  51,632,288   1.07  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,922,502 0.26 - -  -     -    
เงินประกนัค่าเช่ารถยนตจ์ากลูกคา้ 45,933,690 0.99 50,781,192 1.02  54,451,264   1.13  
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,981,955 0.11 7,493,251 0.15  12,255,423   0.25  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,307,068,363 28.17 1,503,450,528 30.07  1,969,557,394   40.76  

รวมหนีสิ้น 2,657,286,074 57.28 2,985,178,904 59.71  2,805,218,532   58.05  

ทุนจดทะเบียน ช าระแลว้ 250,000,000 5.39 250,000,000 5.00  250,000,000   5.17  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 162,450,370 3.5 162,450,370 3.25  162,450,370   3.36  
ก าไรสะสม - ส ารองตามกฎหมาย 30,000,000 0.65 30,000,000 0.60  30,000,000   0.62  
ก าไรสะสม- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,539,749,909 33.19 1,571,461,874 31.43  1,584,902,092   32.80  
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 16,359 - 1,938 0.00  10,029   0.00  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,982,216,639 42.72 2,013,914,182 40.29  2,027,362,491   41.95  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,639,502,713 100 4,999,093,086 100  4,832,581,023   100  
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2559 % 2560 % 2561 % 

รายไดจ้ากค่าเช่ารถยนต ์ 1,132,801,177 56.56 1,146,921,986 54.81  1,199,371,064   57.62  

รายไดจ้ากการขายรถยนต ์ 807,514,089 40.32 886,259,296 42.36  824,743,626   39.62  

รายไดอ่ื้น 62,650,809 3.13 59,205,193 2.83  57,314,674   2.75  

รวมรายได้ 2,002,966,074 100 2,092,386,476 100  2,081,429,363   100  

ตน้ทุนการให้เช่ารถยนต ์ 895,528,220 44.71 939,843,520 44.92  995,091,699   47.81  

ตน้ทุนการขายรถยนต ์ 534,567,878 26.69 588,110,231 28.11  591,334,316   28.41  

ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร 172,796,633 8.63 175,287,664 8.38  204,625,497.13   9.83  

ตน้ทุนทางการเงิน 67,434,527 3.37 76,345,292 3.65  80,343,313   3.86  

รวมค่าใช้จ่าย 1,670,327,259 83.39 1,779,586,707 85.05  1,871,394,825   89.91  

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 332,638,816 16.61 312,799,769 14.95  210,034,538   10.09  

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 2,035,916 0.1 (27,642,464.76) (1.32) (43,924,533) (2.11) 

ก าไรส าหรับปี 330,602,900 16.51 340,442,234 16.27  253,959,071   12.20  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 1.32  1.36  1.02  
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 งบกระแสเงินสด     
(หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2559 2560 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

  ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 332,638,816  312,799,769  210,034,538 

  รายการปรับปรุงกระทบก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      

    เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน      

  

 

หน้ีสงสยัจะสูญ 3,340,586  505,165   (1,425,032) 

  

 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 664,854,655  710,082,699   748,433,145  

  ค่าเผ่ือการไดรั้บคืนของภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 4,789,260 22,386,055 

  

 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น - -  56,329  

  

 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผ่ือขาย (671,707) (1,042,781)  (918,276) 

  

 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 370,555  973,460   988,606  

  

 

ดอกเบ้ียรับ (779,604) (1,501,697)  (887,197) 

  

 

ตน้ทุนทางการเงิน 67,318,295  76,345,292   80,343,313  

  ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์      

  

 

และหน้ีสินด าเนินงาน 1,067,071,596  1,102,951,167  1,059,011,481 

  สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      

  

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (13,211,368) (3,738,203)  (15,206,109) 

  

 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า (5,973,190) (1,398,463)  (5,463,383) 

  

 

สินคา้คงเหลือ 393,364,775  353,271,248   366,795,267  

  

 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (56,444,335) (14,845,287)  18,054,884  

  

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,268,870) (865,783)  375,530  

  หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      

  

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (17,130,888) 16,443,655  (9,704,125) 

  

 

เงินประกนัค่าเช่ารถยนตจ์ากลูกคา้ 7,238  4,847,503   3,670,071  

  

 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,955,204) 727,104   2,068,556  

  เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,361,459,755  1,457,392,941  1,419,602,173  

  เงินสดรับดอกเบ้ีย 82,333  178,813  190,377  

  เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า (1,545,826,171) (1,270,155,968) (827,166,848) 

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (42,160,530) (57,100,381)  (58,879,664) 

      เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน (226,444,613)  130,315,405  533,746,037  
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รายการ 
งบการเงินรวม 

2559 2560 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

  เงินสดรับดอกเบ้ีย 847,641  1,027,541  680,279  

  เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,000,000  95,000,000   35,000,000  

  เงินสดจ่ายจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (40,000,000) (95,000,000)  (35,000,000) 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขาย 821,090,000  1,287,808,509   934,909,996  

  เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผ่ือขาย (820,400,000) (1,231,300,000)  (955,000,000) 

  เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (62,265) (62,589)  (63,086) 
  เงินสดรับค่าขายสินทรัพยถ์าวร 20,000  -      24,673  

  เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (2,453,894) (29,779,988)  (5,340,930) 

  เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (131,397) (1,307,600)  (1,900,041) 

      เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (1,089,915) 26,385,873   (26,689,108) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

  เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (62,227,612) (70,781,737)  (73,832,259) 

  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 165,045,028  57,328,598   (207,477,653) 

  เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 95,000,000  140,000,000   110,000,000  

  เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (125,000,000) (70,000,000)  (110,000,000) 

  เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 1,053,546,030  1,074,862,989   458,838,110  

  เงินสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงินครบก าหนด (800,000,000) (1,080,000,000)  (920,000,000) 

  เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ -  550,000,000   600,000,000  

  เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 946,834,000  296,562,356   350,821,823  

  เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (275,952,715) (328,840,120)  (404,195,849) 

  เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (530,375,754) (332,229,438)  (232,130,512) 

  เงินสดจ่ายเงินปันผล (135,000,000) (307,500,000)  (237,500,000) 

      เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 331,868,978  (70,597,352) (665,476,339) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ  104,334,450  86,103,926   (158,419,410) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 57,844,533  162,178,983   248,282,909  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 162,178,983  248,282,909   89,863,500  
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 อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
   

อตัราก าไรขั้นตน้ - (ไม่รวมก าไรจากการขายรถเพ่ือใหเ้ช่า) 20.95% 18.06% 17.03% 

อตัราก าไรขั้นตน้ - (รวมก าไรจากการขายรถเพ่ือใหเ้ช่า) 26.13% 24.85% 21.62% 

อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 19.97% 18.60% 13.95% 

อตัราก าไรสุทธิ 16.51% 16.27% 12.20% 

อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง 
   

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า) 0.57 0.53 0.70 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.47 0.43 0.42 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 9.46% 8.07% 5.91% 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ 17.54% 17.04% 12.57% 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
   

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.34 1.48 1.38 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) 5.93 5.10 3.61 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 40.91% 90.44% 93.52% 

ข้อมูลต่อหุ้น 
   

มูลค่าหุน้ตามบญัชี (บาท) 7.93 8.06 8.11 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท) 1.32 1.36 1.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 9 
 

 

14. การวเิคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ (Overview) 
โดยสรุปผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (งบการเงินรวม) บริษทัมีรายได้

รวม 2,081.43 ลา้นบาท หากเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดร้วม 2,092.39 ลา้นบาท ปรับลดลงร้อยละ 0.52  ก าไรสุทธิ 253.96 
ลา้นบาท  หากเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 340.44 ลา้นบาท  ปรับลดลงร้อยละ 25.4  สาเหตุหลกัเกิดจาก จ านวนรถขาย
ในปี 2561 มีจ านวน 1,224 คนั ปรับลดลงจากปี 2560 ท่ีมีจ านวน 1,655 คนั เน่ืองจากในปี 2560 มีรถครบสัญญาจ านวน
มาก    

สรุปฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 4,832.58 ลา้นบาท แบ่งเป็นสินทรัพยห์ลกั 
คือ รถยนตท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่า และรถยนตท่ี์รอการขาย จ านวนรวม 8,275 คนั มูลค่าสุทธิรวม 3,874.46 ลา้นบาท  ลดลงจาก 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีมีจ านวน 8,345 คนั มูลค่าสุทธิรวม 3,966.92 ลา้นบาท โดยสินทรัพยท่ี์ลดลดเน่ืองจาก ในปี 
2560 มีการเร่งการซ้ือรถยนตข์องลูกคา้สัญญาเช่าระยะยาวท่ีตอ้งการเช่าแทนรถท่ีจะครบก าหนดในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 
2561 เพื่อให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีจากการลงทุนในสินทรัพยปี์  2560 เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ิมไดอี้กเป็น
จ านวนร้อยละ 50  ตาม พระราชกฤษฏีกาฉบบัท่ี 642 (พ.ศ. 2560) ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2560 ทั้งน้ีเม่ือเทียบกบัปีก่อน
บริษทัฯ ซ้ือรถยนตล์ดลงจ านวน 620 คนั  

ในขณะท่ีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 2,805.22 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 179.96 ลา้น
บาท โดยในปี 2560 มีหน้ีสินรวมจ านวน 2,985.18 ลา้นบาท ไดป้รับลดลงเป็นไปตามปริมาณการซ้ือรถยนตท่ี์ลดลง 
    ในส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 2,027.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
13.45 ลา้นบาท คิดเป็น 0.67% จากส้ินปี 2560 ท่ีมีจ านวน 2,013.91 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 
หลงัหกัเงินปันผลทั้งน้ีบริษทั มีก าไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลจ านวน 1,852.40 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 237.50 
ลา้นบาท คงเหลือก าไรสะสม ณ ส้ินปี 2561 จ านวน 1,614.90 ลา้นบาท 

 
ผลการด าเนินงาน  

รายได้  

 ในปี 2561 บริษทั มีรายไดร้วมจ านวน 2,081.43 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 10.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.52 จากรายไดร้วมในปี 2560 ท่ีมีจ านวน 2,092.39 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นรายไดห้ลกั 3 ส่วน ดงัน้ี   

1. รายได้ค่าเช่ารถยนต์  บริษทัมีรายไดค้่าเช่ารถยนตใ์นปี 2561 จ านวน 1,199.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 52.45 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.57  เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีจ านวน 1,146.92 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรขั้นตน้ (ไม่รวมก าไรจากการขาย
รถครบสัญญาเช่า) ร้อยละ 17.03 ลดลงจากปีก่อนจ านวน ร้อยละ 1.03 รายไดค้่าเช่ารถยนตท่ี์เพ่ิมข้ึนในปี 2561 เน่ืองจาก
บริษทัฯ มีสญัญาเช่าระยะยาวเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2561 มีจ านวนสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจ านวน 1,562 คนั ท่ีมีจ านวน
มากกวา่รถท่ีครบสญัญาและมีการคืนรถมีจ านวน 1,265 คนั  สัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนสุทธิจ านวน  926 คนั  ท าให้มีรายไดค้่าเช่า
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  ทั้งน้ี หากเทียบกบัอายสุญัญาเช่า ของสญัญาท่ีครบก าหนดในปี 2560 มีอายสุญัญาเฉล่ีย 3 ปี แต่สญัญาท่ี
เพ่ิมข้ึนในปี 2561 มีอายเุฉล่ีย 4-5 ปี ท าใหร้ายไดค้่าเช่าเฉล่ียต่อคนัลดลงเม่ือเทียบกบัรุ่นรถ และ เง่ือนไขการเช่าเดียวกนั ซ่ึง
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ปรับลดลงจากปีก่อน 
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2. รายได้จากการขายรถยนต์ทีห่มดสัญญาเช่า จ านวน 553.63  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 140.93 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 20.29 เน่ืองจากปี 2561 มีปริมาณขายรถจ านวน 1,224 คนั น้อยกว่าปี 2560 ท่ีขายไดจ้ านวน 1,655 คนั  
ลดลงจ านวน 431 คนั คิดเป็นร้อยละ 26.04  ซ่ึงเกิดจากรถครบสญัญาเช่าระยะยาวปี 2561 นอ้ยกวา่ปี 2560  

3. รายได้จากการขายรถยนต์ (ด าเนินการโดย บริษัทย่อย) ปี 2561  มีจ านวน 271.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
จ านวน 79.41 ลา้นบาท โดยในปี 2560 มีรายไดจ้ากการขายรถยนต์จ านวน 191.70 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
40.42  ทั้งน้ีรายไดจ้ากการขายรถยนตข์องบริษทัย่อยท่ีปรับเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปี 2561 มีจ านวนขายรถเพ่ิมข้ึน โดยในปี  
2561 ขายไดจ้ านวน 572 คนั และ ปี 2560 ขายไดจ้ านวน 383 คนั เพ่ิมข้ึนจ านวน 189 คนั คิดเป็นร้อยละ 49.35 ซ่ึงเกิดจาก
การกระตุน้ยอดขายจากช่องทางออนไลน์ การจดัท าโปรโมชัน่ และการพฒันาศกัยภาพทีมงานขาย                                                                                

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
1. ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์  ในปี 2561  จ านวน 995.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 55.25 ลา้นบาท โดย

ในปี 2560  มีตน้ทุนการให้เช่ารถยนตจ์ านวน 939.84 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.88 สาเหตุท่ีตน้ทุนการให้เช่า
รถยนตป์รับเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  สาเหตุหลกัเกิดจาก ค่าเส่ือมราคารถยนต์ และค่าเบ้ียประกนั  เน่ืองจากในปี 2561 มีการ
เพ่ิมข้ึนของพอร์ตรถยนตเ์ช่าในจ านวนมากกวา่รถยนตท่ี์รับคืนจากสญัญาท่ีครบก าหนด ส่งผลใหต้น้ทุนหลกัคือค่าเส่ือมรา
คามีการสะสมเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีราคาค่าเช่าเฉล่ียต่อคนั ปรับลดลงเน่ืองจากสญัญาใหม่ในปี 2561 ลูกคา้มีความตอ้งการท า
สัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่านานข้ึนเฉล่ียท่ี 4-5 ปี ท าให้ค่าเช่าถูกลง เพ่ือเป็นการควบคุมค่าใชจ่้ายของลูกคา้ เม่ือเทียบกบั
สญัญาท่ีครบก าหนดในปี 2560 ท่ีมีอายเุฉล่ีย 3 ปี  ในส่วนค่าเบ้ียประกนั มีการปรับเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในปี 2560 บริษทั มี
การควบคุมปริมาณการเกิดอุบติัเหตุของลูกคา้ร่วมกนักบับริษทัประกนัภยั ท าให้ไดรั้บส่วนลดพิเศษ รวมถึงไดรั้บ Rebate 
ในอตัราพิเศษ ในขณะท่ีปี 2561 ไดรั้บส่วนลด และ Rebate ลดลง เน่ืองจากปริมาณการเกิดอุบติัเหตุของลูกคา้ขยบัเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดด้ าเนินการบริหารการเกิดอุบติัเหตุร่วมกบัลูกคา้เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีตน้ทุนค่าซ่อมแซม
รถยนต ์ปี 2561 มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2560  ร้อยละ 3 โดยเพ่ิมข้ึนนอ้ยกวา่ รายไดค้่าเช่าท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ซ่ึงบริษทั มีการ
บริหารจดัการรถยนตเ์ขา้ซ่อมตามศูนยบ์ริการต่างๆ โดยมีการแนะน าให้ลูกคา้เขา้ซ่อมกบัศูนยบ์ริการของบริษทัฯ รวมทั้ง
บริษทัฯ ยงัมีการออกซ่อมบ ารุงนอกสถานท่ีใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงท าใหต้น้ทุนในการซ่อมแซมลดลง 

 
2. ต้นทุนการขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า ในปี 2561 มีจ านวน 349.67 ลา้นบาท ลดจากปีก่อน จ านวน 

73.15 ลา้นบาท  คิดเป็นการลดลงร้อยละ 17.3  เป็นไปตามจ านวนรถขาย โดยในปี 2561 มีจ านวน 1,224 คนั ปรับลดลง
จากปี 2560 ท่ีมีจ านวน 1,655 คนั ทั้งน้ีตน้ทุนของรถยนตท่ี์ขายไดย้งัข้ึนอยูก่บั อายรุถยนต ์รุ่นรถยนต ์ประเภทรถยนต ์ 

 
3.ต้นทุนขายรถยนต์มือสองที่จ าหน่ายโดยบริษัทย่อย ในปี 2561 มีจ านวน 241.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

จ านวน 76.37 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 46.2 โดยในปี 2560 มีตน้ทุนขายรถยนตมื์อสองจ านวน 165.29 ลา้นบาท 
โดยตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากปี 2561 มีจ านวนขายรถเพ่ิมข้ึน โดยในปี  2561 ขายไดจ้ านวน 572 คนั และ ปี 2559 ขายได้
จ านวน 383 คนั เพ่ิมข้ึนจ านวน 189 คนั คิดเป็นร้อยละ 49.35 อีกทั้งมีการปรับสภาพรถขายท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหร้ถอยูใ่นสภาพ
ท่ีใหม่ เพ่ิมความพึงพอใจใหลู้กคา้ และเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการขายไดร้วดเร็วข้ึน 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   ในปี 2561 มีจ านวน 204.63 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ท่ีมีจ านวน 175.29 

ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจ านวน 29.34 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 16.74 โดยค่าใชจ่้ายหลกัท่ีเพ่ิมข้ึน คือ ส ารองภาษีถูกหกั ณ ท่ี
จ่ายท่ีขอคืนจากกรมสรรพากร จ านวน 22.39 ลา้นบาท   
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ก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทน 

ก าไรสุทธิของบริษทัในปี 2561 มีจ านวน 253.96 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 86.48 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 25.40  เม่ือเทียบกบัปี 2560  ท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 340.44 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสุทธิในปี 2561 จ านวน12.2% และ
ปี 2560 จ านวน 16.27% ปรับลดลงจ านวน 4.07% โดยก าไรสุทธิท่ีปรับลดลง สาเหตุหลกัเกิดจาก 1.ก าไรจากการขายรถท่ี
ปรับลดลงจากจ านวนรถขายท่ีลดลงตามจ านวนรถครบสัญญาเช่าระยะยาวท่ีนอ้ยกวา่ปีก่อน และมีตน้ทุนการปรับสภาพ
รถเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้รถมีสภาพท่ีดีและมีมาตรฐาน 2.ตน้ทุนให้เช่ารถยนต์ปรับเพ่ิมข้ึนจากค่าเส่ือมราคาตามปริมาณรถใน
พอร์ตท่ีเพ่ิมข้ึน และค่าเบ้ียประกนัภยัปรับเพ่ิมจากส่วนลดและ Rebate ท่ีไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัลดลงจากจ านวนการ
เกิดอุบติัเหตุเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 3.ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร ปรับเพ่ิมข้ึนจาก การตั้งส ารองภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีขอคืนจาก
กรมสรรพากร  
 
ฐานะการเงนิ 
 สินทรัพย์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 4,832.58 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 166.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
3.33 จากส้ินปี 2560 ท่ีมี 4,999.09 ลา้นบาท โดยสินทรัพยห์ลกัท่ีลดลงไดแ้ก่ รถยนตท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า และรถยนตท่ี์รอการ
ขาย จ านวนรวม 8,275 คนั มูลค่าสุทธิรวม 3,874.46 ลา้นบาท  ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีมีจ านวน 8,345 คนั 
มูลค่าสุทธิรวม 3,966.92 ลา้นบาท โดยสินทรัพยท่ี์ลดลดเน่ืองจาก ในปี 2560 มีการเร่งการซ้ือรถยนตข์องลูกคา้สัญญาเช่า
ระยะยาวท่ีตอ้งการเช่าแทนรถท่ีจะครบก าหนดในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 เพ่ือให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้น
ภาษีจากการลงทุนในสินทรัพยปี์  2560 เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ิมไดอี้กจ านวน 0.50 เท่า  ตาม พระราชกฤษฏีกาฉบบัท่ี 642 (พ.ศ. 
2560) ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2560 ทั้งน้ีเม่ือเทียบกบัปีก่อนบริษทัฯ ซ้ือรถยนตล์ดลงจ านวน 620 คนั  

 
จ านวนรถยนตใ์นพอร์ต 

 

รายการ 
ส าหรับรอบปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม  

2559 2560 2561 

จ านวนรถยนตต์น้งวด (คนั) 6,967 8,226 8,345 

จ านวนซ้ือระหวา่งงวด (คนั) 2,719 1,774 1,154 

จ านวนขายระหว่างงวด (คนั) 1,460 1,655 1,224 

จ านวนรถยนตป์ลายงวด (คนั) 
  

 

   - รถยนตร์อการขาย  753 422 245 

   - รถยนตเ์พ่ือให้เช่า 7,473 7,923 8,030 

รวมจ านวนรถยนตป์ลายงวด 8,226 8,345 8,275 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิปลายงวด  (ลา้นบาท) 
  

   

   - รถยนตร์อการขาย  177.35 124.03  80.08  

   - รถยนตเ์พ่ือให้เช่า 3,635.35 3,842.89 3,794.38 

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิปลายงวด 3,812.70 3,966.92 3,874.46 

 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 12 
 

 

ลูกหนีก้ารค้า 
 

เม่ือพิจารณาจากคุณภาพลูกหน้ีการคา้ของบริษทั (ก่อนหัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มี
จ านวนเท่ากบั 155.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 24.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.65 ในขณะท่ีปี 2560 มีจ านวน
ลูกหน้ีเท่ากบั 131.21 ลา้นบาท โดยลูกหน้ีการคา้สุทธิหลงัหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2561 จ านวน 150.42 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นลูกหน้ีจากการขายรถยนตจ์ านวน 6243 ลา้นบาท และลูกหน้ีจากการให้เช่ารถยนตจ์ านวน 87.99 ลา้นบาท ซ่ึงใน
ส่วนของลูกหน้ีจากการขายรถยนตท์ั้งหมดเป็นลูกหน้ีในกลุ่มของธนาคารท่ีรับจดัสินเช่ือรถยนต ์และในส่วนของลูกหน้ี
จากการให้เช่ารถจ านวน 87.99 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 66.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
75.33 ของลูกหน้ีจากการให้เช่ารถสุทธิ ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การติดตามหน้ีอยา่งใกลชิ้ด และไดมี้การพิจารณาคดัเลือกลูกคา้ 
โดยพิจารณาถึงความน่าเช่ือถือและการมีสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัลูกคา้ส่วนใหญ่ มากกวา่ร้อยละ 95 เป็นลูกคา้
องคก์ร ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน ซ่ึงลูกคา้เหล่าน้ีมีประวติัการช าระเงินท่ีดี  อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคง
มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ตามนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญดงัน้ี 

 
- ลูกหน้ีคา้งช าระมากกวา่ 1 -2 เดือน  ร้อยละ 1 
- ลูกหน้ีคา้งช าระมากกวา่ 2 -3 เดือน  ร้อยละ 2 
- ลูกหน้ีคา้งช าระมากกวา่ 3 -6 เดือน  ร้อยละ 50 
- ลูกหน้ีคา้งช าระมากกวา่ 6 เดือน  ร้อยละ 100 

 
 

รายละเอียดลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ี 
(ลา้นบาท) 

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

  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 101.04 106.08 128.71 

  ไม่เกิน 3 เดือน 30.99 16.75 19.60 

  3 – 6 เดือน 1.73 2.44 2.85 

  มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 2.99 5.95 4.52 

รวม 136.75 131.21 155.68 

(หกั) ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (6.18) (6.68) (5.26) 

รวม 130.57 124.53 150.42 

 

รายละเอียดลูกหน้ีการคา้ แยกตามประเภทรายการคา้ 
รายการ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

  ลูกหน้ีจากการเช่ารถยนต์ 85.87 79.90 87.99 

  ลูกหน้ีจากการขายรถยนต์ 44.70 44.63 62.43 

  รวม 130.57 124.53 150.42 
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แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

หนีสิ้น 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวม 2,805.22 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน  
179.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของหน้ีสินรวมในปี 2560 ท่ีมีจ านวน 2,985.18 ลา้นบาท โดยการลดลงของหน้ีสิน
เกิดจากการจดัหารถยนตใ์ห้เช่าลดลงโดยใชแ้หล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน และการออกหุ้นกู ้ซ่ึงหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.05 ของสินทรัพยร์วม แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียนร้อยละ 29.79 ของหน้ีสินรวม 
และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนร้อยละ 70.21 ของหน้ีสินรวม เทียบกบัหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 59.71 ของสินทรัพยร์วมในปี 2560 โดยแบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียนร้อยละ 49.64 ของหน้ีสินรวม และหน้ีสินไม่
หมุนเวยีนร้อยละ 50.36 ของหน้ีสินรวมในปี 2560 

ในขณะท่ีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 2,805.22 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 179.96 ลา้น
บาท โดยในปี 2560 มีหน้ีสินรวมจ านวน 2,985.18 ลา้นบาท ไดป้รับลดลงเป็นไปตามปริมาณการซ้ือรถยนตท่ี์ลดลง 
 

โดยสดัส่วนหน้ีสินดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบกบัการบริหารสภาพคล่อง เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้
เช่ารถยนตอ์ยา่งต่อเน่ือง รวมถึงยงัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายรถยนตท่ี์หมดสัญญาเช่า ลกัษณะการประกอบธุรกิจดงักล่าวมี
โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่เป็นหน้ีสิน บริษทัจึงตอ้งบริหารกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายใหมี้ความสมดุลและ
สอดคลอ้งกนั เพ่ือป้องกนัความเส่ียงสภาพคล่องทั้งดา้นระยะเวลาและอตัราดอกเบ้ีย โดยก าหนดระยะเวลากูย้ืมเงินให้
สอดคลอ้งกบัอายขุองสัญญาให้เช่ารถยนต ์และพยายามจดัหาแหล่งเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
ก าหนดอตัราค่าเช่ารถยนตท่ี์เป็นอตัราคงท่ี เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 

 

รายละเอียดหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินของบริษทั แยกตามอายคุงเหลือของสญัญา ดงัน้ี 
(ลา้นบาท) 

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

  ไม่เกิน 1 ปี 329.78 231.17 62.32 

  1 – 3 ปี 348.53 114.91 51.63 

รวม 678.31 346.08 113.95 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 2,027.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 13.45 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 2,013.91 ลา้นบาท เน่ืองจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 253.96  ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 2561 จ านวน 2 คร้ัง  

 คร้ังท่ี 1 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.06 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 265 ลา้นบาท 
โดยเงินปันผลจ านวนเงิน 127.50 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.51 บาท จ านวน 250,000,000 หุ้น) ไดจ่้ายแลว้ในวนัท่ี 1 
กนัยายน 2560 และเงินปันผลท่ีเหลือจ านวนเงิน 137.50 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.55 บาท จ านวน 250,000,000 หุ้น) 
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 
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คร้ังท่ี 2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 
คณะกรรมการไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
จ านวนเงิน 100 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.40 บาท จ านวน 250,000,000 หุน้) ไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน 
2561  

  รวมบริษทัจ่ายเงินปันผลในปี 2561 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 237.50 ลา้นบาท 
 

โครงสร้างเงนิทุน 
 

 ในปี 2561 บริษทัซ้ือรถยนตเ์พ่ือให้เช่า โดยใชแ้หล่งเงินทุนหลกัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และ
ออกหุ้นกู ้อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ณ ส้ินปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 95 ของหน้ีสินกูย้ืมระยะยาว) ซ่ึงเป็นลกัษณะปกติของการ
ด าเนินธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็นหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินกิจการของบริษทั และหน้ีสิน
ดงักล่าวก็จะสามารถจัดกระแสเงินสดจ่ายสอดคลอ้งกบักระแสเงินสดรับของบริษทั อีกทั้งเป็นนโยบายการใชแ้หล่ง
เงินทุนของบริษทั เพราะนอกจากความสอดคลอ้งของกระแสเงินสดรับ-จ่ายแลว้ ยงัเป็นการบริหารความเส่ียงของอตัรา
ดอกเบ้ียหากในอนาคตมีทิศทางปรับเพ่ิมข้ึน  
 โดยสรุปแลว้การจดัหาแหล่งเงินทุนจะพิจารณาจากทั้งความสอดคลอ้งของกระแสเงินสดรับ-จ่าย จ านวนสัญญา
เช่าท่ีมีกบัลูกคา้ และตน้ทุนทางการเงิน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการด าเนินธุรกิจและการบริหารเงิน  
  
สภาพคล่อง 
 

ส าหรับในปี 2561 บริษทัมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 533.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 
403.43 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 จ านวน 130.32 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัฯ มีการจดัซ้ือรถยนตเ์พ่ือให้เช่า
โดยวิธีจ่ายเงินสด น้อยกวา่ปี 2560 ในขณะท่ีมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 จ านวน 26.69 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2560 จ านวน 53.08 ลา้นบาท โดยมีการซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายสุทธิจ านวน 20 ลา้นบาท ในส่วน
กระแสเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2561 ใชไ้ปสุทธิจ านวน 665.48 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 594.88 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็น เช็คจ่ายเจา้หน้ีการคา้รอข้ึนเงิน จ านวน 207.48 ลา้นบาท (รวมอยูใ่นรายการเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร)  
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นสุทธิ 461.16 ลา้นบาท เงินสดรับการออกหุ้นกู ้600 ลา้นบาท เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ืมระยะยาว
สุทธิ 53.37 ลา้นบาท เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ านวน 73.83 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 232.13 ลา้นบาท 
และเงินสดจ่ายเงินปันผลจ านวน 237.50 ลา้นบาท ท าใหใ้นปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ 158.42 ลา้นบาท 

 
รายละเอียด รายไดค้่าเช่าในอนาคตภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่อาจบอกเลิกได ้

(ลา้นบาท) 

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

  ไม่เกิน 1 ปี 971.33 1,020.38 1,060.58 

  เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,569.42 1,673.37 1,624.00 

รวม 2,540.75 2,693.75 2684.58 
 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 
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14.2      ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

            ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
 ในปี 2561 บริษทั ไดแ้ต่งตั้งนางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี  8658   แห่ง
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 1,270,000 บาท แบ่งเป็นของบริษทัจ านวนเงิน 920,000 บาท และของบริษทัยอ่ยจ านวน
เงิน 350,000 บาท 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)  
 

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญันอกจากน้ี 

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูล ทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี เป็นสาระส าคญั

ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดู และใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั

ไดม้อบหมายให ้นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ

นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ  ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

กรรมการบริษัท  
  ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

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

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

    
 (ตราประทบับริษทั) 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

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



 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 
 
 
 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มอี านาจควบคุมบริษทั และเลขานุการ 



                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 1 

 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั   

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

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

ประธานกรรมการ 
 
 

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

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

 

13.60 เป็นพ่ีของคุณพิชิต จนัทร
เสรีกุล 

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

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



                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 2 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

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

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
 
 

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

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

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

13.60 เป็นนอ้งของคุณพิเทพ 
จนัทรเสรีกุล 

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

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

3. นายการุณ  เลาหรัชตนนัท ์
กรรมการ 
 

62 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

- ไม่มี - - ไม่มี - มีค. 2556-ปัจจุบนั 
 
 
2551-ปัจจุบนั 
 
2551-ปัจจุบนั 
 
ตค. 2549-เมย. 2551 

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



                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 3 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

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

กรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

66 - เนติบณัฑิตไทย ส านกัเนติบณัฑิตยสภา 
- ปริญญาโท  

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี   

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ยซิูต้ี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชัน่ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั 
 



                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 4 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

    (%)  ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั 
 

4. 
(ต่อ) 

นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกูร 
กรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

     
2556- ปัจจุบนั 
 
2550- ปัจจุบนั 
 
2548– ปัจจุบนั 
 
2555– ปัจจุบนั 
 
2547– ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 
2540 - ปัจจุบนั 
 
2532 - ปัจจุบนั 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/กิจการอ่ืน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บลจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ  ากดั 
บมจ. หลกัทรัพยเ์มอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
บจ. โบต๊เฮา้ส์ หวัหิน  
กรรมการ 
บจ. อมาทารา อะ เดสทิเนชัน่ สปา 
กรรมการ 
บจ. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 
กรรมการ 
บจ. เชียงใหม ่ออ็ทสปริง 
กรรมการ 
บจ. พรอสเพค คอนซลัต้ิง (ตรวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 
กรรมการ 
บจ.เอม็เจแอล อินเตอร์เทรด 



                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 5 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

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

กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

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

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

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/กิจการอ่ืน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. สมาร์ทโฮม ซิสเตม็ส    
(ท่ีปรึกษาวางระบบไฟและระบบรักษาความปลอดภยั) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง (ลงทุนในบริษทัอ่ืน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. อินโนเวทีฟ เทคโนโลย ีซิสเตม็ส  
(ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิต ออกแบบ คิดคน้สร้างสรรค ์พฒันาและจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์) 



                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 6 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

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

กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

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

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

- ไม่มี - - ไม่มี - ธ.ค. 2559-ปัจจุบนั 
 
 
2561-ปัจจุบนั 
 
2561-ปัจจุบนั 
 
 
2554 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2561-ปัจจุบนั 
 
2561-ปัจจุบนั 
 
2560-ปัจจุบนั 
 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ไทยออยล ์จ  ากดั  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/กิจการอ่ืน/สถาบนัภายนอก 
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กรรมการ 
AACSB International 
กรรมการ 
EPAS Accreditation Board 
กรรมการ 
บมจ. อกัษรเอด็ดูเคชัน่  
กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานสถาบนั 
สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย 
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
บมจ. วอริกซ์ สปอร์ต 
กรรมการ 
สถาบนัสอนภาษาเอยเูอ 
 



                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 7 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

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

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
สายงานสนบัสนุนธุรกิจ 
 
 

46 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
DREXEL UNIVERSITY, 
PENNSYLVANIA,USA 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ 
    มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
-  CHIEF FINANCIAL OFFICER CERTIFICATION   

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

- ไม่มี - เป็นญาติ 
คุณพิเทพ จนัทรเสรีกุล 
และ คุณพิชิต จนัทรเสรีกุล 

 

2550-ปัจจุบนั 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวโุส  
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
 
 

8. นางสาวสิริมา  ชะเอมกลุ 
ผูอ้  านวยการสายงานบริการ 
 

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

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสายงานบริการ 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
 



                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 8 

 

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง  

 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 
ในบริษทั  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

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

ผูจ้ดัการอาวโุสสายงาน
การตลาด 

43 - ปริญญาโท  คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี  - คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

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

ผู้จัดการอาวโุสสายงานการตลาด 
ผู้จัดการการตลาด 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพ่ือการด าเนินงาน) 
 

10. นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกุล 
ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน 

44 - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัสยาม 

-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7287 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2548 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส (ใหเ้ช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน) 
 

11. นายนพพล  ศกัด์ิทอง 
เลขานุการ 

54 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- อบรม COMPANY SECRETARY 

PROGRAM  กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 42 
 

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



                                                                                                                              บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 7 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการ และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัในบริษทัยอ่ย และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

 
 บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  บจก.กรุงไทย  

ออโตโมบิล 
บจก.ธนภทัร 
พร็อพเพอร์ต้ี 

บจก.สยามนิส
สนั กรุงไทย 

บจก.โตโยตา้  
กรุงไทย 

บจก. คาร์ลอฟท ์
ออโต ้อิมพอร์ต 

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

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

                A = กรรมการตรวจสอบ S = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  O = กรรมการผูจ้ดัการ 

 

รายงานการปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ 

 
จ านวนหุ้น คู่สมรส 

รายช่ือ ณ 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง ณ 31 ธันวาคม การถือหุ้น 

 
2560 เพิม่(ลด) 2561 ของคู่สมรส 

1. นายพิเทพ    จนัทรเสรีกุล 34,000,000 (13.6%) - 34,000,000 (13.6%) - 

2. นายพิชิต  จนัทรเสรีกุล 34,000,000 (13.6%) - 34,000,000 (13.6%) - 

3. นายการุณ  เลาหรัชตนนัท ์ - 
 

- - 
 

- 

4. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกูร - 
 

- - 
 

- 

5. นางสุภาภรณ์  จิตตมิ์ตรภาพ - 
 

- - 
 

- 

6. รศ. ดร. พสุ  เดชะรินทร์ - 
 

- - 
 

- 

7. นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกุล 25,000,000 (10.0%) - 25,000,000 (10.0%) - 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 2 
 
 
 
 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย  
 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                                           เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 1 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

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

หมายเหตุ :  / = กรรมการ    S = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม    

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 3 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 



 

 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุในหลายดา้น เช่น ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมาย เป็นตน้ และมีประสบการณ์
เพียงพอ ในการท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

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

ในระหว่าง ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ งส้ิน 4 คร้ัง เพ่ือปฏิบัติ
หนา้ท่ีตามขอบเขต ความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการ
บริษทั และไดร้ายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ัง ซ่ึงสรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 

รายงานทางการเงนิ 
 โดยการสนบัสนุนและความเห็นจากผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารของสายงานบญัชี และฝ่ายจดัการ สอบทานงบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งงบการเงินประจ าไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2561 ความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีแสดงใน
รายงานทางการเงิน นโยบายการบญัชี การประมาณท่ีส าคญั ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงิน รวมทั้งการพิจารณาขอ้สังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ
งบการเงินของผูส้อบบญัชี เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปี และผลการตรวจสอบท่ีมีนยัส าคญัของส่วนตรวจสอบภายใน 
โดยพิจารณาจากการรายงาน การติดตาม และขอ้เสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้ งได้เสนอปรับ
กระบวนการตรวจสอบ เนน้การประเมินความเส่ียงในระดบักิจกรรมครอบคลุมงาน/หน่วยงานท่ีมีความส าคญั มีระดบัความ
เส่ียงสูง เพ่ือให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งไดส้อบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา ทั้งน้ีก็เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสม
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
 เพื่อใหก้ารควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอใหบ้ริษทัวา่จา้ง บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอร่ี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตรวจสอบภายใน มาประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน รวมทั้งการตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั 

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



 

 

 
 
 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในการท า
หนา้ท่ีช่วงปีท่ีผ่านมา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และความเป็นอิสระ
ของผูส้อบบญัชี ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ไดพิ้จารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของส านกังานอ่ืนท่ีเทียบเคียงได ้รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั รวมทั้ง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบ
บญัชีบริษทั ประจ าปี 2562 แลว้ 

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

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

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

 

            
         (นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 4 
 
 
 
 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน  

 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                                                เอกสารแนบ 4 หนา้ท่ี 1 

 

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
 -ไม่มี- 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

อ่ืน ๆ 
 



บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                                                เอกสารแนบ 4 หนา้ท่ี 1 

 

เอกสารแนบ 5  อ่ืน ๆ 
 
 -ไม่มี- 


