แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยเสี่ ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 2 การจัดการ และการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุน้
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
12. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1-4
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-12
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 13-16
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 17-24
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 25
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 26-27

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1-3
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 4-14
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 15-30
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 31
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 32
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 33-41
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1-7
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 8-14

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ประวัติ ความเป็ นมา และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 ใน
ชื่อ “บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด” โดยคุณไพฑูรย์ จันทรเสรี กลุ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 4 ล้าน
บาท โดยมีผถู ้ ือหุน้ ในกลุ่มจันทรเสรี กลุ ถือหุน้ ร้อยละ 100 ให้บริ การเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ทั้ง เช่า ระยะสั้น และเช่า
ระยะยาว แก่ลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐ และ บริ ษทั เอกชน รวมถึงบุคคลทัว่ ไป โดยมีนโยบายที่เน้นการให้บริ การที่ดีเยีย่ ม
และยึดมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า การทางานแบบพันธมิตร และเน้นผลเป็ นเลิศในการทา งานกับคู่คา้
ทุก ๆ ราย รวมถึงการปรับปรุ งระบบงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานบริ การที่ดียงิ่ ขึ้น ทาให้ บริ ษทั มีผลการดาเนินงานที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องและมัน่ คง
ในเดือนสิ งหาคม 2547 บริ ษทั ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
จากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1,000 บาทต่อหุน้ เป็ น 1 บาทต่อหุน้ และในเดือน พฤศจิกายน 2548
บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชน จานวน 50 ล้านหุน้ ทาให้ในปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ
บริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ น 250 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2548 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตั้ง และลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในเดือนมิถุนายน 2548 ในนามของ “บริ ษทั กรุ งไทย ออโต
โมบิล จากัด ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจาหน่ายรถยนต์เก่า และรองรับการจาหน่ายรถยนต์ที่ครบกาหนดสัญญาเช่าของ
บริ ษทั ภายใต้แบรนด์ของ “โตโยต้าชัวร์ กรุ งไทย ยูสคาร์ ” โดยบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ จานวน ร้อยละ 95 คิดเป็ น 37,999,300
บาท และในเดือนมกราคม 2556 ซื้อหุน้ จากบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมคิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยมี
ศูนย์จาหน่ายรถยนต์มือสอง” จานวน 4 แห่ง คือ 1. สานักงานใหญ่ถนนกาญจนาภิเษก 2. สาขาศรี นคริ นทร์ 3. สาขาเกษตร
และ 4. สาขากาญจนาภิเษก-บรมฯ

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่า แบบสัญญาเช่าเพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) อายุ
การเช่าส่วนใหญ่ อยูร่ ะหว่าง 1 ปี - 5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้
บริ ษทั ยังมีการจาหน่ายรถยนต์เช่าที่ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าผ่านตัวแทนจาหน่ายคือบริ ษทั ย่อย ซึ่งทาให้ มีกาไรจากการ
ขายรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าภายหลังหมดอายุสญ
ั ญาเช่าอีกด้วย
รถยนต์ที่บริ ษทั ให้เช่าส่วนใหญ่เป็ นรถยนต์ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง โดยแบ่งเป็ นประเภท รถยนต์นงั่ ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู ้ และรถกระบะ ประกอบไปด้วยรถยนต์แ บรนด์ต่างๆ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ นิสสัน
เป็ นต้น นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีรถยนต์ยโุ รปให้เช่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ และ เพื่อเป็ นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของการให้บริ การ บริ ษทั ได้จดั ทาประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น
1 ไว้สาหรับรถยนต์ทุกคัน รวมทั้ง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการการจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ ค่าตรวจสภาพ
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา รวมถึงมีศูนย์ประสานงาน 24 ชัว่ โมง (Call Center) เพื่อให้บริ การลูกค้าในกรณี ฉุกเฉิ น มี
ทีมงานซึ่งจะช่วยประสานงาน และให้คาแนะนา พร้อมทีมช่างฉุกเฉิ น และร ถซ่อมบารุ งเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อมออกให้ความ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริ การรถลากจูง ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลทุกวัน รวมถึงมีบริ การรถทดแทนในกรณี
ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
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บริ ษทั มีศูนย์บริ การที่สานักงานใหญ่บนถนนพระราม 3 และสาขาอโศก รวมทั้งศูนย์บริ การอื่นที่มีสญ
ั ญากับ
บริ ษทั มากกว่า 800 แห่ง อันเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับการดูแลเป็ นอย่างดีทุกเวลา ตลอดจนเป็ นการ
คุม้ ครองป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบริ ษทั
ทางส่วนงานของบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด ซึ่งบริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อย ละ100
โดยบริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด ประกอบธุรกิจรับซื้อ จาหน่าย และแลกเปลี่ยน รถยนต์ใช้แล้วไม่จากัดยีห่ อ้ จึงเป็ น
การสนับสนุนบริ ษทั ให้สามารถดาเนินธุรกิจได้ครบวงจร เนื่องจากสามารถจัดจาหน่า ยรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่า ผ่าน
ช่องทางนี้ได้โดยตรงถึงลูกค้า ทาให้ได้ราคาจาหน่ายรถยนต์ที่สูงขึ้น และตัดค่าดาเนินการในการขายออก นอกจากนี้
บริ ษทั ย่อย ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้ จากการขายรถยนต์ใช้แล้วที่รับซื้อจากบุคคลอื่นทัว่ ไป ซึ่ง
ส่งผลให้บริ ษทั มียอดจาหน่ายรถยนต์ และรายได้เพิ่มสูงขึ้น

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่ านิยมในองค์ กร
วิสัยทัศน์
“บริ ษทั รถเช่าชั้นนาของประเทศ ที่มุ่งเน้น Service and Quality Excellence”
พันธกิจ
บริ ษทั เห็นถึงความสาคัญต่อการนาพาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน จึงไ ด้มีการกาหนดเป็ นนโยบายของบริ ษทั
เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่ วมนาพาองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมัน่ คง รวมถึงการสร้างค่านิยมในองค์กรให้เกิดขึ้น
นโยบายบริ ษทั
“เป็ นบริ ษทั รถเช่าชั้นนาที่เน้นงานบริ การที่เป็ นเลิศ โดยเสริ มสร้างความเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน ภายใต้
การทางานร่ วมกับคู่คา้ มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทกั ษะ
ทางานที่เป็ นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริ ยธรรม และการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี”
ค่ านิยมในองค์ กร หลัก PPD
Professional

Partnership

Dynamic

Professional ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด
Partnership การบริ การ และสัมพันธภาพที่ดี นามาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า
Dynamic ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็ นเลิศในธุรกิจ
รถเช่าอย่างยัง่ ยืน
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1.4

กลยุทธ์ และศักยภาพในการแข่ งขัน

1. บริ ษทั มีชื่อเสี ยงในการดาเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ เนื่องจากบริ ษทั ได้ก่อตั้ง และให้บริ การเช่ารถยนต์แก่ลูกค้า
มาเป็ นระยะเวลานาน จึงนับเป็ นผูบ้ ริ การให้เช่ารถยนต์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เน้นบริ การให้เช่าทั้งแบบ
สัญญาเช่าเพื่อการดาเนินงานและสัญญาเช่าระยะสั้น
2. ผูบ้ ริ หารมีความความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า เนื่องจากมีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ทาให้มีฐานลูกค้าจานวน
มาก จึงทาให้โอกาสในการเพิ่มบริ การให้เช่ารถยนต์มากขึ้น รวมถึงการกระจายความเสี่ ยงโดยไม่มีการพึ่งพิ งลูกค้ารายใด
รายหนึ่งในสัดส่วนที่มากเกินไป
3. เสนอบริ การครบวงจรและมีมาตรฐาน และคุณภาพในงานบริ การที่ดี
บริ ษทั เน้นสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า และตอบสนองทุกระดับความต้องการของลูกค้าโดยบริ ษทั จะจัดซื้อ
รถยนต์ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และเพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั การบริ การ บริ ษทั ได้จดั ทาประกัน
รถยนต์ช้ นั 1 กับบริ ษทั ประกันภัยที่มีชื่อเสี ยงให้กบั รถยนต์ทุกคัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่า
ซ่อมแซม ค่าต่อทะเบียน เป็ นต้น นอกจากนี้บริ ษทั มีบริ การหลังการขายที่ครบวงจร เช่น การจัดการซ่อมบารุ ง การบริ การ
รถยนต์ทดแทน โดยมีศูนย์ซ่อมบารุ งและตรวจเช็คสภาพมากกว่า 800 แห่งทัว่ ราชอาณาจักร นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีบริ การ
เสริ ม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยให้ผเู ้ ช่าได้รับความรู ้ และสิ ทธิประโยชน์จากการเช่าสูงสุด เช่น
จัดอบรมขับขี่อย่าง
ปลอดภัยและจัดกิจกรรมเยีย่ มชมโรงงานผูผ้ ลิตรถยนต์
4. เนื่องจากการที่บริ ษทั มีจานวนรถยนต์ให้เช่ามากกว่า
8,300 คัน ทาให้บริ ษทั มีการประหยัดจาก ขนาด
(Economy of Scale) เช่น บริ ษทั มีอานาจในการต่อรองราคา และสามารถประหยัดต้นทุนในการจัดหารถยนต์ อะไหล่
รถยนต์ อัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้บริ ษทั ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานบางส่วน เช่น การใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรในส่วนงานสนับสนุนต่อจานวนรถได้มากขึ้น เป็ นต้น
5. บริ ษทั มีศูนย์บริ การเป็ นของตนเอง จึงมีช่างที่มีความรู ้ความสามารถสาหรับการให้บริ การและใ ห้ความรู ้แก่ผู ้
เช่า นอกจากนี้ช่างของบริ ษทั สามารถประมาณการค่าซ่อมบารุ งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทาให้สามารถลดต้นทุนการซ่อม
บารุ งของบริ ษทั
6. เพิม่ งบประมาณด้านการตลาด
บริ ษทั เห็นถึงความสาคัญของกลยุทธ์ดา้ นการตลาด จึงได้มุ่งเน้น ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ
รวมทั้งการจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั และผลิตภัณฑ์ ให้เป็ นที่รู้จกั
กันอย่างแพร่ หลาย
7. ส่งเสริ มให้ความรู ้ถึงประโยชน์ของการเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน
โดยบริ ษทั ให้ความสาคัญในการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้ให้แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความรู ้
ด้านการบริ หารการเงินและผลประโยชน์ทางภาษีที่ลูกค้าได้รับสาหรับการเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน
และรวมถึง
ผลประโยชน์ในด้าน การดาเนินการต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับ เช่น การค วบคุมงานซ่อมบารุ ง การควบคุมงบประมาณรายจ่าย
บริ ษทั เป็ นต้น
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2558 – 2560 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายได้

ดาเนิน

% การ

การโดย

ถือหุ้น
ของ
บริ ษทั

2558

2559

2560

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ล้านบาท

ร้อย
ละ

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

1. รายได้จากค่าเช่ารถยนต์

บริ ษทั

1,138.01

58.49

1,132.80

56.56

1,146.92

54.81

2. รายได้จากการขายรถยนต์ที่
หมดอายุสญ
ั ญาเช่า

บริ ษทั

517.59

26.6

628.66

31.39

694.56

33.19

3. รายได้จากการขายรถยนต์

บริ ษทั ย่อย

229.25

11.78

178.85

8.93

191.70

9.16

60.94

3.13

62.65

3.12

59.21

2.83

1,945.79

100

2,002.96

100

2,092.39

100

บริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย

4. รายได้อื่น1/

รวม

100

หมายเหตุ : 1/ รายได้อื่น เช่น รายได้การบริ หารจัดการศูนย์บริ การ ดอกเบี้ยรับ ค่าปรับเลิกสัญญา รายได้จากการส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจให้บริ การสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็ นสัญญาเช่าระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และบริ การให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Short Term Rental) ตั้งแต่รายวัน ถึงรายเดือน โดยให้บริ การแก่ลูกค้า
องค์กรและลูกค้าบุคคล รวมทั้งบริ ษทั มีการให้บริ การแบบครบวงจร โดยปั จจุบนั มีรถยนต์ให้เช่า มากกว่า 8,300 คัน
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของลูกค้าที่จะใช้ประโยชน์จากการเช่าเพื่อการดาเนินงานนั้นแตกต่ างไปจากการซื้อ เช่าซื้อและ
เช่าทางการเงิน กล่าวคือ การเช่าเพื่อการดาเนินงานลูกค้าต้องการใช้สินทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว และไม่ตอ้ งการเป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สิน และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและซ่อมแซม รวมถึงภาระหน้าที่ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น
ค่า ภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้น อีกทั้งยังเป็ นการ ลดภาระทางด้านการเงิน โดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งลงทุน
จ่ายเงินก้อนหรื อวางเงินดาวน์เพื่อซื้อรถยนต์ และไม่มีภาระในการจัดหาวงเงินกู้ และหลักประกันต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว การ
ทาสัญญาเช่าเพื่อการดาเนินงานยังมี ผลประโยชน์ทางภาษีสาหรับนิติบุคคล เหตุผลดังกล่าวจึงทาให้สญ
ั ญาเช่ารถยนต์เพื่อ
การดาเนินงานเป็ นที่นิยมของลูกค้ามากขึ้น และยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
2.1.1 ลักษณะของการให้ บริการ
1. บริ การสัญญาเช่ ารถยนต์ เพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease)
บริ การสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการ ดาเนินงาน เป็ นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่ม
ลูกค้าจะเป็ นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริ ษทั ข้ามชาติ หน่วยงานราชการและ รัฐวิสาหกิจ ที่มีความ
ต้องการใช้บริ การยานพาหนะควบคู่ไปกับบริ การเสริ มครบวงจร เพื่อเป็ นการลด ภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
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ในการบริ หารและจัดการยานพาหนะ โดยลูกค้าสามารถเลือกยีห่ อ้ และรุ่ นของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริ มต่างๆ
ได้ตามความต้องการ
โดยก่อนการส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า บริ ษทั จะตรวจเช็คสภาพรถยนต์และทาประกันภัยรถยนต์ช้ นั หนึ่ง
ซึ่งมีบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผลป ระโยชน์ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้การบริ การหลังการขายต่างๆ ได้ เช่น การ
จัดการซ่อมบารุ งรถยนต์ และการบริ การรถยนต์ทดแทนชัว่ คราว ในส่วนของกรรมสิ ทธิ์ในรถยนต์ที่ให้เช่านั้นจะ
ยังคงเป็ นของบริ ษทั เมื่อหมดสัญญาเช่า
บริ ษทั มีนโยบายเก็บเงินมัดจา เป็ นการประกันการเช่า รถยนต์โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มิได้เก็บเงินมัดจากับลูกค้าทุกราย ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั ฐานะทางการเงิน และเครดิตของลูกค้า
แต่ละราย และในกรณี ที่ลูกค้าค้างชาระค่าเช่าเป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป บริ ษทั จะดาเนินการยึด
รถยนต์ที่ให้เช่าคืน และเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
2. บริ การให้ เช่ าระยะสั้น (Short Term Rental)
บริ การให้เช่า รถยนต์ ระยะสั้น ได้แก่ สัญญาเช่ารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน บริ ษทั เน้นกลุ่มลูกค้า
ปั จจุบนั ที่ใช้บริ การเช่าเพื่อการดาเนินงานกับบริ ษทั อยูแ่ ล้วซึ่งมีความต้องการเช่าระยะสั้นเพิ่มเติม รวมถึงการ
ให้บริ การแก่ลูกค้าอื่นๆ ทัว่ ไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ลูกค้าสามารถเลื อกใช้บริ การรถยนต์ที่มีให้เลือก
อย่างหลากหลาย ตามขนาดของเครื่ องยนต์ และประเภทของการใช้งาน
โดยบริ ษทั จะเก็บค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าเต็มจานวน และเงินประกันการเช่ารถยนต์ ซึ่งการเก็บเงิน
ประกันการเช่ารถยนต์จะขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของลูกค้า และประเภทของรถยนต์ที่ลูกค้ าต้องการเช่า ในกรณี ที่
ลูกค้าไม่ประสงค์จะชาระเงินประกันการเช่ารถยนต์ ลูกค้าสามารถหาบุคคลมาค้ าประกัน และชาระเงินมัดจา
แทนได้
นอกจากการให้บริ การจัดหารถยนต์ดงั กล่าวแล้ว บริ ษทั ได้ตระหนักในคุณค่าของลูกค้า การบริ การจึง
เป็ นอีก ปั จจัยหนึ่ง ซึ่งบริ ษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเพิม่ มูลค่าของการให้บริ การที่ครบ
วงจรและเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริ การที่ดีที่สุด ดังนี้
บริการลูกค้ าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้คาแนะนาด้านการบริ การ รับข้อเสนอแนะ คาติชมจากลูกค้า เพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้บริ การรถยนต์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ภายใต้ตน้ ทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยงั ทาหน้าที่สารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนามา
ปรับปรุ งการบริ การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในบริ การที่ได้รับจากบริ ษทั
บริการศูนย์ ประสานงาน ตลอด 24 ชั่วโมง
บริ ษทั มีทีมงานซึ่งจะช่วยประสานงาน และให้คาแนะนา พร้อมทีมช่างฉุกเฉิ นและรถซ่อมบารุ งเคลื่อนที่
ซึ่งพร้อมออกให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริ การรถลากจูง ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลทุกวัน
บริการซ่ อมบารุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ
บริ ษทั มีบริ การซ่อมบารุ ง และตรวจเช็คสภาพรถตลอดอายุการใช้งานตามสัญญาเช่า ด้วย Preventive
Maintenance Program จึงสามารถบริ การลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ทันใจ ถูกต้อง และแม่นยา เพื่อ ให้ลูกค้าได้ใช้รถที่
มีประสิ ทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยในการขับขี่มากที่สุด โดยบริ ษทั มีนโนบายที่จะตรวจเช็คสภาพรถก่อน
การส่งมอบลูกค้าและหลังการซ่อมตัวถังทุกครั้ง และบริ ษทั ยังมีนโยบายในการซ่อมบารุ งและตรวจเช็คสภาพรถ
ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต โดยมีศูนย์บริ การซ่อมบารุ งและตรวจเช็คสภาพตามระยะ ที่สานักงานใหญ่ถนนพระราม
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3 และสาขาอโศก รวมถึงศูนย์บริ การของบริ ษทั ตามจุดต่างๆ และศูนย์บริ การที่มีสญ
ั ญากับบริ ษทั มากกว่า
แห่งทัว่ ราชอาณาจักร

800

บริการด้ านงานประกันภัยรถยนต์
บริ ษทั เป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ประกันภัยชั้นนา และรถยนต์ที่ให้เช่าทุกคันได้มีการทาประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 ไว้ให้กบั ลูกค้า
บริการรถทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสู ญหาย
กรณี รถยนต์เช่าเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อสูญหาย บริ ษทั มีบริ การรถทดแทนให้กบั ลูกค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาเช่า
2.1.2 ลักษณะของธุรกิจรับซื้อ และจาหน่ ายรถยนต์ ใช้ แล้ ว
บริ ษทั มีรายได้หลักจากการดาเนิ นงาน 2 ส่วน คือ รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ และรายได้จากการขายรถยนต์ที่
หมดสัญญาเช่า โดยรายได้จากค่าเช่ารถยนต์จะได้รับจากการกาหนดอัตราค่าเช่าคงที่ตลอดอายุของสัญญาเช่า ซึ่งการ
กาหนดอัตราค่าเช่าจะพิจารณาจากมูลค่าที่ได้จากการขายรถยนต์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมาประกอบ การคานวณค่า
เช่าด้วย
บริ ษทั มีนโยบายจาหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่า โดยขายปลีกให้แก่ผซู ้ ้ือรถยนต์โดยตรงภายใต้การจาหน่าย
ของบริ ษทั ย่อยซึ่งจะได้ราคาขายที่ดีกว่าการขายส่ง สาหรับการตัดสิ นใจว่าจะขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าหรื อไม่น้ นั
บริ ษทั จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ปร ะกอบกัน เช่น ปริ มาณรถยนต์คงเหลือของบริ ษทั สภาพรถยนต์ อายุการใช้งาน
มูลค่าซ่อมแซม และระยะเวลาในการซ่อมแซม หากตัดสิ นใจขาย บริ ษทั จะดาเนินการปรับสภาพรถยนต์ก่อนการขาย
เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น โดยการตั้งราคาขายนั้นบริ ษทั จะพิจารณาจากราคารถยนต์ใช้แล้วในตลาด
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด (“กรุ งไทย ออโตโมบิล ”) คือ
การรับซื้อและจาหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ภายใต้ชื่อศูนย์ “โตโยต้า กรุ งไทย ยูสคาร์ ” ซึ่งปั จจุบนั มีศูนย์จาหน่าย 4 แห่ง โดย
แห่งแรก สาขากาญจนาภิเษก ตั้งอยูบ่ นถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุ งเทพฯ แห่งที่สอง สาขาศรี นคริ นทร์ ตั้งอยูบ่ น
ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ แห่งที่สาม สาขาเกษตร ตั้งอยูบ่ นถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุ งเทพฯ และ
แห่งที่สี่ สาขากาญจนาภิเษก-บรมฯ เริ่ มเปิ ดทาการในปี 2561 ตั้งอยูบ่ นถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ
โดยกรุ งไทย ออโตโมบิล ได้เข้าร่ วมโครงการกับ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
(“โตโยต้า
ประเทศไทย”) ผูผ้ ลิตและจาหน่ายรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ในโครงการโตโยต้า ชัวร์ (Toyota Sure Program) ซึ่ง
เป็ นโครงการจาหน่ายรถยนต์โตโยต้าใช้แล้วภายใต้รูปแบบและกา รบริ หารงานที่ได้รับคาแนะนาและความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ จากโตโยต้าประเทศไทย เช่น การรับประกันสภาพรถยนต์ใช้แล้วที่จาหน่ายไปโดยโตโยต้า ประเทศไทย
เป็ นเวลา 1 ปี หรื อ ระยะทาง 20,000 กิโลเมตร การจัดหาสิ นค้าคงคลัง และช่องทางการจาหน่าย การช่วยเหลือ
งบประมาณในด้านการตล าด การนาระบบงานและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในต่างประเทศมาสนับสนุน ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวประสบความสาเร็ จอย่างมากในหลายประเทศทัว่ โลก เช่น สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เป็ นต้น โดยนอกเหนือจาก
รถยนต์ในโครงการโตโยต้า ชัวร์ แล้ว กรุ งไทย ออโตโมบิล ยังสามารถจาหน่ายหรื อรับซื้อรถยนต์ ใช้แล้วอื่นๆ ได้ทุก
ยีห่ อ้ มิได้จากัดเพียงแค่ยหี่ อ้ โตโยต้าเท่านั้น
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2.2

การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั เอกชน หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจที่ตอ้ งการเช่ารถยนต์ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ในขณะเดียวกันลูกค้าบุคคลจะเน้น การเช่ารถระยะสั้น
รายวัน รายสัปดาห์ หรื อรายเดือน โดยในปี 2560 บริ ษทั มีสดั ส่วนลูกค้าที่เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน ประมาณ
ร้อยละ 96 และเช่ารถยนต์ระยะสั้น ประมาณร้อยละ 4 ของรายได้จากค่าเช่ารถยนต์รวม
2558
จานวน
คัน

2559

มูลค่ารายได้
ล้านบาท

จานวน

ร้อย
ละ

คัน

2560

มูลค่ารายได้
ล้านบาท

จานวน

มูลค่ารายได้

ร้อย
ละ

คัน

ล้านบาท

ร้อย
ละ

สัญญาเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน
ประเภทลูกค้า
- หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ
- เอกชน

853

112.74

9.91

1,880

118.4

10.45

1,498

127.78

11.14

5,589

976.59

85.82

5,810

966.6

85.33

6,581

964.33

84.08

31

6.01

0.52

96

8.42

0.74

159

16.12

1.41

6,473 1,095.34

96.25

7,786 1,093.42

96.52

8,238 1,108.23

96.63

- บุคคลธรรมดา
รวมสัญญาเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน
สัญญาเช่าระยะสั้น
รวม

494

42.67

3.75

6,967 1,138.01

100

440

39.38

3.48

8,226 1,132.80

100

437

38.70

3.37

8,675 1,146.93

100

2.2.2 นโยบายการกาหนดราคา
สาหรับการกาหนดค่าเช่ารถยนต์ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง อาทิ ประเภท ยีห่ อ้ และรุ่ นของรถยนต์
รวมถึงสภาพคล่องในการขายรถยนต์ ภายหลังจากสัญญาเช่าหมดอายุลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีนโยบายในการ
เสนอค่าเช่าในอัตราที่ชดั เจนและเหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยหลักต่างๆ ดังนี้
1. ต้นทุนทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั
2. ฐานะทางการเงินที่มนั่ คงและลักษณะธุรกิจของลูกค้า เช่น หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั ข้ามชาติ
และขนาดของธุรกิจ เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ ยงที่อาจจะมีในการชาระค่าเช่า
3. วัตถุประสงค์การใช้รถยนต์ของลูกค้า ระยะเวลาที่ตอ้ งการเช่า และประเภทผูข้ บั ขี่ เพื่อประมาณราคาและ
สภาพของรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่ากับบริ ษทั
4. สภาพคล่องในการจาหน่ายซึ่งขึ้นกับคุณสมบัติและลักษณะของยานพาหนะ เช่น ประเภท ยี่
ห้อ รุ่ น
อุปกรณ์เสริ มต่างๆ ราคาตลาด
5. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ ง
6. ขอบเขตการให้บริ การเสริ มอื่นๆ เช่น ความต้องการรถยนต์ทดแทน และลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัย
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2.2.3 ช่ องทางการจาหน่ าย
เนื่องจากบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยการเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บริ ษทั และลูกค้า บริ ษทั จึงได้มุ่งเน้นช่องทางการจาหน่ายโดยติดต่อลูกค้าทุกรายโดยตรง ซึ่งฝ่ ายการตลาดจะทา
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าและหาลูกค้าใหม่ โดยมีช่องทางการจาหน่ายดังนี้
1. ติดต่ อลูกค้ าโดยตรงเพื่อเสนอบริ การให้ เช่ ารถยนต์ แก่ ลกู ค้ า
เจ้าหน้าที่การตลาดรับผิดชอบในการหาลูกค้า โดยจะหารายชื่อจากแหล่งต่างๆ เช่น นิตยสาร อินเทอร์เน็ต
และทาการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานเบื้องต้น หากลูกค้ามีศกั ยภาพ ในการเช่า เจ้าหน้าที่
การตลาดจะติดต่อลูกค้าโดยตรงเพื่อขอนัดนาเสนอบริ การ หากลูกค้ามีความสนใจ เจ้าหน้าที่จะทาการเจรจา
ต่อรองอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขต่างๆ สาหรับลูกค้าเก่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อเสนอบริ การทดแทนสัญญาเก่า
ก่อนสัญญาบริ การจะครบกาหนด 4 เดือน
2. การแนะนาจากลูกค้ าเดิม
โดยส่วนใหญ่ลูกค้าใหม่ของบริ ษทั จะมาจากการแนะนาของลูกค้าเดิมที่มีความประทับใจในการให้บริ การ
ของบริ ษทั ถือเป็ นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง
2.2.4 ภาวะการตลาด และการแข่ งขัน
ธุรกิจให้ เช่ ารถยนต์
ปั จจุบนั แบ่งการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่บริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักโดยให้เช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซื้อ (Hire Purchase) และ
บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) โดยจะมีการให้บริ การ
เสริ มที่ครบวงจรควบคู่ไปกับการให้เช่ารถยนต์
การประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ แบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซื้อ (Hire
Purchase) นั้นเป็ นการให้สินเชื่อโดยที่ลูกค้าตกลงทาสัญญาและตกลงจ่ายชาระค่างวดให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดย
ลูกค้าสามารถครอบครองและใช้ทรัพย์สินนั้นได้ และ สัญญาระบุวา่ ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินได้ หรื อ
สัญญาระบุวา่ กรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปให้ลูกค้า ต่อเมื่อลูกค้าได้จ่ายชาระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ผูป้ ระกอบการด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นสถาบันการเงิน บริ ษทั ในเครื อของผูผ้ ลิตและจาหน่ายรถยนต์ และบริ ษทั
ให้เช่าซื้อลีสซิ่งทัว่ ไป ซึ่งผูป้ ระกอบการในด้านนี้ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของบริ ษทั แม้วา่ การดาเนินธุรกิจจะ
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่แตกต่างกัน และมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ มีการใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา และอัตราดอกเบี้ย เป็ นหลัก
สาหรับการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ เพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) นั้นเป็ นสัญญาเช่าที่ให้
สิ ทธิลูกค้าใช้ทรัพย์สินได้ และคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า โดยผูใ้ ห้เช่าจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่า
บารุ งรักษาทรัพย์สินที่ให้เช่าเอง และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วผูใ้ ห้เช่าสามารถนาทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ผอู ้ ื่น
เช่าได้อีก กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้จะเน้นทางด้านคุณภาพของบริ การเป็ นหลัก ซึ่งบริ ษทั ดาเนินธุรกิจให้เช่า
รถยนต์ เพื่ อการดาเนินงาน เป็ นธุรกิจหลัก ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีจานวนมาก โดย
แบ่งเป็ นผูป้ ระกอบการที่เน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะยาว (สัญญาเช่า 3 – 5 ปี ) และ ผูป้ ระกอบการที่เน้นให้เช่า
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รถยนต์แบบระยะสั้น (รายวัน ,รายเดือน ) โดยผูป้ ระกอบการที่เน้นให้เช่ารถยนต์ แบบระยะสั้น ไม่ใช่คูแ่ ข่ง
โดยตรง เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายลูกค้าจะเป็ นนักท่องเที่ยว ซึ่งหากจะเปรี ยบเทียบกับกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ที่จะ
เน้นการให้เช่ารถยนต์แบบระยะยาว ซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็ นหลัก

สภาวะการแข่ งขันในธุรกิจรถเช่ า และรถยนต์ มือสอง ในปี ทีผ่ ่ านมา
สาหรับภาพรวมของตลาดรถยนต์เช่าในปี 2560 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้รถที่
เพิ่มมากขึ้น และความต้องการจากกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ที่เห็นถึงประโยชน์ของการเช่าที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
งบประมาณ และลดภาระงานบริ หารจัดการ รวมถึงโครงการเงินลงทุนจากภาครัฐใน

การกระตุน้ เศรษฐกิจ

ส่งเสริ มให้เกิดความต้องการรถยนต์เช่าเพื่อใช้สาหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน การแข่งขันทางด้านราคาเช่ารถยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากบริ ษทั รถยนต์
เช่าขนาดใหญ่ที่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการส่งเสริ มภาครัฐ และที่มีนโยบายมุ่งเน้นการขยาย
พอร์ตเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด บริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการให้ความสาคัญกับ การแข่งขัน
ด้านราคาเช่าเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต ส่งผลให้บริ ษทั ฯได้รับโอกาสในการให้บริ การรถเช่าโครงการประมูลมาก
ขึ้น ทิศทางการแข่งขันด้านราคาเช่าที่ต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งไม่ได้สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริ ง จะยังคงมีอยูเ่ ชื่อมโยงกับ
การคาดการณ์ดา้ นบวกที่มีกบั ธุรกิจตลาดรถยนต์มือสอง
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายพอร์ตรถยนต์เช่าและเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารต้นทุน ให้ความสาคัญ
คุณภาพงานบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยสะท้อนถึงผลประกอบการที่ปรับเพิ่มขึ้น
ในปี ที่ผา่ นมา
ในส่วนตลาดรถยนต์ใช้แล้ว ในปี 2560 จากนโยบายรถยนต์คนั แ รก ที่ครบกาหนดขายในปี ที่ผา่ นมา
ไม่ได้ส่งผลกระทบมากกับการขายรถยนต์มือสอง จากเหตุผลรถที่ครบกาหนดขายได้น้ นั มีการกระจายสัดส่วน
ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 และจะทยอยขายกลับเข้ามาในตลาด จึงทาให้ไม่ได้เกิดภาพอุปทานส่วนเกินใน
ตลาด ในปี พ .ศ. 2561 มีการคาดการณ์วา่ ตลาด รถยนต์มือสองจะมีทิศทางดีข้ ึน ตามสภาวะการณ์เศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุนการปล่อยสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน ภายหลังตลาดรถยนต์มือสองเริ่ มฟื้ น
ตัว และราคาตลาดได้ปรับเพิ่มขึ้นในปี ที่ผา่ นมา
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2.3

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

2558 (ปรับปรุ งใหม่)

2559

2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,786.65

50.14

1,982.22

44.00

2,013.91

41.53

- ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

424.47

11.91

329.78

7.32

231.17

4.77

- ที่ถึงกาหนดชาระมากกว่าหนึ่ งปี

572.09

16.06

348.53

7.74

114.91

2.37

· เงินกูย้ มื ระยะสั้นและตราสารหนี้ ระยะสั้น

278.16

7.81

671.95

14.92

799.84

16.49

· เงินกูย้ มื ที่ถึงกาหนดชาระคืนในหนึ่ งปี

124.78

3.5

276.98

6.15

359.34

7.41

- รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น

402.94

11.31

948.93

21.06

1,159.18

23.90

0

0

0

0

549.21

11.33

- เงินกูย้ มื ระยะยาว

377.01

10.58

895.7

19.88

781.06

16.11

รวมเงินกูย้ มื

1,776.51

49.86

2,522.93

56

2,835.52

58.47

รวม

3,563.16

100

4,505.16

100

4,849.44

100.00

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
เงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
และการออกตราสารหนี้ ระยะสั้น/ระยะยาว

- หุ้นกู้

แหล่งเงินทุนของบริ ษทั ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าซื้อ ร้อยละ 7.14 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริ ษทั
เนื่องจากบริ ษทั มีนโยบายที่จะลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะรายได้ของบริ ษทั ขณะที่การบริ หารเงินทุนหมุ นเวียนและเสริ มสภาพคล่อง บริ ษทั ได้กยู้ มื เงิน จากสถาบันการเงิน
และออกตราสารหนี้ระยะสั้น /ระยะยาว ซึ่งมีท้ งั อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ
51.33 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 41.53 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดของบริ ษทั มาจากส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
2.3.2 การจัดหารถยนต์
บริ ษทั จัดหารถยนต์โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมทั้งเงินกูร้ ะยะสั้น เงินกูร้ ะยะยาว
และเงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะยาว โดยนามาลงทุนจัดหารถยนต์ให้เช่า เพื่อสามารถ
นามาใช้สิทธิทางภาษีตามพระราชกฤษฏีกาฉบับที่ 642 (พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 85 ต่อ 15 ของยอดเงินกูย้ มื ทั้งหมด บริ ษทั จัดซื้อรถยนต์ตามสัญญา เช่าซื้อ จากสถาบัน
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การเงินประมาณ 6 ราย โดยยอดคงค้างของ สถาบันการเงิน 3 รายแรกในปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 86.97 ของยอดเงิน
กูย้ มื ตามสัญญาเช่าซื้อ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีนโยบายในการทาสัญญาเช่าซื้อไปยังสถาบันการเงินที่มีความมัน่ คง
และคานึงถึงเงื่อนไข คุณภาพ และอัตราดอกเบี้ยเป็ นสาคัญ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดในการบริ หารสภาพคล่อง
2.3.3 บริ การให้เช่ารถยนต์
บริ ษทั มีนโยบายการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อการดาเนินการ ได้ แก่ รถเก๋ ง รถตู ้ รถกระบะ ทุกรุ่ นและทุก
ยีห่ อ้ ที่มีความนิยมสูง โดยเน้นให้เช่าแก่นิติบุคคล หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและลูกค้าจะต้องนาไปใช้ใน
กิจการของลูกค้า โดยมีข้ นั ตอนการตรวจสอบเครดิตและมีการพิจารณาเงื่อนไขการเช่าตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดโดย
แผนกวิเคราะห์เครดิต
2.3.4 การตัดหนี้สูญ
บริ ษทั มีนโนบายตัดหนี้สูญตามข้อกาหนดของประมวลรัษฎากรในเรื่ องการตัดหนี้สูญ ที่กาหนดให้เป็ นหนี้
ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรื อเป็ นหนี้ที่ได้รวมเป็ นเงินได้ในการคานวณกาไรสุทธิ โดยยังไม่ขาดอายุความและมี
หลักฐานที่สามารถฟ้ องลูกหนี้ได้ ทั้งนี้การตัดจาหน่ายหนี้สูญ กิจการจะต้องดาเนินการ โดยติดตามทวงถามให้ชาระ
หนี้ตามสมควร มีหลักฐานการติดตามทวงถาม และกิจการไม่ได้รับชาระหนี้โดยปรากฏว่า1) ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย
เป็ นคนสาบสูญ หรื อมีหลักฐานว่าสาบสูญไปและไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชาระหนี้ได้ หรื อ2) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมี
หนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นที่มีบุริมสิ ทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ก่อนเป็ นจานวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้
นอกจากนี้ กิจการอาจตัดจาหน่ายหนี้สูญจากการดาเนินการโดยฟ้ องร้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรื อคดีลม้ ละลายและศาล
ได้มีคาสัง่ รับคาฟ้ องนั้นแล้ว
2.3.5 การจาหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญาเช่า
บริ ษทั มีนโยบายขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าผ่านบริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นผูด้ าเนินการจาหน่ายรถยนต์เหล่านี้ให้แก่ลูกค้าโดยตรงภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าชัวร์ กรุ งไทย ยูสคาร์ ”
ปั จจัยที่ใช้พิจารณาในการจาหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสัญญา
1)
2)
3)
4)
5)

สภาพรถยนต์
ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต เช่นสามารถให้เช่าต่อได้
อายุการใช้งาน
ปริ มาณรถยนต์ในสต๊อก
ราคาตลาด
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ในธุรกิจให้บริ การสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงานมีการกาหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุของสัญญาเช่า
ทาให้บริ ษทั มีรายได้ที่แน่นอนจากค่าเช่ารถยนต์ ในขณะที่ตน้ ทุนในการดาเนินงานของบริ ษทั ซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื มี 2 ลักษณะ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งจะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด จึงทา
ให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ยังมีความเสี่ ยงจากส่วนต่างของรายได้รับ และดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อต้นทุนและผลกาไรของบริ ษทั
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ ยงนี้ลงด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจ โดยจัดการบริ หารความเสี่ ยงใน 2 ด้าน คือ
1) ด้ านระยะเวลา บริ ษทั จะกาหนดระยะเวลากูย้ มื เงินจากบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าซื้อรถยนต์ให้สอดคล้องกับอายุของ
สัญญาเช่า
2) ด้ านอัตราดอกเบีย้ บริ ษทั จะพยายามจัดหาแหล่งเงินกูท้ ี่มีตน้ ทุนคงที่เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการให้เช่า
รถยนต์ โดยจะรักษาให้มีส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยกับรายได้ค่าเช่าอยูใ่ นระดับที่มีกาไรและมีความ
สม่าเสมอ
สัดส่วนเงินกูย้ มื ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีรายละเอียดดังนี้
31-ธ.ค.-58
31-ธ.ค.-59
ประเภทอัตรา

31-ธ.ค.-60

ดอกเบี้ย

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- คงที่

1,346.98

75.85

1,845.38

73.14

2,286.39

80.63

- ลอยตัว

429.53

24.18

677.55

26.86

549.13

19.37

รวม

1,776.51

100

2,522.93

100

2,835.52

100.00

3.2 ความเสี่ ยงด้ านการบริหารทรัพย์ สินทีห่ มดอายุสัญญาให้ เช่ า
ในการประกอบธุรกิจให้บริ การเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน มีระยะเวลาเช่าประมาณ 1-5 ปี ซึ่งหลังจากครบ
กาหนดสัญญาเช่า บริ ษทั อาจพิจารณาเก็บรถยนต์ดงั กล่าวไว้เพื่อให้เช่าระยะสั้นต่อไปอีก 1-2 ปี ซึ่งหากไม่มีการบริ หาร
จัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ อาจทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการมีรถยนต์ในบริ ษทั มากเกินไป อย่างไรก็ตามจากการที่
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด ซึ่งเป็ นศูนย์จาหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์
“โต
โยต้า ชัวร์ กรุ งไทย ยู สคาร์ ” โดยดาเนินธุรกิจ ซื้อ- ขายและแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีตามมาตรฐานของ โต
โยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย ) ทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพรถยนต์ที่ตดั จาหน่าย และช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถและโอกาสในการจาหน่ายรถยนต์ได้มากขึ้น โดยปั จจุบนั บริ ษทั กรุ งไทย ออโต โมบิล จากัด มีศูนย์
จาหน่ายรถยนต์ใช้แล้วเปิ ดให้บริ การทั้งสิ้น 4 สาขา คือสาขากาญจนาภิเษก สาขาศรี นคริ นทร์ สาขาเกษตร และสาขา
กาญจนาภิเษก-บรมฯ
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ดังนั้น ในการบริ หารจัดการรถยนต์เพื่อให้เช่านั้น บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสามารถในการจาหน่ายรถยนต์ที่
ครบอายุสญ
ั ญาเช่าให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด ผูบ้ ริ หารจึงได้วางนโยบายในการบริ หารสิ นทรัพย์ให้มีคุณภาพดังนี้
1) จัดให้มีศูนย์บริ การของตนเองและศูนย์บริ การเครื อข่ายทัว่ ประเทศกว่า 800 แห่ง โดยมีช่างที่ชานาญการ
ด้านการบารุ งรักษารถยนต์ คอยให้คาแนะนาและดูแลให้ลูกค้านารถยนต์เข้าบารุ งรั กษาตามระยะเวลา
เพื่อให้รถยนต์มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ เพื่อให้การจาหน่ายรถยนต์เมื่อหมดอายุของสัญญาเช่าทาได้
ง่ายขึ้น และมีราคาที่สูงขึ้น
2) ดาเนินการขายรถยนต์ดว้ ยตนเอง โดยการจาหน่ายให้กบั ผูซ้ ้ือโดยตรงผ่านตัวแทนจาหน่ายคือ บริ ษทั
กรุ งไทยออโตโมบิล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย นโยบายดังกล่าวทาให้บริ ษทั สามารถบริ หารรถยนต์ที่มีอยู่
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยใน ปี 2560 และปี 2559 บริ ษทั มีการจาหน่ายรถยนต์ที่ครบอายุสญ
ั ญาเช่า
จานวน 1,655 คัน และ 1,460 คัน ตามลาดับ คิดเป็ นกาไรจากการจาหน่ายรถยนต์ที่ครบอายุสญ
ั ญาเช่าใน
ปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 271.74 ล้านบาท และ ในปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 245.06 ล้านบาท ตามลาดับ

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

2558 (ปรับปรุ งใหม่)

2559

2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,786.65

50.14

1,982.22

44

2,013.91

41.53

- ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

424.47

11.91

329.78

7.32

231.17

4.77

- ที่ถึงกาหนดชาระมากกว่าหนึ่ งปี

572.09

16.06

348.53

7.74

114.91

2.37

· เงินกูย้ มื ระยะสั้นและตราสารหนี้ ระยะสั้น

278.16

7.81

671.95

14.92

799.84

16.49

· เงินกูย้ มื ที่ถึงกาหนดชาระคืนในหนึ่ งปี

124.78

3.5

276.98

6.15

359.34

7.41

- รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น

402.94

11.31

948.93

21.06

1,159.18

23.90

-

-

-

-

549.21

11.33

- เงินกูย้ มื ระยะยาว

377.01

10.58

895.7

19.88

781.06

16.11

รวมเงินกูย้ มื

1,776.51

49.86

2,522.93

56

2,835.52

58.47

รวม

3,563.16

100

4,505.16

100

4,849.44

100.00

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
เงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
และการออกตราสารหนี้ ระยะสั้น/ระยะยาว

- หุ้นกู้

หากพิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุน บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากบริ ษทั มีแหล่ง
เงินทุนส่วนหนึ่งที่มีภาระต้องชาระคืนทั้งเงินกูย้ มื ตามสัญญาเช่าซื้อ และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อ
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พิจารณาโครงสร้างของแหล่งเงินทุนจากงบการเงินบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะเห็นว่าโครงสร้างเงินทุนแบ่งเป็ น 1.
เงินทุนระยะสั้นจานวน 1,390.35 ล้านบาท และ 2. เงินทุนระยะยาวจานวน 3,459.09 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินระยะ
ยาว 1,445.18 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ 2,013.91 ล้านบาท) หรื อคิด เป็ นสัดส่วนเงินทุนระยะสั้นต่อเงินทุนระยะยาว
ประมาณ 29:71 และหากพิจารณาเฉพาะหนี้สินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ทั้งในส่วนของตราสารหนี้ระยะสั้นรวมถึง
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ มีจานวนรวม 1,390.35 ล้านบาท โดยที่บริ ษทั ฯ ได้มีการ
บริ หารเงินสภาพคล่องที่รัดกุมด้วยการเร่ งจาหน่ายรถยนต์รอขายที่คงค้าง เพื่อให้ได้กระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่
เพียงพอเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากรายได้ข้ นั ต่าจากค่าเช่าในอนาคตของบริ ษทั ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเพื่อการดาเนินงานที่ไม่
อาจบอกเลิกได้ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และอายุมากกว่า 1 ปี ณ สิ้นปี 2560 มี 1,020.38 ล้านบาท และ 1,673.37 ล้านบาท
ตามลาดับ ในขณะที่หนี้สินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 1,390.35 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวจานวน 1,445.28
ล้านบาท อีกทั้งบริ ษทั ยังมีสภาพคล่องในการจาหน่ายรถหลังหมดสัญญาเช่า ซึ่งในปี 2561 มีรถครบกาหนดสัญญาเช่า
จานวนประมาณ 1,400 คัน คาดว่าจะมีเงินสดรับจากการขายจานวนประมาณ 590 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดารงสภาพ
คล่องของบริ ษทั นอกจากการบริ หารสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังมีนโยบายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการควบคุมการ
จัดเก็บค่าเช่า และการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าให้มีประสิ ทธิภาพ

3.4 ความเสี่ ยงจากการดาเนินงาน
การให้บริ การสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงานและให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นนั้น บริ ษทั มีโอกาสที่จะไม่
สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าและเรี ยกรถยนต์คืนได้หากไม่ระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้า ขาดระบบการติดตามการชาระ
ค่าเช่าอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงขาดระบบควบคุมภายในที่ดี
เพื่ อลดความเสี่ ยงดังกล่าวบริ ษทั จึงได้มีมาตรการด้านการคัดเลือกลูกค้าอย่างระมัดระวังโดยคานึงถึง
ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของลูกค้าจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมถึงความ
น่าเชื่อถือของลูกค้า นอกจากนี้บริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงจากตัวลูกค้า โดยสัญญาเช่าระยะสั้น ลูกค้าต้องจัดให้
มีบุคคลค้ าประกันหรื อวางเงินประกันการเช่าในปริ มาณที่สูงรวมถึงเรี ยกชาระค่าเช่าล่วงหน้าเต็มจานวนตามระยะเวลา
การเช่า ซึ่งช่วยคุม้ ครองความเสี่ ยงจากการดาเนินงานได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่สญ
ั ญาเช่าเพื่อการดาเนินงาน บริ ษทั มี
นโยบายเก็บเงินมัดจาการเช่ารถยนต์โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า ซึ่งแม้วา่ บริ ษทั จะยังคงมีความเสี่ ยง
บางส่วนจากค่าเช่าที่เรี ยกเก็บไม่ได้หลังหักเงินมัดจาดังกล่าว แต่จากประสบการณ์ วิธีการในการคัดเลือกลูกค้า รวมถึง
ประสิ ทธิภาพในการติดตามหนี้ของบริ ษทั ซึ่งมี ระบบการควบคุมภายใน ที่แสดงให้เห็นถึงลูกหนี้ที่มีการค้างชาระค่า
เช่าเกินกว่ากาหนดทันที ทาให้บริ ษทั มีการติดตามลูกหนี้เหล่านั้นได้อย่างทันเวลา ตลอดจนได้มีการตั้งสารองหนี้
สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ

3.5 ความเสี่ ยงด้ านการตลาด และการแข่ งขัน
เนื่องจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีขอ้ จากัดทางด้านกฎหมายในการดาเนินธุรกิจเพียงเล็กน้อย ประกอบกับการใช้
เงินลงทุนที่ต่าสาหรับการเริ่ มต้นดาเนินธุรกิจ ทาให้มีผปู ้ ระกอบการให้เช่ารถยนต์ในตลาดเป็ นจานวนมาก ทาให้เกิด
การแข่งขันในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มากขึ้น โดยการแข่งขันส่ วนใหญ่เป็ นการแข่งขันด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ยอดขาย และผลกาไรของบริ ษทั
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เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั จึงมีนโยบายที่ชดั เจนในการเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ที่เน้นให้บริ การ
อย่างมีคุณภาพ (Premium Service) และบริ การหลังการขายครบวงจร (One Stop Service) โดยบริ ษทั ได้นาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิภาพมาใช้ในการบริ หารงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการจัดการ และ
ติดตามการให้บริ การได้อย่างใกล้ชิดและทัว่ ถึง และจากการที่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ยอ่ มทาให้เกิดการประหยัด
จากขนาด (Economy of Scale) ส่งผลให้บริ ษ ั ทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการดาเนินงานบางส่วนที่มีผลต่อการลด
ต้นทุน และสามารถแข่งขันในด้านราคาได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั มิได้มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ชดั เจน และสอดคล้องกับนโยบายการให้เช่ารถยนต์ระยะ
ยาว โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็ น
ต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้นิยมการเช่ารถยนต์ระยะยาวและการบริ การหลังการขายที่ดีมากกว่าการให้ความสาคัญเรื่ อง
ราคา

3.6 ความเสี่ ยงทางด้ านเศรษฐกิจ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ คาดการณ์ในส่วนของตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) จะมีทิศทางที่ดีข้ ึนจากราคาที่มีส่วน
ปรับราคาเพิม่ ตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่มีผลกระทบ ในเรื่ องของการ
อนุมตั ิสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีผลต่อราคาจาหน่ายรถยนต์มือสอง

3.7 ความเสี่ ยงทางด้ านสั งคม และชุ มชน
บริ ษทั ตระหนักถึงหลักการทางานควบคู่ไปกับการดูแลทั้งทางด้านสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความสาคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ตั้งโครงการขับขี่
ปลอดภัย และดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการให้คาแนะนาแก่ผใู ้ ช้รถยนต์ซ่ ึงเป็ นกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผใู ้ ช้รถยนต์ ขับขี่รถยนต์บนพื้นฐานของความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้รถยนต์บนท้อง
ถนน และรวมถึงคนเดินทางเท้า และทรัพย์สินต่างๆ บนท้องถนน

3.8 ความเสี่ ยงทางด้ านสิ่ งแวดล้อม
ถึงแม้วา่ ธุรกิจของบริ ษทั ไม่ได้ใช้ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมโดยตรง แต่ท้ งั นี้บริ ษทั ยังคานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจรถยนต์ เช่น ของเสี ยจากการบารุ งรักษารถยนต์ เป็ นต้น โดย
บริ ษทั ได้กาหนดเป็ นแนวทางการจั ดการกระบวนการภายใ น เพื่อลดโอกาสการเกิดปั ญหาของสิ่ งที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ หลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ ดงั นี้

4.1 สิ นทรัพย์ทมี่ ีไว้เพือ่ เช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า ซึ่ง ประกอบด้วยรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์จานวน
7,919 คัน มีมูลค่าทางบัญชีรวมจานวน 3,842.89 ล้านบาท โดยที่รถยนต์จานวน 1,211 คัน อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อกับ
สถาบันการเงินคิดเป็ นมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 519.47 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ทาหนังสื อมอบอานาจโอนทะเบียนรถยนต์ จานวนรวม 2,589 คัน เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ 5 แห่ง จานวน 8 วงเงิน โดยมีวงเงินรวม 2,580 ล้านบาท
รายได้ค่าเช่าในอนาคตขั้นต่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าเพื่อการดาเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้ มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ า
ไม่เกิน 1 ปี

1,020.37

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1,673.37

รวม

2,693.75

4.2 สิ นทรัพย์รอการขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าเพื่อรอการขายจานวน 422 คัน มีมูลค่าทางบัญชีรวม
จานวน 124.03 ล้านบาท

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

3.33

สิ ทธิการใช้อาคารบนสิ ทธิการเช่า

13.35

สิ ทธิการใช้ส่วนปรับปรุ งบนที่ดินเช่า

1.39

ที่ดิน

143.65

อาคาร

26.33
รวม

1/

มูลค่ า

188.05

แบ่ งจ่ ายสิ ทธิ การเช่ าด้ วยจานวนเท่ ากัน และบริ ษัทต้ องชาระค่ าเช่ ารายเดือนตามสั ญญา ด้ านหน้ าบริ ษัทได้ ก่อสร้ างอาคารสานักงานและโชว์ รู

มรถยนต์ ส่ วน

ด้ านหลังบริ ษัท สยามนิสสั น กรุ งไทย จากัด ได้ ก่อสร้ างอาคารศูนย์บริ การและที่จอดรถ
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4.4 อุปกรณ์ และยานพาหนะ
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ า

- เครื่ องมือเครื่ องใช้

เจ้าของ

2.36

- เครื่ องตกแต่งติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน

เจ้าของ

2.99

- ยานพาหนะ

เจ้าของ

0.00

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เจ้าของ

0.92

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

เจ้าของ

3.45

รวม

9.71

4.5 มูลค่ าลูกหนีก้ ารค้ า
มูลค่ าลูกหนีก้ ารค้ าแยกตามอายุหนีค้ ้ างชาระได้ ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
มากกว่า 0 เดือน ถึง 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมสุ ทธิ

มูลค่ า
106.08
16.75
2.44
5.95
131.21
6.68
124.53

* หมายเหตุ : เป็ นมูลค่าลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ได้หกั เงินประกันการเช่ารถยนต์
ลูกหนีก้ ารค้ าประกอบด้ วย
(หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนี้จากการเช่ารถยนต์
ลูกหนี้จากการขายรถยนต์
รวมสุ ทธิ
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นโยบายการระงับการรับรู้ รายได้
บริ ษทั มีนโยบายการระงับการรับรู ้รายได้เมื่อลูกค้าค้างชาระค่าเช่า 3 เดือนขึ้นไป
นโยบายการตั้งสารองค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
บริ ษทั มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็ นจานวนเท่ากับผลขาดทุนโดยประมาณยอดค่าเช่าที่คาด
ว่าไม่สามารถเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ได้ ผลขาดทุนนี้ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการพิจารณาฐานะ
ของลูกหนี้ในปั จจุบนั ทั้งนี้ตามวิธีการควบคุมลูกค้าที่มีปัญหา ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.3.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็ นจานวน 6.68 ล้านบาท ดังนั้นการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวนดังกล่าวจึงเพียงพอต่อผลขาดทุนโดยประมาณที่บริ ษทั อาจได้รับ
นโยบายการตัดหนีส้ ู ญ
บริ ษทั มีนโยบายตัดหนี้สูญตามข้อกาหนดของประมวลรัษฎากรในเรื่ องการตัดหนี้สูญ ตามที่ได้กล่าวในข้อ
2.3.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

:

ผูเ้ ช่า

:

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

อัตราค่าเช่า1/

:
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นายสุคนธ์ พันธ์เสื อ
นายสิ งห์โต พันธ์เสื อ
นายสมชาย พันธ์เสื อ
นางวัลยา ศรี วนาภิรมย์
บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ร่ วมกับ บริ ษทั สยามนิสสัน กรุ งไทย จากัด
คู่สญ
ั ญาไม่ได้เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน
22 ปี นับตั้งแต่ 22 มกราคม 2544 ถึง 21 มกราคม 2566
โดยได้มีการจดทะเบียนการเช่าที่ดินกับกรมที่ดิน เพื่อให้
สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
รวมทั้งสิ้ น 19,080,000 บาท บริ ษทั รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เพียงกึ่งหนึ่งโดยแบ่งชาระดังนี้
ปี ที่ 1
ไม่คิดค่าเช่า
ปี ที่ 2 - 11 30,000 บาทต่อเดือน
ปี ที่ 12 - 22 45,000 บาทต่อเดือน
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

สิ ทธิการเช่า1/

:

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

:

1/

ค่าหน้าดินจานวน 17,000,000 บาทลงบัญชีเป็ นสิ ทธิการ
เช่า บริ ษทั รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียงกึ่งหนึ่ง เป็ นจานวนเงิน
8,500,000 บาท
เมื่อครบกาหนดอายุของสัญญา บริ ษทั จะต้องโอน
กรรมสิ ทธิ์ในอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่
เจ้าของที่ดิน

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

2) สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์บริ การพร้อมที่จอดรถ เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,490 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่จอดรถขนาดประมาณ 3,000 ตารางเมตร
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 ซึ่งเป็ นอาคารด้านหลังตั้งอยูบ่ นที่ดินเช่าของบริ ษทั สยามนิสสัน กรุ งไทย
จากัด โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าสถานที่ดงั นี้
คู่สญ
ั ญา
: บริ ษทั สยามนิสสัน กรุ งไทย จากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

:

ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการเป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

ระยะเวลาของสัญญา

:

3 ปี นับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564
โดยได้มีการจดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดิน เพื่อให้ สญ
ั ญา
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

อัตราค่าเช่า

:

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

เงื่อนไขการต่อสัญญา

:

เมื่อครบกาหนดสัญญา หากผูเ้ ช่าไม่ได้แจ้งบอกเลิกการเช่า
ถือว่าผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู ้ ช่าพื้ นที่เช่าต่อไป ทั้งนี้ผใู ้ ห้เช่ามี
สิ ทธิปรับขึ้นค่าเช่าได้ โดยคานวณจากฐานค่าเช่าตลาดและ
อัตราเงินเฟ้ อ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่าเช่างวด
สุดท้ายก่อนครบกาหนดสัญญา

เงื่อนไขการใช้สิทธิเลิกสัญญา
ก่อนกาหนด

:

กรณี คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก่อน
กาหนด ฝ่ ายที่ใช้สิทธิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าก่อน 3
เดือน และจ่ายค่าปรับเป็ นเงินเท่ากับร้อยละ 30 ของค่าเช่า
ที่ตอ้ งชาระตั้งแต่วนั บอกเลิกสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 20

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

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

:
:
:
:

เงื่อนไขอื่น

:

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

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

:

ผูเ้ ช่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา
อัตราค่าเช่า

:
:
:
:

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

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

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

2) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้สร้างศูนย์จาหน่ายรถยนต์ สาขาศรี นคริ นทร์ โฉนดเลขที่ 1250
เลขที่ดิน 3830 หน้าสารวจ 38 ตาบลหนองบอน (พระโขนงฝั่งใต้ ) อาเภอประเวศ (พระโขนง )
กรุ งเทพมหานคร บางส่วน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 พื้นที่รวมประมาณ 6ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา โดยมี
รายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
คู่สญ
ั ญา / ผูใ้ ห้เช่า
: นายกอบชัย ซอโสตถิกลุ ในฐานะทายาทและผูจ้ ดั การมรดก
ของนางบุญสม บุณยนิตย์
ผูเ้ ช่า
: บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
ระยะเวลาของสัญญา
: 3 ปี นับตั้งแต่ 1 สิ งหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2563
อัตราค่าเช่า
: อัตราค่าเช่า 544,500 บาท ต่อเดือน
สิ ทธิในการเช่าช่วง
: ผูเ้ ช่าสามารถนาทรัพย์สินที่เช่านี้ไปให้บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้ แต่ผเู ้ ช่าต้องรับผิดชอบหากเกิดความ
เสี ยหายต่อผูใ้ ห้เช่า และผูเ้ ช่าต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าทราบเป็ น
หนังสื อ และได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูใ้ ห้เช่าก่อน
เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ
: กรณี สญ
ั ญาสิ้นสุดลงไม่วา่ ด้วยกรณี ใดๆ ผูเ้ ช่าต้องรื้ อถอนขน
ย้ายทรัพย์สินและบริ วารออกจากที่ดินที่ให้เช่า และส่งมอบ
ที่ดินคืนให้แก่ผใู ้ ห้เช่าในสภาพที่เรี ยบร้อยภายใน 45 วันนับจาก
วันที่สญ
ั ญาสิ้นสุดลง กรณี ผเู ้ ช่าไม่ปฏิบตั ิตาม ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสี ยหายให้แก่ผใู ้ ห้ เช่าวันละ 20,000 บาท จนกว่าผูเ้ ช่าจะส่ง
มอบที่ดินที่เช่าคืนในสภาพที่เรี ยบร้อย
3) เช่าที่ดิน 187.5 ตารางวา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 499/9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
คู่สญ
ั ญา / ผูใ้ ห้เช่า

: บริ ษทั โตโยต้า กรุ งไทย จากัด

ผูเ้ ช่า

: บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

: ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการเป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

ระยะเวลาของสัญญา

: 3 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2563

อัตราค่าเช่า

: อัตราค่าเช่า 70,000 บาทต่อเดือน

สิ ทธิในการเช่าช่วง

: ผูเ้ ช่าสามารถนาทรัพย์สินที่เช่านี้ไปให้บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

: กรณี สญ
ั ญาสิ้นสุดลงไม่วา่ ด้วยกรณี ใดๆ ผูเ้ ช่าต้องรื้ อถอนขน
ย้ายทรัพย์สินและบริ วารออกจากที่ดินที่ให้เช่า

และส่งมอบ

ที่ดินคืนให้แก่ผใู ้ ห้เช่าในสภาพที่เรี ยบร้อย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 22

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

4) สัญญาเช่าที่ดิน 2400 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่โฉนดที่ดินเลขที่ 6567 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
คู่สญ
ั ญา / ผูใ้ ห้เช่า

: บริ ษทั โตโยต้า กรุ งไทย จากัด

ผูเ้ ช่า

: บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

: ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการเป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

ระยะเวลาของสัญญา

: 3 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2563

อัตราค่าเช่า

: อัตราค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน

สิ ทธิในการเช่าช่วง

: ผูเ้ ช่าสามารถนาทรัพย์สินที่เช่านี้ไปให้บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้
: กรณี สญ
ั ญาสิ้นสุดลงไม่วา่ ด้วยกรณี ใดๆ ผูเ้ ช่าต้องรื้ อถอนขน

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

ย้ายทรัพย์สินและบริ วารออกจากที่ดินที่ให้เช่า

และส่งมอบ

ที่ดินคืนให้แก่ผใู ้ ห้เช่าในสภาพที่เรี ยบร้อย

4.7 สั ญญาให้ เช่ าทรัพย์สิน
1.) บริ ษทั ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าประเภทโชว์รูม เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ350 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งเป็ นอาคารด้านหน้าตั้งอยู่
บนที่ดินเช่าของบริ ษทั และบริ ษทั ได้ให้บริ ษทั สยามนิสสัน กรุ งไทย จากัด เช่าเฉพาะโชว์รูมชั้นล่าง โดยมีรายละเอียด
สัญญาเช่าสถานที่ดงั นี้
คู่สญ
ั ญา

:

บริ ษทั สยามนิสสัน กรุ งไทย จากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

:

ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการเป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

ระยะเวลาของสัญญา

:

3 ปี นับตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564

อัตราค่าเช่า

:

ชาระเป็ นรายเดือน เดือนละ 83,000 บาท

เงื่อนไขการต่อสัญญา

:

เมื่อครบกาหนดสัญญา หากผูเ้ ช่าไม่ได้แจ้งบอกเลิกการเช่า ถือว่า
ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู ้ ช่าพื้นที่เช่าต่อไป ทั้งนี้ผใู ้ ห้เช่ามีสิทธิปรับค่า
เช่าได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่าเช่าปกติ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 23

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

2.) บริ ษทั ย่อยให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าประเภทโชว์รูมรถยนต์ เลขที่ 41/2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ1,200 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2554 โดยมีรายละเอียดสัญญา
เช่าสถานที่ดงั นี้
คู่สญ
ั ญา

:

บริ ษทั คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

:

ผูถ้ ือหุน้ / กรรมการเป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

ระยะเวลาของสัญญา

:

3 ปี นับตั้งแต่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

อัตราค่าเช่า

:

ชาระเป็ นรายเดือน เดือนละ 86,290 บาท

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

:

เมื่อครบกาหนดอายุของสัญญาเช่า ผูเ้ ช่าต้องขนย้ายทรัพย์สิน
และบริ วารออกไปจากสถานที่เช่าภายในกาหนดเวลา 15 วัน นับ
แต่วนั ที่สญ
ั ญาระงับลง มิฉะนั้นจะถือว่ าทรัพย์ของผูเ้ ช่าและ
บริ วารตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผูใ้ ห้เช่าทันที โดยผูเ้ ช่าจะไม่
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อจานวนเงินใดๆ จากผูใ้ ห้เช่า

4.8 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหนึ่งแห่ง คือ บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจรับซื้อและ
จาหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว โดยในปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 40 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด และบริ ษทั มีนโยบายการควบคุมดูแลบริ ษทั ย่อยโดยได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปเป็ น
กรรมการในบริ ษทั ดังกล่าว
ทั้งนี้ หากในอนาคตบริ ษทั มีการลงทุนเพิ่มเติมใดๆ บริ ษทั จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อ
ประโยชน์ตอ่ การทาธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อธุรกิจซึ่งอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริ ญเติบโต หรื อธุรกิจที่บริ ษทั มี
ความถนัดและชานาญ โดยจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
หากบริ ษทั ย่อยมีการดาเนินธุรกิจที่กระทบต่ อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั จะกาหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การ
กาหนดเรื่ องที่จะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นต้น สาหรับบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จะไม่เข้าไป
ควบคุมดูแลมากนักเพียงแต่จะส่งตัวแทนจากบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั นั้นๆ ทั้งนี้จานวนตัว แทนจากบริ ษทั
ที่เข้าไปเป็ นกรรมการจะขึ้นอยูก่ บั สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 24

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 25

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท

:

บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

:

KCAR

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจให้บริ การสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease)
และให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Rental)

ทุนจดทะเบียน

:

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

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:

เลขที่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร 10120

ที่ต้ งั สาขา

:

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

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

บมจ. 0107547000761

โทรศัพท์

:

0-2291-8888

โทรสาร

:

0-2291-4488

Website

:

www.krungthai.co.th

นายทะเบียน

:

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

ผูส้ อบบัญชี

:

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517

ชื่อสานักงานสอบบัญชี

:

บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ที่ต้ งั สานักงานสอบบัญชี

:

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 26

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทย่อย

:

บริษัท กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด

สัดส่วนการลงทุน

:

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว

ลักษณะธุรกิจ

:

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

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนจดทะเบียนของหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้ว
400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:

1625 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร 10160

ที่ต้ งั สาขา ศรี นคริ นทร์

:

41/2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250

ที่ต้ งั สาขา เกษตร

:

2368 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตบางเขน กรุ งเทพ 10900

ที่ต้ งั สาขากาญจนาภิเษก-บรมฯ

:

64 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางละมาด เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170

โทรศัพท์

:

0-2455-4455

โทรสาร

:

0-2455-4441

Website

:

www.surekrungthai.com

ผูส้ อบบัญชี

:

นางรุ่ งทิพย์ แจ้งศรี สุข
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11930

ชื่อสานักงานสอบบัญชี

:

บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ที่ต้ งั สานักงานสอบบัญชี

:

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 27

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

13. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2558-2560

ตรวจสอบโดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษทั ในปี 2558-2560 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบ
การเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 2

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
ตัว๋ แลกเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หุ น้ กู้
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ทุนจดทะเบียน ชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้
กาไรสะสม - สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม- ยังไม่ได้จดั สรร
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
%
57,844,533
1.51
55,609,927
1.46
152,102,045
3.98
42,173,373
1.1
134,011,716
3.51
32,081,669
0.84
473,823,262 12.41
57,816,894
1.51
3,097,448,346
81.1
148,137,697
3.88
3,483,963
0.09
34,606,472
0.91
295,941
0.01
3,586,388
0.09
3,345,375,702 87.59
3,819,198,964
100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
%
162,178,983
3.5
55,550,210
1.2
161,822,457
3.49
48,146,563
1.04
219,910,970
4.74
117,665,316
2.54
765,274,499
16.49
57,879,159
1.25
3,635,351,921
78.36
147,235,378
3.17
3,285,241
0.07
25,446,954
0.55
174,303
0
4,855,258
0.1
3,874,228,214
83.51
4,639,502,713
100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
%
248,282,909
4.97
66,456
0.00
165,350,838
3.31
49,545,026
0.99
230,114,720
4.60
86,982,524
1.74
780,342,473 15.61
57,941,747
1.16
3,842,891,183 76.87
175,324,693
3.51
4,362,061
0.09
18,067,503
0.36
10,341,942
0.21
109,821,482
2.20
4,218,750,613 84.39
4,999,093,086 100.00

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

1.02
6.27
2.08
2.32

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

3.75
10.74
1.34
-

301,184,927
498,650,331
79,239,327
1,640,092

6.02
9.97
1.59
0.03

124,783,876
424,472,990
4,110,861
14,332,831
1,013,990,686
377,008,061
572,088,622
18,926,865
45,926,451
4,611,400
1,018,561,399
2,032,552,086
250,000,000
162,450,370
30,000,000
1,344,147,009

3.27
11.11
0.11
0.38
26.55
9.87
14.98
0.5
1.2
0.12
26.67
53.22
6.55
4.25
0.79
35.19

276,975,059
329,775,944
9,377,628
1,350,217,711
895,698,164
348,532,053
11,922,502
45,933,690
4,981,955
1,307,068,363
2,657,286,074
250,000,000
162,450,370
30,000,000
1,539,749,909

5.97
7.11
0.2
29.1
19.31
7.51
0.26
0.99
0.11
28.17
57.28
5.39
3.5
0.65
33.19

359,339,788
231,171,434
397,745
10,104,732
1,481,728,376
549,213,289
781,055,670
114,907,125
50,781,192
7,493,251
1,503,450,528
2,985,178,904
250,000,000
162,450,370
30,000,000
1,571,461,874

7.19
4.62
0.01
0.20
29.64
10.99
15.62
2.30
1.02
0.15
30.07
59.71
5.00
3.25
0.60
31.43

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

46.78
100

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

42.72
100

1,938
2,013,914,182
4,999,093,086

0.00
40.29
100

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 3

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : บาท)
รายการ

งบการเงินรวม
2558

%

2559

%

2560

%

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์

1,138,014,173

58.49

1,132,801,177

56.56

1,146,921,986

54.81

รายได้จากการขายรถยนต์

746,838,091

38.38

807,514,089

40.32

886,259,296

42.36

รายได้อื่น

60,935,861

3.13

62,650,809

3.13

59,205,193

2.83

รวมรายได้

1,945,788,124

100

2,002,966,074

100

ต้นทุนการให้เช่ารถยนต์

914,757,824

47.01

895,528,220

44.71

939,843,520

44.92

ต้นทุนการขายรถยนต์

540,439,923

27.77

534,567,878

26.69

588,110,231

28.11

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริ หาร

169,773,018

8.73

172,796,633

8.63

175,287,664

8.38

68,588,040

3.52

67,434,527

3.37

76,345,292

3.65

1,693,558,804

87.04

1,670,327,259

83.39

1,779,586,707

85.05

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

252,229,320

12.96

332,638,816

16.61

312,799,769

14.95

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

48,793,927

2.51

2,035,916

0.1 (27,642,464.76)

(1.32)

203,435,394

10.46

330,602,900

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

กาไรสาหรับปี

16.51

2,092,386,476 100.00

340,442,234

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

0.81

1.32

1.36

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 4

16.27

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

 งบกระแสเงินสด
(หน่วย : บาท)
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นค่าใช้จ่าย
ขาดทุนจากการตัดยานพาหนะสูญหาย
กาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

2558

งบการเงินรวม
2559

2560

252,229,320

332,638,816

312,799,769

999,406
660,017,352

3,340,586
664,854,655

575,000
(361,905)
(1,869)
363,164
(1,335,608)
68,485,585

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

505,165
710,082,699
4,789,260
(1,042,781)
973,460
(1,501,697)
76,345,292

980,970,445

1,067,071,596

1,102,951,167

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

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

(3,738,203)
(1,398,463)
353,271,248
(14,845,287)
(865,783)

(13,452,631)
(2,513,382)
1,036,053
1,315,235,320

(17,130,888)
7,238
(4,955,204)
1,361,459,755
82,333
(1,545,826,171)
(42,160,530)
(226,444,613)

16,443,655
4,847,503
727,104
1,457,392,941
178,813
(1,270,155,968)
(57,100,381)
130,315,405

95,139

(600,554,767)
(65,437,834)
649,337,858

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 5

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับค่าขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกตัว๋ แลกเงิน
เงินสดจ่ายชาระตัว๋ แลกเงินครบกาหนด
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู้
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

2558

งบการเงินรวม
2559

2560

1,417,674
97,000,000
(97,000,000)
413,738,000
(447,900,000)
(22,521)
7,379
(2,403,377)
(35,162,844)

847,641
40,000,000
(40,000,000)
821,090,000
(820,400,000)
(62,265)
20,000
(2,453,894)
(131,397)
(1,089,915)

1,027,541
95,000,000
(95,000,000)
1,287,808,509
(1,231,300,000)
(62,589)
(29,779,988)
(1,307,600)
26,385,873

(62,690,739)
4,909,652
150,000,000
(165,000,000)
953,137,266
(930,000,000)
350,000,000
(153,492,927)
(643,208,619)
(107,499,890)
(603,845,256)
10,329,758
47,514,776
57,844,533

(62,227,612)
165,045,028
95,000,000
(125,000,000)
1,053,546,030
(800,000,000)
946,834,000
(275,952,715)
(530,375,754)
(135,000,000)
331,868,978
104,334,450
57,844,533
162,178,983

(70,781,737)
57,328,598
140,000,000
(70,000,000)
1,074,862,989
(1,080,000,000)
550,000,000
296,562,356
(328,840,120)
(332,229,438)
(307,500,000)
(70,597,352)
86,103,926
162,178,983
248,282,909

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 6

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)



อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
รายการ

งบการเงินรวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อัตรากาไรขั้นต้น - (ไม่รวมกาไรจากการขายรถเพื่อให้เช่า)

19.62%

20.95%

18.06%

อัตรากาไรขั้นต้น - (รวมกาไรจากการขายรถเพื่อให้เช่า)

22.80%

26.13%

24.85%

อัตราผลตอบแทนจากการดาเนินงาน

16.49%

19.97%

18.60%

อัตรากาไรสุทธิ

10.46%

16.51%

16.27%

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)

0.47

0.57

0.53

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

0.52

0.47

0.43

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

8.61%

9.46%

8.07%

อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุน้

11.70%

17.54%

17.04%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

1.14

1.34

1.48

อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)

4.68

5.93

5.10

55.56%

40.91%

90.44%

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาท)

7.15

7.93

8.06

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

0.81

1.32

1.36

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร

อัตราส่ วนวัดสภาพคล่ อง

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ข้ อมูลต่ อหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 7

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ (Overview)
โดยสรุ ปฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (งบการเงิน
รวม) มีรายได้รวม 2,092.39 ล้านบาท กาไรสุทธิ 340.44 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 4,999.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน
359.59 ล้านบาท คิดเป็ น 7.8% จากสิ้นปี 2559 ที่มีจานวน 4,639.50 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์หลักของกลุ่มบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น
ได้แก่ รถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า และ รถยนต์ที่รอการขาย จานวน 8,344 คัน มูลค่า สุทธิรวม 3,966.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจานวน 8,226 คัน มูลค่า 3,812.71 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์ที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2560 มี
การสัง่ ซื้อรถยนต์เพื่อให้เช่าจานวน 1,774 คัน ในขณะที่การจาหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสญ
ั ญาเช่าในมีจานวน 1,655 คัน ทา
ให้มีการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าสุทธิจานวน 119 คัน มูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ 207.54 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย ยังมีการก่อสร้างโตโยต้าชัวร์ สาขาใหม่ข้ ึนจานวน 1 สาขา เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจจาหน่ายรถยนต์มือสอง คิดเป็ นมูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท และมีการซื้อรถยนต์มือสองเพิ่มขึ้นในช่วง
ปลายปี 2560 เพื่อเตรี ยมจาหน่ายที่สาขาใหม่ คิดเป็ นจานวนเงินที่เพิม่ ขึ้น 10.23 ล้านบาท
ในขณะที่ หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 2,985.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 327.88 ล้านบาท คิด
เป็ น 12.34% จากสิ้นปี 2559 ที่มีจานวน 2,657.29 ล้านบาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริ ษทั มีการจัดหารถยนต์เพื่อให้เช่า
เพิ่มขึ้น การกูย้ มื เงินจากการออกหุน้ กูแ้ ละกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจึงเพิ่มขึ้น โดยมี สัดส่วนเงินกูร้ ะยะยาว
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ต่อ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปี 2560 และปี 2559 อยูท่ ี่ 81:19 และ 73:27 ตามลาดับ
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 2,013.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวน 31.70 ล้านบาท คิดเป็ น 1.60% จากสิ้นปี 2559 ที่มีจานวน 1,982.22 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่
เพิ่มขึ้น หลังหักเงินปั นผลทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั มีกาไรสะสมก่อนจ่ายเงินปั นผลจานวน 1,908.96 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผล
จานวน 307.50 ล้านบาท คงเหลือกาไรสะสม ณ สิ้นปี 2560 จานวน 1,601.46 ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน
รายได้
ในปี 2560 บริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 2,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 89.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
4.46 จากรายได้รวมในปี 2559 ที่มีจานวน 2,002.97 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นรายได้หลัก 3 ส่วน ดังนี้
1.รายได้ ค่าเช่ ารถยนต์ บริ ษทั มีรายได้ค่าเช่า รถยนต์ ในปี 2560 จานวนเงิน 1,146.92 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น จานวน
14.12 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.25 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีจานวน 1,132.80 ล้านบาท และมีอตั รากาไรขั้นต้น (ไม่รวม
กาไรจากการขายรถครบสัญญาเช่า) ร้อยละ 18.06 ลดลงจากปี ก่อนจานวน ร้อยละ 2.89 รายได้ค่าเช่ารถยนต์ที่ เพิ่มขึ้น ในปี
2560 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นในปี 2560 จานวน 1,988 คัน ที่มีจานวนมากกว่ารถที่ครบสัญญาและมี
การคืนรถมีจานวน 1,352 คัน สัญญาเช่าเพิม่ ขึ้นสุทธิจานวน 636 คัน ทาให้มีรายได้ค่าเช่าเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน ทั้งนี้ หาก
เทียบกับอายุสญ
ั ญาเช่า ของสัญญาที่ครบกาหนดในปี 2559 มีอายุสญ
ั ญาเฉลี่ย 3 ปี แต่สญ
ั ญาที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 มีอายุเฉลี่ย
4-5 ปี ทาให้รายได้ค่าเช่าเฉลี่ยต่อคันลดลงเมื่อเทียบกับรุ่ นรถ และ เงื่อนไขการเช่าเดียวกัน ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้อตั รา
กาไรขั้นต้นปรับลดลงจากปี ก่อน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 8

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

2.รายได้ จากการขายรถยนต์ ทหี่ มดสัญญาเช่ า จานวน 694.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 78.75 ล้านบาท
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 เนื่องจากปี 2560 มีปริ มาณขายรถจานวน 1,655 คัน มากกว่าปี 2559 ที่ขายได้จานวน 1,460 คัน
เพิ่มขึ้นจานวน 195 คัน คิดเป็ น 13.4% ซึ่งส่วนหนึ่งมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากช่องทางการจานวนทางออนไลน์ ที่มีการกระตุน้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 รวมถึงบริ ษทั มีการจัดประมูลรถ การ ทาโปรโมชัน่ เพิม่ ขึ้นเพื่อกระตุน้ ยอดขาย ทาให้บริ ษทั ฯ
จาหน่ายรถได้มากขึ้น และมีราคาจาหน่ายสูงขึ้น
3.รายได้ จากการขายรถยนต์ (ดาเนินการโดย บริษทั ย่ อย ) ปี 2560 มีจานวน 191.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี ก่อน
จานวน 17.85 ล้านบาท โดยในปี 2559 มีรายได้จากการขายรถยนต์จานวน 178.85 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.18
ทั้งนี้รายได้จากการขายรถยนต์ของบริ ษทั ย่อยที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2560 โดยส่วนใหญ่มีการจาหน่ายรถขนาดกลาง ถึง
ขนาดใหญ่ จานวนมากกว่าปี 2559 ซึ่งเป็ นรถที่ มีราคาสูง กว่ารถขนาดเล็ก ในขณะที่ปริ มาณการขายรถ ในปี 2560 และ ปี
2559 มีจานวนเท่ากัน คือ ปี ละ 383 คัน
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
1.ต้ นทุนการให้ เช่ ารถยนต์ ในปี 2560 จานวน 939.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี ก่อน จานวน 44.31 ล้านบาท โดย
ในปี 2559 มีตน้ ทุนการให้เช่ารถยนต์มีจานวน 895.53 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.95 สาเหตุที่ ตน้ ทุนการให้เช่า
รถยนต์ปรับเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก ค่าเสื่ อมราคารถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า เนื่องจากในปี 2560 มีการเพิ่มขึ้น
ของพอร์ตรถยนต์เช่าในจานวนมากกว่ารถยนต์ที่รับคืนจากสัญญาที่ครบกาหนด ส่งผลให้ตน้ ทุนหลักคือค่าเสื่ อมราคามี
การสะสมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาค่าเช่าเฉลี่ยต่อคัน ปรับลดลงเนื่องจาก สัญญาใหม่ในปี 2560 ลูกค้ามีความต้องการทา
สัญญาเช่าที่ มีอายุสญ
ั ญาเช่า นานขึ้นเฉลี่ยที่ 4-5 ปี ทาให้ค่าเช่าถูกลง เพื่อเป็ นการควบคุมค่าใช้จ่ายของลูกค้า เมื่อเทียบกับ
สัญญาที่ครบกาหนดในปี 2559 ที่มีอายุเฉลี่ย 3 ปี อย่างไรก็ตาม บริ ษทั สามารถบริ ห ารและควบคุมต้นทุนหลักที่เป็ นตัว
เงินได้เป็ นอย่างดี โดยในปี 2560 มีค่าซ่อมแซมรถยนต์ และ ค่าเบี้ยประกัน จานวนเงินเท่ากันกับปี 2559 ในขณะที่ปริ มาณ
รถยนต์สิ้นปี 2560 มีจานวน 8,338 คัน เพิ่มขึ้น 112 คัน เมื่อเทียบจากสิ้นปี 2559 ที่มีจานวน 8,226 คัน โดยค่าซ่อมแซม
รถยนต์ บริ ษทั มีการบริ หารจัดการรถยนต์เข้าซ่อมตามศูนย์บริ การต่างๆ โดยมีการแนะนาให้ลูกค้าเข้าซ่อมกับศูนย์บริ การ
ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีการออกซ่อมบารุ งนอกสถานที่ให้กบั ลูกค้า ซึ่งทาให้ตน้ ทุนในการซ่อมแซมลดลง และใน
ส่วนค่าเบี้ยประกัน ได้มีการควบคุมปริ มาณการ เกิดอุบตั ิเหตุของลูกค้า รวมถึงส่งเสริ มโครงการขับขี่ปลอดภัย ส่งผลให้
ยอดค่าเบี้ยประกันเฉลี่ยต่อคันปรับลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
2.ต้ นทุนการขายรถยนต์ ทีห่ มดอายุสัญญาเช่ า ในปี 2560 มีจานวน 422.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี ก่อน จานวน
50.37 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.37 โดยในปี 2559 มีตน้ ทุนการขาย รถยนต์ ที่หมดอายุสญ
ั ญาเช่า จานวน
386.77 ล้านบาท สาเหตุที่ตน้ ทุนขายรถยนต์ที่หมดอายุสญ
ั ญาเช่า เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริ มาณการขายรถยนต์ ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ตน้ ทุนของรถยนต์ที่ขายได้ยงั ขึ้นอยูก่ บั อายุรถยนต์ รุ่ นรถยนต์ ประเภทรถยนต์
3.ต้ นทุนขายรถยนต์ มือสองทีจ่ าหน่ ายโดยบริษัทย่ อย ในปี 2560 มีจานวน 165.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี ก่อน
จานวน 14.31 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.48 โดยในปี 2559 มีตน้ ทุนขายรถยนต์มือสองจานวน 150.97 ล้านบาท
โดยต้นทุนที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2560 โดยส่วนใหญ่มีการจาหน่ายรถขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ มากกว่าปี 2559 ซึ่งเป็ น
กลุ่มรถที่มีราคาสูงกว่ารถขนาดเล็ก
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4.ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่า
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าสถานที่ เป็ นต้น โดยในปี 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หารรวม 175.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.38 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจานวน 5.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.34 จากปี
2559 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวม 169.62 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 8.47 ของรายได้รวมปี 2559 ซึ่งจานวนเงินที่
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงาน
กาไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทน
กาไรสุทธิของบริ ษทั ในปี 2560 มีจานวน 340.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี ก่อนจานวน 9.84 ล้านบาท คิดเป็ นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 330.60 ล้านบาท โดยกาไรสุทธิที่ปรับ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลัก
เกิดจาก
1. รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น ในปี 2560 มีรายได้คา่ เช่า จานวน 1,146.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 14.12 ล้านบาท
คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 โดยในปี 2559 มีรายได้ค่าเช่าจานวน 1,132.80 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาเช่าระยะ
ยาวเพิ่มขึ้นในปี 2560 มีจานวนมากกว่ารถที่ครบสัญญาและมีการคืนรถ ทาให้มีรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
2. กาไรจากการขายรถยนต์ที่ ครบกาหนดสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น ในปี 2560 มีกาไรจากการขายรถยนต์ครบกาหนด
สัญญาเช่าจานวน 271.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 29.85 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.34โดยในปี
2559 มีกาไรจากการขายรถยนต์ครบกาหนดสัญญาเช่า จานวน 241.89 ล้านบาท ทั้งนี้กาไรที่เพิม่ ขึ้นสอดคล้องกับจานวน
รถยนต์ที่ขายเพิ่มขึ้น
3. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้ภาษีเงินได้จานวน 27.64 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559
เป็ นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จานวน 2.03 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในสิ นทรัพย์ปี
2559 เป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มได้อีกจานวน 1 เท่า ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 604 (พ.ศ. 2559) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 และ
การลงทุนในสิ นทรัพย์ปี 2560 เป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มได้อีกจานวน 0.50 เท่า ตาม พระราชกฤษฏีกาฉบับที่ 642 (พ.ศ. 2560) ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 โดยให้ยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็ นจานวนเท่ากันของจานวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้น เป็ นระยะเวลา 5
รอบระยะเวลาบัญชี ส่งผลให้บริ ษทั ประหยัดภาษีในปี 2559 จานวน 60 ล้านบาท และปี 2560 จานวน 91 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจานวน 31 ล้านบาท
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 4,999.09 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน 359.59 ล้านบาท คิดเป็ น
7.8% จากสิ้นปี 2559 ที่มีจานวน 4,639.50 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์หลักของกลุ่มบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ รถยนต์ที่มีไว้
เพื่อให้เช่า และ รถยนต์ที่รอการขาย จานวน 8,344 คัน มูลค่าสุทธิรวม 3,966.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ที่มีจานวน 8,226 คัน มูลค่า 3,812.71 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์ที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2560 มีการสัง่ ซื้อรถยนต์
เพื่อให้เช่าจานวน 1,774 คัน ในขณะที่การจาหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสญ
ั ญาเช่าในมีจานวน 1,655 คัน ทาให้มีการเพิ่มขึ้น
ของรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าสุทธิจานวน 119 คัน มูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ 207.54 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย ยังมีการก่อสร้างโตโยต้าชัวร์ สาขาใหม่ข้ ึนจานวน 1 สาขา เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจจาหน่ายรถยนต์มือสอง คิดเป็ นมูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท และมีการซื้อรถยนต์มือสองเพิ่มขึ้นในช่วง
ปลายปี 2560 เพื่อเตรี ยมจาหน่ายที่สาขาใหม่ คิดเป็ นจานวนเงินที่เพิ่มขึ้น 10.23 ล้านบาท
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จานวนรถยนต์ในพอร์ต

รายการ

สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม
2558

2559

2560

จานวนรถยนต์ตน้ งวด (คัน)

6,562

6,967

8,226

จานวนซื้อระหว่างงวด (คัน)

1,633

2,719

1,774

จานวนขายระหว่างงวด (คัน)

1,228

1,460

1,655

- รถยนต์รอการขาย

277

753

422

- รถยนต์เพื่อให้เช่า

6,690

7,473

7,923

6,967

8,226

8,345

- รถยนต์รอการขาย

85.68

177.35

124.03

- รถยนต์เพื่อให้เช่า

3,097.45

3,635.35

3,842.89

3,183.13

3,812.70

3,966.92

จานวนรถยนต์ปลายงวด (คัน)

รวมจานวนรถยนต์ปลายงวด
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ ปลายงวด (ล้านบาท)

รวมมูลค่าตามบัญชี สุทธิ ปลายงวด

ลูกหนีก้ ารค้ า
เมื่อพิจารณาจากคุณภาพลูกหนี้การค้าของบริ ษทั (ก่อนหัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
จานวนเท่ากับ 131.21 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 5.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.05 ในขณะที่ปี 2559 มีจานวน
ลูกหนี้เท่ากับ 136.75 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2560 จานวน 124.52 ล้านบาท
แบ่งเป็ นลูกหนี้จากการขายรถยนต์จานวน 44.62 ล้านบาท และลูกหนี้จากการให้เช่าร ถยนต์จานวน 79.90 ล้านบาท ซึ่งใน
ส่วนของลูกหนี้จากการขายรถยนต์ท้ งั หมดเป็ นลูกหนี้ในกลุ่มของธนาคารที่รับจัดสิ นเชื่อรถยนต์ และในส่วนของลูกหนี้
จากการให้เช่ารถจานวน 79.90 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระจานวน 61.45 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
76.90 ของลูกหนี้ จากการให้เช่ารถสุทธิ ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด และได้มีการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า
โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและการมีสถานะทางการเงินที่ดี ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 95 เป็ นลูกค้า
องค์กร ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งลูกค้าเหล่านี้มีประวัติการชาระเงินที่ดี อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคง
มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
-

ลูกหนี้คา้ งชาระมากกว่า 1 -2 เดือน
ลูกหนี้คา้ งชาระมากกว่า 2 -3 เดือน
ลูกหนี้คา้ งชาระมากกว่า 3 -6 เดือน
ลูกหนี้คา้ งชาระมากกว่า 6 เดือน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ร้อยละ 1
ร้อยละ 2
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 11

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

รายละเอียดลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้
(ล้านบาท)
รายการ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

 ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

111.75

101.04

106.08

 ไม่เกิน 3 เดือน

12.85

30.99

16.75

 3 – 6 เดือน

0.99

1.73

2.44

 มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2.59

2.99

5.95

128.18

136.75

131.21

(2.84)

(6.18)

(6.68)

125.34

130.57

124.53

รายการ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

 ลูกหนี้ จากการเช่ารถยนต์

83.85

85.87

79.90

 ลูกหนี้ จากการขายรถยนต์

41.49

44.7

44.63

 รวม

125.34

130.57

124.53

รวม
(หัก) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวม

รายละเอียดลูกหนี้การค้า แยกตามประเภทรายการค้า

แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีหนี้สินรวม 2,985.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
327.89 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.34 ของหนี้สินรวมในปี 2559 ที่มีจานวน 2,657.29 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินเกิดจากการจัดหารถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้นโดยใช้แหล่งเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวน 2,985.18 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 59.71 ของสิ นทรัพย์รวม แบ่งเป็ นหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 49.64 ของ
หนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 50.36 ของหนี้สินรวม เทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
2,657.29 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 57.28 ของสิ นทรัพย์รวมในปี 2559 โดยแบ่งเป็ นหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 50.81
ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 50.36 ของหนี้สินรวมในปี 2559
โดยสัดส่วนหนี้สินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบกับการบริ หารสภาพคล่อง เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้
เช่ารถยนต์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีรายได้จากการจาหน่ายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า ลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าวมี
โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่เป็ นหนี้สิน บริ ษทั จึงต้องบริ หารกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายให้มีความสมดุลและ
สอดคล้องกัน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงสภาพคล่องทั้งด้านระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย โดยกาหนดระยะเวลา กูย้ มื เงินให้
สอดคล้องกับอายุของสัญญาให้เช่ารถยนต์ และพยายามจัดหาแหล่งเงินกูท้ ี่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่เพื่อให้สอด คล้องกับการ
กาหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์ที่เป็ นอัตราคงที่ เพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 12

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

รายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริ ษทั แยกตามอายุคงเหลือของสัญญา ดังนี้
(ล้านบาท)
รายการ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

 ไม่เกิน 1 ปี 

424.47

329.78

231.17

 1 – 3 ปี 

572.09

348.53

114.91

996.56

678.31

346.08

รวม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 2,013.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 31.70 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมี ส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 1,982.22ล้านบาท เนื่องจากผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ที่มีกาไรสุทธิจานวน 339.21 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในปี 2560 จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติให้
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.02 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 255 ล้านบาท
โดยเงินปั นผลจานวนเงิน 75 ล้านบาท (คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท จานวน 250,000,000 หุน้ ) ได้จ่ายแล้วในวันที่ 9
กันยายน 2559 และเงินปั นผลที่เหลือจานวนเงิน180 ล้านบาท (คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.72 บาท จานวน 250,000,000 หุน้ ) ได้
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 2 ตามรา ยงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2560
คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
จานวนเงิน 127.50 ล้านบาท (คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.51 บาท จานวน 250,000,000 หุน้ ) ได้จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 1
กันยายน 2560
รวมบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลในปี 2560 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 307.50 ล้านบาท
โครงสร้ างเงินทุน
ในปี 2560 บริ ษทั ซื้อรถยนต์เพื่อให้เช่า โดยใช้แหล่งเงินทุนหลักจาก เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ
ออกหุน้ กู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ณ สิ้นปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 81 ของหนี้สินกูย้ มื ระยะยาว ) ซึ่งเป็ นลักษณะปกติของการ
ดาเนินธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็ นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนินกิจการของบริ ษทั และหนี้สิน
ดังกล่าวก็จะสามารถจัดกระแสเงินสดจ่ายสอดคล้ องกับกระแสเงินสดรับของบริ ษทั อีกทั้งเป็ นนโยบายการใช้แหล่ง
เงินทุนของบริ ษทั เพราะนอกจากความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ -จ่ายแล้ว ยังเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงของอัตรา
ดอกเบี้ยหากในอนาคตมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น
โดยสรุ ปแล้วการจัดหาแหล่งเงินทุนจะพิจารณาจากทั้งความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ -จ่าย จานวนสัญญา
เช่าที่มีกบั ลูกค้า และต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดทางการดาเนินธุรกิจและการบริ หารเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 13

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

สภาพคล่ อง
สาหรับในปี 2560 บริ ษทั มีกระแสเงินสดรับสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 130.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน
356.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 226.44 ล้านบาท เนื่องจากในปี
2560 บริ ษทั ฯ มีการจัดซื้อรถยนต์เพื่อให้เช่า โดยวิธีจ่ายเงินสด น้อยกว่าปี 2559 ในขณะที่มีกระแ สเงินสด ได้มาจาก
กิจกรรมลงทุน ในปี 2560 จานวน 26.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2559 จานวน 27.47 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินสุทธิจาก
การซื้อสิ นทรัพย์ถาวร โดยรายจ่ายหลักเป็ นการก่อสร้างสาขาโตโยต้าชัวร์เพิม่ ขึ้นอีก 1 สาขา จานวน 29.78 ล้านบาท มีเงิน
สดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 56.50 ล้านบาท และมี เงินสดรับดอกเบี้ยจานวน 1.03 ล้าน
บาท ในส่วนกระแสเงินสดในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2560 ใช้ไปสุทธิ จานวน 70.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน
402.46 ล้านบาท โดยแบ่ง เป็ นเงิน สดรับจากเงินกูร้ ะยะสั้นสุทธิ 122.19 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิ
517.72 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจานวน 70.78 ล้านบาท เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 332.23 ล้านบาท
และเงินสดจ่ายเงินปั นผลจานวน 307.50 ล้านบาท ทาให้ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 86.10 ล้านบาท
รายละเอียด รายได้ค่าเช่าในอนาคตภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่ไม่อาจบอกเลิกได้
(ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

 ไม่เกิน 1 ปี 

919.06

971.33

1,020.38

 เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

1,218.81

1,569.42

1,673.37

รวม

2,137.87

2,540.75

2,693.75

รายได้ ค่าเช่ าในอนาคต

14.2 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2560 บริ ษทั ได้แต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 แห่งบริ ษทั
สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจาปี 2560
เป็ นจานวนเงินรวม 1,190,000 บาท แบ่งเป็ นของบริ ษทั จานวนเงิน 875,000 บาท และของบริ ษทั ย่อยจานวนเงิน 315,000
บาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 3 หน้าที่ 14

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์ สิน

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-

ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ: ไม่ มี

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มอี านาจควบคุมบริษทั และเลขานุการ

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

1. นายพิเทพ จันทรเสรี กุล
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

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

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
13.60
เป็ นพี่ของคุณพิชิต จันทร ธ.ค.59 - ปัจจุบนั
เสรี กุล
2547 – ธ.ค. 59
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2535 - ปัจจุบนั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

2. นายพิชิต จันทรเสรี กุล
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร

3. นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์
กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)
13.60
เป็ นน้องของคุณพิเทพ
จันทรเสรี กุล

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั
ก.พ. 2560-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการบริ หาร
2547 – ก.พ. 2560 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการบริ หาร
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)
2548 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. กรุ งไทย ออโตโมบิล (รับซื้ อและจาหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว)
2546 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย (ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ ยีห่ ้อนิ สสัน)
2535 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ ต้ ี (ให้เช่าอาคารสานักงาน)

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

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

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

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

4. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

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

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
- ไม่มี -

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

2540 - ปัจจุบนั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

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

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

5. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

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

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. สมาร์ทโฮม ซิสเต็มส (ที่ปรึ กษาวางระบบไฟและระบบรักษาความ
ปลอดภัย)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. แปซิ ฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง (ลงทุนในบริ ษทั อื่น)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ซิสเต็มส
(ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิออกแบบ
ต
คิดค้นสร้างสรรค์พัฒนาและจาหน่ายสิ่ งประดิษ)ฐ์

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

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

อายุ
(ปี )

50

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

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

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

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

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

7. นายศักดิธชั จันทรเสรี กุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจ

45

8. นางสาวสิ ริมา ชะเอมกุล
ผูอ้ านวยการสายงานบริ การ

46

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)
ช่วงเวลา
- ไม่มี - เป็ นญาติ
2550-ปัจจุบนั
คุณพิเทพ จันทรเสรี กุล
และ คุณพิชิต จันทรเสรี กุล

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

- ไม่มี -

2550 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

ผู้อานวยการสายงานบริ การ
บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงาน)

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

9. นางสาวจิตติญา เหลืองจามีกร
ผูจ้ ดั การอาวุโสสายงาน
การตลาด

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

10. นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล
ผูจ้ ดั การบัญชีและการเงิน

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

11. นายนพพล ศักดิ์ทอง
เลขานุการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2551 - ปัจจุบนั
2544 - 2550

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

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2548 - ปัจจุบนั

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

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2547-ปัจจุบนั

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

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการ และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั

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

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

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

บจก.ธนภัทร
พร็ อพเพอร์ ต้ ี
/S
/S

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

บจก. คาร์ลอฟท์
ออโต้ อิมพอร์ต

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

รายงานการปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการ
จานวนหุ้น
รายชื่อ

คู่สมรส

ณ 31 ธันวาคม

เปลีย่ นแปลง

ณ 31 ธันวาคม

การถือหุ้น

2559

เพิม่ (ลด)

2560

ของคู่สมรส

1. นายพิเทพ จันทรเสรี กุล

34,000,000

(13.6%)

-

34,000,000

(13.6%)

-

2. นายพิชิต จันทรเสรี กุล

34,000,000

(13.6%)

-

34,000,000

(13.6%)

-

3. นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์

-

-

-

-

4. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

-

-

-

-

5. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ

-

-

-

-

6. รศ. ดร. พสุ เดชะริ นทร์

-

-

-

-

7. นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล

25,000,000

-

25,000,000

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

(10.0%)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

(10.0%)

-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

บริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จากัด
/S
/S
/

หมายเหตุ : / = กรรมการ S = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1

ส่ วนที่ 2
การจัดการ และการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
ทุนจดทะเบียน จํานวน
250,000,000
บาท
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว จํานวน
250,000,000
บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน
250,000,000
หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1.00
บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 22 สิ งหาคม 2560
ลําดับ

1/

รายชื่อผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้ ที่ถือ (หุน้ ) ร้อยละ

1

กลุ่มจันทรเสรี กลุ /1

183,528,300

73.41

2

กองทุนเปิ ดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ

14,915,900

5.97

3

กลุ่มคุณทรงเกียรติ/2

4,631,600

1.85

4

นายสัญชัย อุดมรัชตวนิชย์

1,650,000

0.66

5

กองทุนเปิ ดวรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์

1,454,300

0.58

6

นายสุธี อริ ยชาติผดุงกิจ

1,380,000

0.55

7

กลุ่มกัมทรทิพย์3

1,296,500

0.52

8

กลุ่มลือชูวงศ์/4

1,292,800

0.52

9

บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน

1,080,600

0.43

10

กลุ่มรุ่ งธนาภิรมย์5

940,000

0.38

อื่นๆ

37,830,000

15.13

รวม

250,000,000

100.00

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

ประกอบด้ วย
นายไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 10,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 4.00
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 40,512,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.20
นายพิเทพ จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 13.60
นายพิชิต จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 13.60
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล ถือหุ้ น 25,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.00
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 20,221,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 8.09
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล ถือหุ้น 19,794,900 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 7.92

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2หน้าที่ 2

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

กลุ่มคุณทรงเกียรติ ประกอบด้ วย
1. นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 595,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.24
2. นางสาวปิ ยะดา คุณทรงเกียรติ ถือหุ้น 4,036,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.61

3/

กลุ่มกัมทรทิพย์
ประกอบด้ วย
1. นายทัตชัย กัมทรทิพย์ ถือหุ้น 304,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.12
2. นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ ถือหุ้น 575,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.23
3. นายวีรกิจ กัมทรทิพย์ ถือหุ้น 417,100 หุ้น คิดเป็ นน้ อยกว่ าร้ อยละ 0.17

4/

กลุ่มลือชูวงศ์

5/

กลุ่มรุ่งธนาภิรมย์
ประกอบด้ วย
1. นายธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ ถือหุ้น 650,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.26
2. นายธนวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ ถือหุ้น 290,000 หุ้น คิดเป็ นน้ อยกว่ าร้ อยละ 0.12

ประกอบด้ วย
1. นายแพทย์จอมชัย ลือชูวงศ์ ถือหุ้น 1,252,800 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.50
2. นางนวลจันทร์ ลือชูวงศ์ ถือหุ้น 40,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.02

7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้นาํ ปั จจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น ฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงาน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจในอนาคต เป็ นต้น ทั้งนี้จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ หรื อความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และสําหรับบริ ษทั ย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเช่นเดียวกับบริ ษทั และเป็ นไปตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2หน้าที่ 3

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานกรรมการ
คุณพิเทพ จันทรเสรี กลุ

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

กรรมการผู้จดั การ
คุณพิชิต จันทรเสรี กลุ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จดั การกฎหมาย และ เลขานุการ
บริ ษัท
คุณนพพล ศักดิ์ทอง

คุณสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
คุณศักดิธัช จันทรเสรี กลุ

ผู้อานวยการ
สายงานการตลาด

ผู้อานวยการ
สายงานบริ การ
คุณสิริมา ชะเอมกุล

ผู้จดั การอาวุโส การตลาด
คุณจิตติญา เหลืองจามีกร

ผู้จดั การบัญชีและการเงิน
คุณพรพรรณ สัตตวัตรกุล

ผู้จดั การการตลาด ลูกค้ าเก่า
คุณพัทธนันท์ จรุงกลิ่น

ผู้จดั การธุรการ

ผู้จดั การการตลาดลูกค้ าใหม่

-

คุณวีระเดช ล้ อจิตรอานวย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

ผู้จดั การลูกค้ าสัมพันธ์
คุณสุนทรียา หวังชัย

ผู้จดั การศูนย์บริการ
คุณกัญจน์ภวิศ ใจกว้ าง

ผู้จดั การการตลาดระยะสั ้นและรถทดแทน

คุณจันทร์ทิพย์ แซ่โอ้ ว

ผู้จดั การศูนย์บริการ อโศก
-

ผู้จดั การการตลาดระยะสัน้ อโศก
คุณณัฐธิชา นาคะ

ผู้จดั การส่วนงานประกันภัย
คุณเจ็งมณี กุตะนันท์

ส่ วนที่ 2หน้าที่ 4

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

บริ ษทั มีคณะกรรมการที่ทาํ หน้าที่กาํ หนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริ ษทั ทั้งสิ้น
6 ชุด ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 6 ท่าน ประกอบด้วย (กรรมการทุกท่านผ่านการ
อบรมหลักสูตร Directors Accredited Program (DAP) แล้ว)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

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

จันทรเสรี กลุ
จันทรเสรี กลุ
เลาหรัชตนันท์
อัศวินทรางกูร
จิตต์มิตรภาพ
เดชะริ นทร์

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

โดยมี นายนพพล ศักดิ์ทอง เป็ นเลขานุการบริ ษทั

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ประกอ บด้วย นายพิเทพ จันทรเสรี กลุ และ นายพิชิต จันทรเสรี กลุ
กรรมการสองท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั กรุ งไทย ออโตโมบิล จํากัด มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ

1
2
3

ชื่อ-นามสกุล

นายพิเทพ
นายพิชิต
นายพิสิทธิ์

จันทรเสรี กลุ
จันทรเสรี กลุ
จันทรเสรี กลุ

ตาแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้มอี านาจลงนามบริษัทย่ อย
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประกอ บด้วย นายพิเทพ จันทรเสรี กลุ และ นายพิชิต จันทร เสรี กลุ
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2หน้าที่ 5

บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

การอบรมเพิม่ เติมระหว่ างปี 2560
ลาดับ
ผู้เข้ าอบรม
1
นายพิชิต จันทรเสรี กุล
2

หัวข้ อที่เข้ ารับการอบรบ
กลยุทธ์การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ งประเทศไทย
Workshop การนําเสนอเพื่อสร้างความมัน่ ใจอย่างมืออาชี พ -สมาคมการจัดการธุรกิจฯ
นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ อบรมหลักสูตร สวปอ มส. 9

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่จดั การให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) คณะกรรมการมีหน้าที่กาํ หนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกํากับดูแล
การบริ หารการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้
ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดําเนินการ ได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ ง
ได้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุน้ กู้ การซื้อขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั หรื อ การ
รับโอนกิจการหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับและการจ่ายบําเหน็จ
กรรมการ เป็ นต้น
3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยให้มีอาํ นาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจํานวนนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการคน
หนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
4) คณะกรรมการได้กาํ กับให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพโดยจัดให้มี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ิดตามและดําเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ทั้งนี้ ไม่วา่ จะกําหนดเป็ นจํานวน
แน่นอน หรื อ กําหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็ นคราวๆ ไป หรื อ กําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริ ษทั
6) คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อย
7) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรื อขายทรัพย์สินที่สาํ คัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
8) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรื อขายทรัพย์สินที่สาํ คัญ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

นโยบาย วิสัยทัศน์ และ ค่ านิยมองค์ กร
“เป็ นบริ ษทั รถเช่าชั้นนําที่เน้นงานบริ การที่เป็ นเลิศ โดยเสริ มสร้างความเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การทํางาน
ร่ วมกับคู่คา้ มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทกั ษะทํางานที่เป็ นมืออาชีพ
โดยการปลูกฝังจริ ยธรรม และการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี”
วิสัยทัศน์ บริษัท (Corporate Vision)
“บริ ษทั รถเช่าชั้นนําของประเทศ ที่มุ่งเน้น Service and Quality Excellence”
ค่ านิยมองค์ กร
ความเป็ นมืออาชีพ (Professional) ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด
เป็ นคู่คา้ ที่ดี (Partnership) การบริ การ และสัมพันธภาพที่ดี นํามาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า
พัฒนาอยูต่ ลอดเวลา (Dynamic) ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็ นเลิศในธุรกิจรถเช่าอย่าง
ยัง่ ยืน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

นายชัยวัฒน์
นางสุภาภรณ์
รศ. ดร. พสุ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

อัศวินทรางกูร
จิตต์มิตรภาพ
เดชะริ นทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุ พิชฌาย์ ขจรชัยกุล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทางานในการสอบทานงบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2547 – ปัจจุบนั
2540 – ปัจจุบนั
2544 – 2545

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการ
ดําเนินงาน)
Executive Partner บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง (ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
อนุกรรมการ ที่ปรึ กษาทางการเงินองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
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โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย งานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่ อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นชอบเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
และคณะกรรมการของบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก

3. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director )
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2

ชื่อ-นามสกุล
นายพิเทพ จันทรเสรี กลุ
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

โดยมี นายนพพล ศักดิ์ทอง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
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อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ให้มีอาํ นาจตัดสิ นใจในเรื่ องการดําเนินงานที่สาํ คัญของบริ ษทั โดยกําหนดขอบเขตประเภท หรื อขนาดของ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษทั รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาเรื่ องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็
ประโยชน์ต่อกิจการ

น

4. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปของบริ ษทั
7. พิจารณาและอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษทั และพิจารณาอนุมตั ิคาํ ขอจากฝ่ ายงานต่าง ๆ ของ
บริ ษทั ที่เกินอํานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนั้น
8. หากการดําเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิร้อยละ 10 จะต้องนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารอาจจะมอบหมายและกําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริ หารแต่ละคนสามารถดําเนินการ
ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริ หารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้น
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริ หาร
ทั้งนี้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หารหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และ /หรื อบริ ษทั
ย่อย รวมทั้งรายการที่กาํ หนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

4. คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

1.
2.

ชื่อ-นามสกุล
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาในกรณี ที่ตาํ แหน่งดังกล่าวว่างลง
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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3.

กําหนด และสอบทานนโยบาย และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการให้
สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ และเป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด

5. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

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

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดขอบเขต และนโยบายการการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2 เสนอแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งให้คาํ แนะนําในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการ โดยเปรี ยบเทียบกับแนวปฏิบตั ิสากล และเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุ งตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง
4. รายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริ ษทั

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3

ชื่อ-นามสกุล
นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และขอบเขตความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการ
ดําเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม ทั้งนี้ให้ครอบคลุมความเสี่ ยง
ในเรื่ องต่างๆ เช่น ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านตลาด หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่มี
นัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
2. กําหนดการใช้ทรัพยากรในกา รบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โดย
สามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมี
ประสิ ทธิผล
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3. ทบทวน และให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง วิธีปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ ยงโดยรวม เพื่อให้มนั่ ใจว่ากลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงได้นาํ มาปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
4. รายงาน และประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั

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

8. คณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ
นายศักดิธชั จันทรเสรี กลุ
นางสาวสิ ริมา ชะเอมกุล
นางสาวจิตติญา เหลืองจามีกร
นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ การ
ผูจ้ ดั การอาวุโสการตลาด
ผูจ้ ดั การบัญชี การเงิน

การอบรมเพิ่มเติมระหว่างปี 2560
ลาดับ
ผู้เข้ าอบรม
1
นายศักดิธชั จันทรเสรี กุล

หัวข้ อที่เข้ ารับการอบรบ
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 18/2017)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

คุณสมบัตขิ องผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารขอรับรองว่า จะเป็ นผูท้ ี่ถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารครบถ้วน เป็ นผูม้ ีจริ ยธรรม มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริ หารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั มี
ความตั้งใจที่จะดําเนินธุร กิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่เป็ น
ธรรมเหมาะสม

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

4.
5.

6.

7.
8.

9.

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
ผูถ้ ือหุน้ แต่ ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน ให้
จับสลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนในปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติ หรื อ มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชน
 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประ ชุม
และมีสิทธิออกเสี ยง
 ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั และการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับ
ใบลาออกแล้ว
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการ
แทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั อยูข่ องกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธาน ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้

- คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี
บริ ษทั ได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั สําคัญ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั สําคัญ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยู่
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั สําคัญ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิน
เดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแห น่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้และ
ประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรื อการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
รวมทั้ง บริ ษทั จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริ ยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณี ที่ตาํ แหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด โดย
บุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
- ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานในสาย
งานที่เกี่ยวข้อง
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8.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั มีค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ น ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เป็ น
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.83 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ชื่อ
ตาแหน่ ง

ปี 2559

ปี 2560

ค่ าเบีย้ ประชุ ม

1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล
ประธานกรรมการ (ถึงแก่กรรมในปี 2559)
2. นายพิเทพ จันทรเสรี กุล
ประธานกรรมการ
3. นายพิชิต จันทรเสรี กุล
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

4. นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์
กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.ท.นพเก้า ธัญญสิ ริ

อืน่ ๆ

ค่ าเบีย้ ประชุ ม

อืน่ ๆ

104.31

-

-

-

188.45

-

250.99

-

188.45

-

207.29

-

192.52

-

141.18

161.35

136.68

238.92

150.35

262.81

116.68

191.13

128.35

210.25

63.71

191.13

-

-

16.3

16.3

105.94

210.25

1,007.10

637.48

984.11

844.66

กรรมการตรวจสอบ (ลาออกระหว่างปี 2559)
8.รศ. ดร. พสุ เดชะริ นทร์
กรรมการตรวจสอบ
รวม

2. ค่ าตอบแทนผู้บริหารบริษัท และบริษัทย่ อย
(หน่วย : พันบาท)

2559

2560

จํานวน

จํานวนเงิน

จํานวน

จํานวนเงิน

(คน)

(ล้านบาท)

(คน)

(ล้านบาท)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
- เงินเดือน และค่าตอบแทน

8

13.70

7

12.8

- โบนัส

8

3.66

7

3.2

- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

8

0.52

7

0.35

รวม
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9. การกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั มีนโยบายและกระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส รับผิดชอบต่อสังคม โดยการปลูก
จิตสํานึก เรื่ องจริ ยธรรมให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
เป้ าหมายระยะยาวขององค์ กร
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะเป็ นบริ ษทั รถเช่าที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กร โดยมีมาตรฐานการให้บริ การทีด่ ีสุดใน
อุตสาหกรรม มีส่วนแบ่งการตลาดอย่างน้อย 15% และมีระดับความพึงพอใจจากลูกค้าที่ระดับไม่นอ้ ยกว่า 90% จากผล
สํารวจความพึงพอใจที่จดั ทําโดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งทําให้บริ ษทั เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้มี การจัดทําคู่มือและนโยบาย ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็ นแนวทางสําหรับคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อช่วยในการส่งเสริ ม และสนับสนุนให้
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่มีประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีจ ริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
มีความโปร่ งใสในการดําเนินงาน และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมัน่ และ
ความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
1. ให้ความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วอาจมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้ ให้มีการกําหนด แยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ ดั การ อย่างชัดเจน
3. ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส และให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่
เหมาะสม
4. ดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความเสี่ ยง ให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข
และติดตามบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ
5. สร้างสํานึกในการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงการส่งเสริ มการปฎิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่คณะกรรมการกําหนด จึงจัดให้มีช่องทางการสื่ อสารนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ทราบอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านหลายช่องทาง ดังนี้
1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. คู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
3. เว็บไซต์ของบริ ษทั ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
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4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยทัว่ กันโดยไม่
คํานึงถึงว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ อยูจ่ าํ นวนเท่าใด ทั้งผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบัน ทั้งที่เป็ นสัญชาติ
ไทย และต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัดอย่างเคร่ งครัด
(ก) บริ ษทั มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยการจัดส่งหนังสื อนัดประชุมและเ อกสารประกอบให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งในหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวจะแจ้ง
รายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่สาํ คัญเพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นใจ รวมไปถึงการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์
ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารไปยังผูถ้ ือหุน้
(ข) ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
โดยในระหว่างการประชุม ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั อย่างเต็มที่
(ค) ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน จะเข้าร่ วมประชุมและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นกรณี เหตุ
สุดวิสยั จนไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงสิ ทธิขอผูถ้ ือหุน้ ถึงแม้วา่ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจะถือหุน้ ไม่เท่ากัน มีสิทธิในการออกเสี ยงไม่เท่ากัน แต่
บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ ทุ กคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ผ่านช่องทางเว็บไซต์ รวมถึงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
รวมถึงข้อร้องเรี ยนต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ (Email) และทางโทรศัพท์
(ข) ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุม และลงมติในที่ประชุมแทนผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีหนังสื อรับมอบฉันทะที่ถูกต้องมีสิทธิที่จะเข้าประชุม และลงมติเช่นเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ ทุกประการ
(ค) บริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั อย่างน้อยครึ่ งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่ วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผตู ้ รวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึ กษาต่างๆ เข้าร่ วม
ประชุมด้วย และจะกําหนดสถานที่และเวลาที่ประชุมให้เหมาะสมและสะดวกในการที่ผถู ้ ือหุน้ จะเข้าร่ วมประชุม
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั จะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกกลุ่มไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ คู่
ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจากความสําคัญของการร่ วมมือ
กันระหว่างบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้จะสร้างความมัน่ คง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริ ษัทมีฐานะการเงินที่มนั่ คง
ดังนั้นนอกจากคณะกรรมการจะมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แล้ว คณะกรรมการยังต้องตระหนัก
ถึงการดูแลให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้ได้รับการปฏิบตั ิที่ดี โดยปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกําหนดและดูแลให้ความมัน่ ใจว่าสิ ทธิ
ดังกล่าวได้รับความคุม้ ครองและปฏิบตั ิดว้ ยดีอย่างเท่าเทียมกัน
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ผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั มุง่ เน้นให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยดําเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ และมี
การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้ องผลประโยชน์
ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
ลูกค้ า
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า จึงมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการนําเสนอบริ การที่มี
คุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของการ ให้บริ การของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และเกิดความเชื่อมัน่ ในการดําเนินงานของบริ ษทั
และยังรวมถึงการรับฟังข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนํามาพัฒนา และปรับปรุ งการให้บริ การที่เหมาะสมเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับลูกค้าดังนี้
โครงการ
จํานวนครั้ง

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

1. อบรมขับขี่ปลอดภัย

5

5 บริ ษทั

2. ออกบูธ Safety Day บริ ษทั ลูกค้า

2

2 บริ ษทั

3. โครงการเยีย่ มชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า

2

37 บริ ษทั

4. Save & Safe (สนามโตโยต้าบางนา)

1

20 บริ ษทั

5. Test Drive (Vios) (สนามโตโยต้าบางนา)

1

17 บริ ษทั

บ้านโพธิ์

พนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายในการ คัดเลือกบุคลากรที่มาเข้าร่ วมในการทํางานโดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และบริ ษทั ได้ดูแลพนักงานด้วยความเป็ นธรรมและให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
กับหน้าที่และตําแหน่งงาน ในระดับที่ไม่ต่าํ กว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน รวมถึงมุ่ง
พัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริ มพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและ
มัน่ คงในอาชีพ ตลอดจนให้ความสําคัญกับสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น
• กองทุนสารองเลีย้ งชี พ เพื่อเป็ นหลักประกันในการดูแลพนักงานในระยะยาว
• เครื่ องแบบพนักงาน บริ ษทั มีชุดฟอร์มให้กบั พนักงานทุกปี รวมถึงรองเท้าสวมใส่เพื่อความปลอดภัยสําหรับ
พนักงานที่ทาํ งานในส่วนของการบํารุ งรักษารถยนต์
• การตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อส่งเสริ มการดูแลสุขภาพของพนักงาน
• การต่ อต้ านสิ่ งเสพติดภายในองค์ กร
• หน้ าต่ างเรี ยนรู้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีส่วนของการพัฒนา และเรี ยนรู ้ภายในองค์กร เช่นมุมหนังสื อ สําหรับให้พนักงาน
ทุกคนนําไปอ่านเพื่อผ่อนคลาย หรื อนําไปพัฒนาความรู ้ มุมบอร์ดสําหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ทั้งใน
ส่วนของแวดวงธุรกิจ ภาษี ประกันสังคม หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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• ห้ องพักทานข้ าว และสันทนาการ :
• พัฒนาความรู้ และทักษะที่ เกี่ยวข้ อง บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดการอบรม ภายในโดยผูบ้ ริ หารเพื่อ พัฒนาความรู ้ให้กบั
พนักงานทุกระดับ ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้พฒั นาความรู ้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไป อบรม
กับสถาบันภายนอก หรื อการเชิญวิทยากรที่มีความรู ้เข้ามาให้การอบรมแก่พนักงานในบริ ษทั ฯ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ของพนักงานในแต่ละส่วนงาน
ระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้ส่งพนักงาน รวมถึงผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมอบรมกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็ นการ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถ เช่น อบรมความรู ้ทางด้านบัญชีและภาษี อบรมความรู ้ดา้ นเทคนิคเพื่อยกระดับฝี มือช่าง กับศูนย์
ฝึ กอบรมนิสสัน มอเตอร์ประเทศไทย ผูบ้ ริ หาร เข้าร่ วมอบรมหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
เป็ นต้น
ข้ อมูลการฝึ กอบรม
สถิติการฝึ กอบรม

2559

2560

จํานวนคน

275

281

จํานวนชัว่ โมง

1,650

1,967

2559

2560

0.33

2.26

จํานวนวันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทํางาน (วัน/คน)

1

-

สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน (ครั้ง)

1

1

ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัย
จํานวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน(วัน)
จํานวนวันลาป่ วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)

ผู้บริหาร
บริ ษทั ทราบถึงความสําคัญของผูบ้ ริ หารซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งสู่ความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทํา
โครงสร้างค่าตอบแทนรวมถึงมีสวัสดิการต่างๆ ของผูบ้ ริ หารอย่างเหมาะสม และเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม

าง

เจ้ าหนี้และคู่ค้า
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และคู่คา้ ทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริ ยธรรม โดยปฏิบตั ิตามธรรม
เนียมการค้า รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงร่ วมกันรวมถึงการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ใช้วธิ ีการที่
ไม่สุจริ ต หรื อมีเจตนาปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งอันอาจทําให้เจ้าหนี้เกิดความเสี ยหาย
คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ปฏิบตั ิตอ่ คู่แข่งทางการค้าอย่างเป็ นธรรม และไม่ดาํ เนินธุรกิจที่นาํ มาซึ่งการผิดจริ ยธรรม หรื อผิดจรรยาบรรณ
ทางการค้าต่อคู่แข่ง โดยบริ ษทั ฯ จะยึ ดหลักปฏิบตั ิตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลง
ร่ วมกัน รวมถึงการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกําหนด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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ความรับผิดชอบต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั จะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่ วมมือ ดูแล และ ให้
ความใส่ใจต่อชุมชม สังคม และสิ่ งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งมุ่งปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ
Download ข้อมูลได้ที่ www.krungthai.co.th ในส่วนของรายงานประจําปี 2560 และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจําปี
2560
นโยบายการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา
บริ ษทั รับรู ้และตระหนักถึงความเป็ นเจ้าของและสิ ทธิอนั ชอบธรรมในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น ดังนั้น ใน
การดําเนินธุรกิจใด ๆ ของบริ ษทั ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น ไม่วา่ จะโดยการทําซํ้า
ดัดแปลง หรื อเผยแพร่ ใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรื อผูม้ ีสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่นก่อน
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ มุง่ เน้นให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทันเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้ คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ใน
การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งในรู ปของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกําหนด
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความโปร่ งใสและทัว่ ถึง ทั้งในส่ว นการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนข้อมูลสําคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ
Set
Community Portal หรื อระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่ อต่างๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุน นักวิเคราะห์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลอย่าง ครบถ้วน อีกทั้งบริ ษทั ฯยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลธุรกิจของบริ ษทั ฯผ่านทางเว็บไซด์
www.krungthai.co.th
เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจได้เข้ามาดูขอ้ มูลทัว่ ไป และหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริ ษทั ฯได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
02-291-8888
ในปี 2560 บริ ษทั ฯได้มีการนําเสนอข้อมูลดังนี้
• จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยีย่ มชมกิจการ 6 ครั้ง
• ให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพื่อรับทราบผลประกอบการ 30 ครั้ง
การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินที่สาํ คัญ ได้แก่
1)
งบการเงินประจําปี และงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งผ่านการตรวจสอบ หรื อสอบทานแล้วแต่กรณี เพื่อ
รับรองความถูกต้องจากผูส้ อบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ ง และสมเหตุสมผล
2)
การเปิ ดเผยรายชื่อและประวัติกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งผูบ้ ริ หาร
3)
การเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
4)
การเปิ ดเผยการถือหุน้ ของบริ ษทั ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
5)
การเปิ ดเผยรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
6)
การเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผา่ นมา
เช่น จํานวนครั้งการเข้าร่ วมประชุม
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีบทบาทหน้าที่ที่สาํ คัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิ หน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งต้องมีภาวะผูน้ าํ และสามารถควบคุมการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ าย
บริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
บริ ษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการบริ ษทั อย่างชัดเจนโดย
กรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ในการกําหนดน โยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการบริ ษทั ในระดับนโยบาย
ขณะที่ฝ่ายจัดการบริ ษทั ทําหน้าที่บริ หารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การ จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตําแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมก ารบริ ษทั เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังเป็ นผูก้ าํ หนดแผนการสื บทอดตําแหน่งของผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี โดยมีการประชุมร่ วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว
ประธานกรรมการไม่ได้เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษทั
สําหรับฝ่ ายจัดการบริ ษทั ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ดาํ เนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมตั ิในแผนงานประจําปี
องค์ ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ต่าํ กว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการที่มีอยู่
2. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ควรประกอบไปด้วยผู ้
ที่มีความรู ้ในด้านธุรกิจของรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดําเนินงาน อย่างน้อย 2 ท่าน ความรู ้ทางด้านบัญชี และการเงิน อย่างน้อย
1 ท่าน และมีความรู ้ในด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน
3. กรรมการแต่ละท่านต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน และไม่
มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริ หารจัดการในกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้
ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกรายในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) รายงาน
ประจําปี (56-2) รวมถึงการเปิ ดเผยบนเว็บไซด์ของบริ ษทั
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 8 ข้อ
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งขึ้นจากคณะกรรมการของบริ ษทั อย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 3 ท่าน
ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในด้านของบัญชี และการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ
เป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องคุณสมบัติ และขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และกํากับดูแลในการ
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ดําเนินงานของบริ ษทั ดูแลรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการ
พิจารณาการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กล่าวไว้แล้ว ในหัวข้อ อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีท้ งั หมด 7 ข้อ
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร มีท้ งั หมด 8 ข้อ
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีท้ งั หมด 3 ข้อ
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีท้งั หมด 4 ข้อ
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีท้ งั หมด 4 ข้อ
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีการส่งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็ นต้น โดยได้เข้าร่ วมการอบรมกับตลาดหลักทรัพย์ , สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย , สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่เป็ นครั้งแรก บริ ษทั จัดให้มี การปฐมนิเทศเพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อการปฎิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยมีการแนะนําลักษณะธุรกิจของบริ ษทั แนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ให้กรรมการใหม่รับทราบ พร้อมทั้งจัดหาหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ภาวะผู้นา
คณะกรรมการบริ ษทั วางนโยบาย กลยุทธ์และเป้ าหมาย ตลอดจนการจัดทํางบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารให้เ ป็ นไปตามแผนงาน
ต่างๆ รวมทั้งการกําหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร
ผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั ต้องกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแล ฝ่ ายตรวจสอบภายใน การ
ปฏิบตั ิงาน และประเมินผลการทํางาน ตลอดจ นระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการ
บริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กบั บริ ษทั อย่างเต็มที่
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ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
แม้วา่ บริ ษทั จะมีคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หาร ตลอดทั้งผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายต่างๆ บางราย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วย แต่นโยบายในการบริ หารงานของบริ ษทั ต้องเน้นถึงประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสําคัญ
โดยเฉพาะการตัดสิ นใจในเรื่ องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรื อการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบในผลประโยชน์น้ นั
บริ ษทั จะกําหนดให้กรรมการ กรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ย เพื่อความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ และจะเปิ ดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อ
ความโปร่ งใสในการทํางาน อีกทั้งจะนําข้อมูลที่จาํ เป็ นเปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน รายงา นประจําปี และแบบ 56-1 อย่าง
สมํ่าเสมอ สําหรับการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน บริ ษทั จะกําหนดให้คณะกรรมการบริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั จัดทําข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะ
สื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบั ติ ซึ่งบริ ษทั เชื่อว่าการให้ความสําคัญกับข้อพึงปฏิบตั ิ
ที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกมาตรฐานการกํากับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริ มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุนในการจัดการของบริ ษทั
สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
9.2 การกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการ
บริ ษทั มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 6 ท่าน รายละเอียดเป็ นดังนี้
รายชื่อ
1. นายพิเทพ จันทรเสรี กลุ
2. นายพิชิต จันทรเสรี กลุ
3. นายการุ ณ เลาหรัชตนันท์
4. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
5. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
6. รศ.ดร. พสุ เดชะริ นทร์
รวม

ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
บริษัทใหญ่ /กรรมการ บริษัทย่ อย/กรรมการ
/
/
/
/
/

3 ท่าน

2 ท่าน

กรรมการ
ตรวจสอบอิสระ

/
/
/
3 ท่าน

บริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และข้อบังคับของ ตลท. เรื่ อง จํานวนกรรมการอิสระและกรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งกําหนดให้มีกรรมการอิสระให้เป็ น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่าํ กว่า 3 คน โดยบริ ษทั ได้มี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ขา้ งต้น
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(2) การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั จะไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ แต่เนื่ องจากทั้งสองท่านเป็ นตัวแทนจาก
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกันและเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาํ คัญต่างๆ ต้องกําหนดให้
ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึ่งถือว่ามีความเป็ นอิสระจะต้องมี
บทบาทในการให้ความเห็นแก่บริ ษทั เป็ นอย่างมากซึ่งจะทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงานได้เป็ นอย่าง
ดี
(3) ค่ าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
บริ ษทั กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยูใ่ นเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคํานึงถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
ไว้ได้ ส่วนผูบ้ ริ หารจะได้รับผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละบุคคลรวมทั้งผล
ประกอบการโดยรวมของบริ ษทั เป็ นสําคัญ การกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะพิจา รณากลัน่ กรองผ่านคณะกรรมการสรร
หา และกําหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้บริ ษทั กําหนดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทนและ
จํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารในรายงานประจําปี ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(4) การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระการ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและ
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุกา รบริ ษทั ทําหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งบันทึก
รายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ในระหว่างปี หากมีวาระที่จะมีการพิจารณาในเรื่ องของนโยบาย หรื อประเด็นในเชิงธุรกิจ บริ ษทั ฯ จะมีการ
เรี ยกประชุมกรรมการในระหว่างกาล ตามความเหมาะสม
ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุม จะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ น
อิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ในกรณี ที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยใดๆ
ในเรื่ องที่พิจ ารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้นๆ โดยจานวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารเข้าร่ วม
ประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั และเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของ
กรรมการ มีการเชิญผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลและประเด็นสําคัญที่ได้จากการตรวจสอบบัญชี โดยให้มีการ
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
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โดยในปี 2559 และในปี 2560 บริ ษทั มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ครั้ง และ 9 ครั้ง ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

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

ปี 2559

ปี 2560

จานวนครัง้
จานวนครัง้ ที่
ประชุมในช่วงที่ เข้ าร่วมประชุม
ดารงตาแหน่ง
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
1
1

จํานวนครั้ง
จํานวนครั้งที่
ประชุมในช่วงที่ เข้าร่ วมประชุม
ดํารงตําแหน่ง
7
7
8
8
7
7
8
8
8
8
7
6

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

(5) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง มีวาระการดํารงตําแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 3
ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อยจํานวน 3 ท่าน
(6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
รายการที่สาํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิผล ซึ่งจะส่งเสริ มความน่าเชื่อถือให้กบั งบ
การเงิน ทั้งนี้กาํ หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานควา มมีประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการดําเนินงาน และการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ ยงและการให้
ความสําคัญต่อรายการผิดปกติท้ งั หลาย
(7) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมาย
กําหนดตาม พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วน ได้
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เสี ยสาธารณะ โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(8) ความสัมพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็นความสําคัญของการเปิ ด เผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้น
บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและโปร่ งใส ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กาํ หนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านตลอดจนผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ไ ด้รับทราบอย่างเท่า
เทียมกัน ปั จจุบนั การให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนอยูใ่ นความรับผิดชอบร่ วมกันระหว่างแผนกบัญชีกบั ฝ่ ายบริ หาร เพื่อทําให้นกั
ลงทุนและผูท้ ี่ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทําให้บริ ษทั ได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามา
ลงทุน อีกทั้งยังทําให้บริ ษทั ได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริ ษทั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการวางเป้ าหมายและกลยุทธ์ของ
บริ ษทั
(9) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใสและทัว่ ถึง ทั้งในรู ปของรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลสําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยได้เปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางสื่ อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 561 รายงานประจําปี ของบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทัว่ ถึง
การป้ องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ ประโยชน์ ของผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการกํากับดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1) ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2) บริ ษทั กําหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 และจัดส่ง
สําเนารายงานนี้ให้แก่บริ ษทั ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)บริ ษทั จะดําเนินการส่งหนังสื อเวียนแจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบว่า ผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน
หรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริ ษทั กําหนดบทลงโทษหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะใช้บทลงโทษ
สูงสุดหากพบว่าผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทําให้บริ ษทั
หรื อผูถ้ ือหุน้ ได้รับความเสื่ อมเสี ยและเสี ยหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ออกจากบริ ษทั
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จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดําเนินธุรกิจและบริ หารงานอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฎิบตั ิตามกฎหมาย
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม โปร่ งใสเป็ นสําคัญมา
โดยตลอด และมุ่ง เน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวม เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดจรรณยาบรรณเพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานพึงปฏิบตั ิ อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริ ษทั ฯ และ
ได้รับความเชื่อมัน่ จากสังคม โดยมีแนวทางการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
 บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ดาํ เนินธุรกิจกับผูด้ าํ เนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ตลอดจน
ส่งเสริ มให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย
 บริ ษทั ฯ บริ หารงานด้วยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณอย่ าง
ชัดเจนและประหยัด รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื่อตรง ถูกต้อง โปร่ งใส และมีหลักการ
 บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าการดําเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน ต้องมีความซื่อตรง มีจริ ยธรรมและคุณธรรมเป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงาน
 เคารพและสนับสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริ ยธรรมขององค์กร

9.3 นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต โปร่ งใสเป็ นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จึง
ได้เข้าร่ วมใน “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริ ต ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ
เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้ องกันการคอร์รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนใน
การดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
ทั้งนี้ในรายงานฉบับนี้ จะกล่าวถึง “นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รับชัน่ ” ในบางส่วน และได้เปิ ดเผย “นโยบาย
ต่อต้านคอรัปชัน่ ” ฉบับเต็ม ไว้บน website ของบริ ษทั www.krungthai.co.th
9.3.1 คานิยาม
คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้
คํามัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
อันเป็ นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงธุรกิจ หรื อแนะนําธุรกิจให้กบั บริ ษทั โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า ให้กระทําได้
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9.3.2 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และ
ปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
3) กรรมการผู้จดั การ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบ ส่งเสริ มและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกํา หนดของกฎหมายต่างๆ
เป็ นต้น
4) เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับ
ดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ และ
ในกรณี ที่พบเห็นการกระทําอันเป็ นที่ฝ่าฝื นนโยบายฉบับนี้จะต้องรี บรายงานต่อผูบ้ งั คับ บัญชา หรื อผ่านช่องทางการรายงาน
ที่กาํ หนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้
9.3.3 แนวทางการปฏิบัตเิ พือ่ ป้ องกันและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บททัว่ ไป
1)
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และ
จรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2)
พนักงาน ไม่พึงละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ต้อง
แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อบุ คคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย
หรื อข้อซักถามให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาํ หนดให้ทาํ หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆที่กาํ หนดไว้
3)
บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและ คุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้งเรื่ องคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4)
บริ ษทั จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สมํ่าเสมอเพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
5)
ผูท้ ี่กระทําคอร์รัปชัน่ เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดต่อกฎหมาย
6)
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแ พร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางบริ ษทั ฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่
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7)
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าคอร์รัปชัน่ เป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ท้ งั การ
ทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
9.3.4 การประเมินความเสี่ยง
1) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดสิ นบนและการคอร์รัปชัน่ และ
จะต้องสื่ อสารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ ให้เข้าใจ และร่ วมมือกัน เพื่อจัดการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2) บริ ษทั ฯ จะจัดทําการประเมินความเสี่ ยงจากการทําธุรกรรมต่
างๆ ของบริ ษทั ฯ ที่อาจมีข้ นั ตอนหรื อ
กระบวนการที่เข้าข่ายการติดสิ นบนและการคอร์รัปชัน่ โดยทําการทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงโดยภาพรวมของ
บริ ษทั ฯ เป็ นประจําอย่างน้อยปี ละครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ ยงที่ใช้อยูใ่ ห้มีความเหมาะสมที่จะป้ องกัน
ความเสี่ ยง หรื อลดความเสี่ ยงลงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้
9.3.5 การฝึ กอบรมและการสื่อสาร
1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ก. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรื อรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้โดยเฉ พาะรู ปแบบต่างๆของการคอร์รัปชัน่
ความเสี่ ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณี พบเห็นหรื อสงสัยว่า
มีการคอร์รัปชัน่
ข. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสําเนานโยบายฉบับนี้หรื อหาได้จากใน Intranet ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อช่วยให้มนั่ ใจว่ าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ นอกจากนี้ยงั สามารถหาอ่านนโยบายรวมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุ งแก้ไขได้จากเว็ บไซด์ของ
บริ ษทั ฯ
ค. การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายนี้ จะเป็ นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรื อก่อนการเข้ารับตําแหน่ง
ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริ ษทั ฯ
2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า/ให้บริ การ และผูร้ ับเหมา
บริ ษทั ฯ จะสื่ อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้แก่ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิจ
ผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า /
ให้บริ การ และผูร้ ับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่ มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า/บริ การ และผูร้ ับเหมายึดมัน่ ในมาตรฐานการ
รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ
9.3.6 การแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีขอ้ สงสัยหรื อมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานหรื อบุคคล
ซึ่งกระทําการในนามบริ ษทั ฯ คนใดได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์รัปชัน่ จะต้องรายงานหรื อแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
ต่อบริ ษทั ฯ ได้ดงั นี้
 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานสามารถยืน่ ข้อร้องเรี ยนได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรื อเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรผ่านช่องทาง ดังนี้
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ผ่านทางโทรศัพท์ 02-291-8888 ต่อ 120 (คุณนพพล ศักดิ์ทอง)
ผ่านทาง E-mail :noppol@krungthai.co.th
ผ่านทาง website ของบริ ษทั www.krungthai.co.th
ผ่านจดหมายโดยระบุชื่อ และส่งมายัง “ผูร้ ับแจ้งข้อร้องเรี ยน” ตามที่อยูต่ ่อไปนี้
คุณนพพล ศักดิ์ทอง / เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)
455/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120
 บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลผูแ้ จ้งไว้เป็ นความลับ โดยบริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
บริ หารงานและกํากับการปฏิบตั ิงานภายใน หรื อเปิ ดเผยตามคําสัง่ โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคําสัง่
ศาล และ/หรื อ ตามคําสัง่ ของสํานักงาน ก .ล.ต. หน่วยงานราชการ และ /หรื อหน่วยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง
 ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริ งจัง และได้รับความคุม้ ครองโดยไม่
ต้องหวัน่ เกรงต่อการใช้อาํ นาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรื อการกระทําที่ไม่เป็ นธรรม เพื่อตอบโต้
การกระทําของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
 ผูแ้ จ้งจะต้องกระทําการโดยสุจริ ต หากบริ ษทั ฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริ ต หรื อมีเจตนาในการ
กลัน่ แกล้งให้ผอู ้ ื่นได้รับความเสี ยหาย เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรื อให้ได้รับความ
อับอาย ฯลฯ นั้น บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตามที่เห็นควรต่อไป
o
o
o
o

9.3.7 การดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรอง สื บสวน
ข้อเท็จจริ ง
2) ระหว่างการสื บสวนข้อเท็จจริ ง กรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้
ตัวแทน (ผูบ้ ริ หาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนได้ทราบ
3) หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้
กระทําการคอร์รัปชัน่ หรื อทุจริ ตจริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิผถู ้ ูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู ้
ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทาอันทุจริ ต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4) หากผูถ้ ูกร้องเรี ยน ได้กระทําการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนั้นถือว่าเป็ นการกระทําผิดนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั จนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรื อพ้นจากตําแหน่ง และ
หากการกระทําทุจริ ตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ ระทําความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทาง
วินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ คําตัดสิ นของคณะกรรมการ (ผูบ้ ริ หาร) ถือเป็ นอันสิ้นสุด
9.3.8 การกากับติดตามและสอบทาน
1) บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปี ละครั้ง ) โดยพิจารณา
ถึงสถานการณ์และความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบผลการ
ประเมินความเสี่ ยง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ ยง
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2) ฝ่ ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ และรายงาน
ประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่ งด่วน เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิผลในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ ทั้งนี้จะหารื อผลการตรวจสอบร่ วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหม าะสม
และจะรายงานให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป
9.4

บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้
สายงาน

31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวนทั้งสิ้น

281 คน

จานวนพนักงานประจา (คน)

1. สายงานบริ หาร

9

2. สายงานการตลาด

95

3. สายงานบริ การ

89

4. สายงานสนับสนุนธุรกิจ

88

รวม

281

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานใดๆ
ค่ าตอบแทนบุคลากร
ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2559 เป็ นจํานวน 98 ล้านบาท และค่าตอบแทนรวม
จํานวน 281 คน (รวมเข้า-ออกระหว่างปี ) ในปี 2560 เป็ นจํานวน 99.17 ล้านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน
ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม อยูใ่ นรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจําปี 2560
เป็ นการรายงานแยกเล่มจาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (56-1) และได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั
เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจเข้าไปดูขอ้ มูลได้ที่เว็บไซด์ www.krungthai.co.th
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ในสภาพปั จจุบนั บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับ
แบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่ องการทําธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวนั้น บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยังได้มีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อทํา
หน้าที่ในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตในการตรวจสอบกิจการ / ธุรกรรมภายใน
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพในการควบคุม/ บริ หารจัดการที่ดี
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่างกัน
บริ ษทั มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการทํารายการกับผู ้
ถือหุน้ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงการทํารายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ และ /หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
รายการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมทั้งหนังสื อแสดง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดงั นี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)

บริ ษทั /บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี

บจก.สยามนิสสัน กรุ งไทย

บจก. โตโยต้า กรุ งไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
นายไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 4 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ
22.22 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นายพิเทพ จันทรเสรี กุล เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของ
บริ ษทั และเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นายพิชิต จันทรเสรี กุล เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของ
บริ ษทั และเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.67 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 7.92 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 5.56 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 5.56 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นายพิสิทธ์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ10 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 5.56 ของบจก. ธนภัทรพรอพเพอร์ ต้ ี
นายพิชิต จันทรเสรี กุล เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของ
บริ ษทั และเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 25 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 2.50 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 7.92 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 5 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 5 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 60 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นายไพฑูรย์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 4 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ
2.50 ของบจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย
นายพิเทพ จันทรเสรี กุลเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของ
บริ ษทั และเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 60 ของบจก.โตโยต้า กรุ งไทย
นายพิชิต จันทรเสรี กุล เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของ
บริ ษทั และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก.โตโยต้า กรุ งไทย
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก.โตโยต้า กรุ งไทย
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 7.92 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 0.38 ของบจก. โตโยต้า กรุ งไทย
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 0.38 ของบจก. โตโยต้า กรุ งไทย
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 0.38 ของบจก. โตโยต้า กรุ งไทย
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต

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

ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 7.92 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 32.50 ของทุนชําระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต
นางสาวพิมลฑา จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั
และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.25 ของทุนชําระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรี กุล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั และเป็ นกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนาม และเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.13 ของทุนชําระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต
เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 16.20 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั และเป็ นมารดาของนายพิเทพ จันทรเสรี กุล
เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั และเป็ นบุตรของ
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล
เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 13.60 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั และเป็ นบุตรของ
นางวิภาพร จันทรเสรี กุล
เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 7.92 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั และเป็ นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรี กุล
เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 8.09 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั และเป็ นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรี กุล
เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั และเป็ นบุตรของนางวิภาพร จันทรเสรี กุล

12.1 รายการระหว่างกัน
1 รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน
ลักษณะรายการ

รายการเช่าทรัพย์สิน
บริ ษทั เช่าพื้นที่อาคารขนาด 1,490 ตร.ม. เพื่อใช้เป็ นศูนย์บริ การ โดย
ได้รับจัดสรรพื้นที่สาํ หรับจอดรถขนาด 3,000 ตร.ม. ตั้งอยูท่ ี่ ถ .
พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี นับตั้งแต่
20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 คิดอัตราค่าเช่า 100,000
บาทต่อเดือน และผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ์ปรับขึ้นค่าเช่าได้ไม่เกินร้อยละ 10
ในทุกระยะเวลา 3 ปี

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

นโยบายราคา

บจก. สยาม
นิสสัน กรุ งไทย

คิดอัตราค่าเช่า
100,000 บาทต่อ
เดือน
(คิดเป็ นอัตราค่า
เช่ารวมพื้นที่
จอดรถ 22 .27
บาทต่อ ตร.ม.)
คิดอัตราค่าเช่า
70,000 บาทต่อ
เดือน (คิดเป็ น
อัตราค่าเช่ารวม
373.34 บาท ต่อ
ตร.ม.)

1.20

1.20

0.84

0.84

คิดอัตราค่าเช่า/
150,000 บาท

1.8

1.8

บริ ษทั ย่อย เช่าพื้นที่ 187.5 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่ ถนนรามอินทรา แขวง
คันนายาว กรุ งเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง
31 ธันวาคม 2563

บจก. ธนภัทร
พรอพเพอร์ ต้ ี

บริ ษทั ย่อยเช่าพื้นที่ 2400 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่ โฉนดเลขที่ 6567 ถนน
พหลโยธิน แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ สัญญาเช่าอายุ 2
ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63

บจก. โตโยต้า
กรุ งไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี
รอบปี
สิ้ นสุ ด 31
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.
ธ.ค.59
60
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บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ลักษณะรายการ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

นโยบายราคา

รายการให้เช่าทรัพย์สิน
1. บริ ษทั ให้เช่าพื้นที่สาํ นักงาน ขนาด 350 ตร.ม.เพื่อให้ใช้เป็ นโชว์
รู มรถยนต์ ตั้งอยูท่ ี่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์
2564

บจก. สยามนิส
สัน
กรุ งไทย

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

1.00

1.0

2. บริ ษทั ย่อยให้เช่าพื้นที่สาํ นักงาน ขนาด 1,200 ตร.ม.เพื่อให้ใช้เป็ น
โชว์รูมรถยนต์ ตั้งอยูท่ ี่ ถ. ศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
สัญญาเช่าอายุ 1 ปี ตั้งแต่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บจก.
คาร์ลอฟท์
ออโต้ อิมพอร์ต

คิดอัตราค่าเช่า
86,290 บาทต่อ
เดือน
(คิดเป็ นอัตราค่า
เช่า 71.91 บาท
ต่อ ตร.ม.)

1.04

1.04

2.

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี
รอบปี
สิ้ นสุ ด 31
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.
ธ.ค.59
60

รายการซื้ อทรัพย์สิน
ลักษณะรายการ

1. บริ ษทั ซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็ นทรัพย์สินให้เช่า

เจ้าหนี้ค่าซื้อรถยนต์
2. บริ ษทั ซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็ นทรัพย์สินให้เช่า

เจ้าหนี้ค่าซื้อรถยนต์
3. บริ ษทั ซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็ นทรัพย์สินให้เช่า
เจ้าหนี้ค่าซื้อรถยนต์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บจก.โตโยต้า
กรุ งไทย

บจก. สยามนิสสัน
กรุ งไทย

บจก. คาร์ลอฟท์
ออโต้ อิมพอร์ต

นโยบายราคา

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

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี
รอบปี
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค. 59 สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.60
969.04
398.80

34.99

15.99

38.07

18.92

-

-
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2 รายการคํ้าประกันเงินกูย้ มื ธนาคาร
ลักษณะรายการ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

1. นายพิเทพ จันทรเสรี กุล คํ้าประกันเงินกูย้ มื ธนาคาร นายพิเทพ จันทรเสรี กุล
ให้แก่บริ ษทั กับธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี ธนาคารวงเงิน 10 ล้านบาท คํ้า
ประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
วงเงิน 130 ล้านบาทและหนังสื อสัญญาคํ้าประกัน
วงเงิน 130 ล้านบาท
2. นายพิชิต จันทรเสรี กุล คํ้าประกันเงินกูย้ มื ธนาคาร
นายพิชิต จันทรเสรี กุล
ให้แก่บริ ษทั กับธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินวงเงิน
80 ล้านบาทและหนังสื อสัญญาคํ้าประกัน วงเงิน
100 ล้านบาท

นโยบายราคา

ไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนี ยม

ไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนี ยม

มูลค่าของเงินกูย้ มื คงค้าง (ล้านบาท)
รอบปี
รอบปี
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.59 สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.60
-

-

-

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ดังนี้
1. รายการเช่ าและให้ เช่ าทรั พย์ สิน
บริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็ นสํานักงานและศูนย์บริ การ และให้เช่าพื้นที่สาํ นักงานเพื่อใช้เป็ นโชว์ รู มรถ
ยนต์ ในอัตรายุติธรรมและสมเหตุสมผล สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ค่าเช่าในพื้นที่สาํ นักงานใกล้เคียง และบริ ษทั เช่ารถยนต์
และให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการดําเนินงานในราคาค่าเช่าลูกค้าชั้นดีซ่ ึงเป็ นราคาที่ยตุ ิธรรมและสมเหตุสมผล
บริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเช่าที่ดินในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะรับผิดชอบใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
บริ ษทั ย่อยเช่าที่ดินกับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง ในอัตราที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ราคาตลาดโดยบริ ษทั ย่อยเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าที่ดิน
2. รายการซื ้อทรั พย์ สิน
รายการดังกล่าว เป็ นการซื้อรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ เพื่อสําหรับใช้ประกอบกิจการของบริ ษทั เป็ นทรัพย์สิน
เพื่อให้เช่า ในราคายุติธรรม เปรี ยบเทียบได้กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายรถยนต์รายอื่น ซึ่งเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ทั้งนี้
ตั้งแต่ไตรมาสสาม ปี 2547 เป็ นต้นไป บริ ษทั มีนโยบายซื้อรถยนต์ในราคาตลาด โดยทําการเปรี ยบเทียบราคา
รถยนต์ กบั ผูจ้ าํ หน่ายหลายราย และซื้อรถยนต์ในรุ่ นเดียวกันที่มีราคาตํ่าสุดหรื อได้รับออปชัน่ เพิ่มที่มีมูลค่ารวม
สูงสุด
3. รายการคา้ ประกันเงินกู้ยืมธนาคาร
รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็ นเงื่อนไขของการให้กยู้ มื เงินของธนาคารพาณิ ชย์ และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั โดยเป็ นการคํ้าประกันสําหรับเงินกูย้ มื เพื่อซื้อรถยนต์สาํ หรับให้เช่า และสําหรับเงินทุนหมุนเวียน
ของบริ ษทั โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
1. รายการเช่ าและให้ เช่ าทรั พย์ สิน
 บริ ษทั เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็ นศูนย์บริ การจาก บจก. สยามนิสสัน กรุ งไทย และบริ ษทั ให้ บจก. สยามนิสสัน
กรุ งไทย เช่าพื้นที่สาํ นักงานบางส่วนเพื่อใช้เป็ นโชว์รูมสําหรับจําหน่ายรถยนต์นิสสัน โดยอาคารทั้งสองแห่ง
ตั้งอยูบ่ ริ เวณพื้นที่เดียวกันบนถนนพระราม 3 บริ ษทั เป็ นเจ้าของสิ ทธิในพื้นที่บริ เวณด้านหน้าติดกับถนนใหญ่
และ บจก.สยามนิสสัน กรุ งไทยเป็ นเจ้าของสิ ทธิในพื้นที่บริ เวณด้านหลัง ซึ่งต่อมาบริ ษทั ได้มีการขยายการ
ดําเนินธุรกิจ จึงได้เช่าพื้นที่ใช้ในส่วนหลังเพิ่มเติมสําหรับเป็ นศูนย์บริ การ และได้ให้ บจก . สยามนิสสัน
กรุ งไทย เช่าพื้นที่ส่วนหน้าบางส่วนเพื่อใช้ เป็ นโชว์รูม โดยมีอตั ราค่าเช่าเป็ นอัตราที่ยตุ ิธรรม สามารถ
เปรี ยบเทียบได้กบั ค่าเช่าในพื้นที่สาํ นักงานใกล้เคียง บริ ษทั มีความจําเป็ นต้องทํารายการดังกล่าว เพราะเป็ น
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนที่บริ ษทั จะมีนโยบายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริ ษทั จะเป็ นผูใ้ ช้
ประโยชน์ จากที่ดินด้านหน้าเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงาน และ บจก .สยามนิสสัน กรุ งไทยจะเป็ นผูใ้ ช้
ประโยชน์จากที่ดินด้านหลังเพื่อก่อสร้างศูนย์บริ การซ่อมแซมรถยนต์ แต่ต่อมาเมื่อบริ ษทั มีการขยายงานทําให้
มีการใช้พ้นื ที่อาคารด้านหลังสําหรับบริ การลูกค้าของบริ ษทั มากขึ้น บริ ษทั จึงขอ เช่าพื้นที่ดงั กล่าวจาก บจก .
สยามนิสสัน กรุ งไทย ในขณะเดียวกัน บจก.สยามนิสสัน กรุ งไทย ซึ่งประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ายนิสสันมี
ความต้องการเช่าโชว์รูมด้านหน้าเพื่อจอดรถสําหรับจําหน่าย จึงจําเป็ นต้องขอเช่าพื้นที่บางส่วนจากบริ ษทั
รายการดังกล่าวจึงเป็ นผลมาจากข้อตกลงในอดี ต ซึ่งในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้น
ต่อไปตลอดอายุสญ
ั ญา 10 ปี ซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และมีการต่อสัญญาออกไปอีก 3
ปี โดยจะสิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 บริ ษทั ย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นโชว์รูม โตโยต้า ชัวร์ กรุ งไทย สาขาศรี นคริ นทร์และเป็ นสํานักงานสาขา โดย
บริ ษทั ย่อยให้ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต เช่าที่ดินดังกล่าวบางส่วนเพื่อใช้เป็ นโชว์รูมสําหรับจําหน่าย
รถยนต์นาํ เข้า โดยอาคารทั้งสองแห่งตั้งอยูบ่ ริ เวณพื้นที่เดียวกันบนถนนศรี นคริ นทร์ และบริ ษทั ย่อยคิดค่าเช่า
ที่ ดินในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อดังกล่าวจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 บริ ษทั ย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สาํ หรับจําหน่ายรถยนต์บริ เวณถนนรามอินทรา โดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก บจก . ธน
ภัทร พร็ อพเพอร์ต้ ี โดยจ่ายค่าเช่าตามรา คาที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
เช่าที่ดิน
 บริ ษทั ย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สาํ หรับจําหน่ายรถยนต์บริ เวณถนนพหลโยธิน สาขาเกษตรโดยเช่าที่ดินดังกล่าวจาก
บจก. โตโยต้า กรุ งไทย โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่ างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การเช่าที่ดิน
2. รายการซื ้อทรั พย์ สิน
บริ ษทั ซื้อรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และเครื่ องมือช่างจาก บจก . สยามนิสสัน กรุ งไทย และ บจก . โตโยต้า
กรุ งไทย เพื่อสําหรับประกอบกิจการของบริ ษทั ในการให้ลูกค้าเช่ารถยนต์ โดยมีราคาที่ยตุ ิธรรม และ
เปรี ยบเทียบได้กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายรถยนต์รายอื่น ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการทํารายการซื้อทรัพย์สินระหว่างกัน
เพิ่มเติม บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาราคา รวมทั้งความ จําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของการทํารายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั คาดว่าจะมีรายการซื้อทรัพย์สิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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ระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากบริ ษทั มีนโยบายให้ลูกค้าสามารถเลือกยีห่ อ้ รถยนต์ที่ตอ้ งการได้ แต่การจัดซื้อ
รถยนต์ยหี่ อ้ ดังกล่าวจะจัดให้มี ผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์อื่นเข้ามาเสนอราคา โดยที่ผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์ที่ให้เงื่อนไขที่ดี
ที่สุดจะเป็ นผูท้ ี่ได้รับคัดเลือก
3. รายการคา้ ประกันเงินกู้ยืมธนาคาร
คุณพิเทพ จันทรเสรี กลุ และคุณพิชิต จันทรเสรี กลุ เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาวกับ
ธนาคารพาณิ ชย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมคํ้าประกันเงินกูก้ บั บริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั มีความจําเป็ นสําหรับ
เงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่จึงให้การสนับสนุนการกูย้ มื เงินดังกล่าวจากธนาคาร
พาณิ ชย์ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีความจําเป็ นในการทํารายการเพิ่มเติม บริ ษทั จะดําเนินการอย่างยุติธรรม โดยหาก
มีการคิดค่าธรรมเนียมคํ้าประกันเงินกู้ จะใช้อตั รายุติธรรมที่สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาตลาด และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ดงั กล่าวมีนโยบายให้
การสนับสนุนการกูย้ มื เงินของบริ ษทั โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้มีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน โดยจะกําหนดให้ผบู ้ ริ หาร
หรื อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริ
ษัทได้จดั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมเข้าพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย โดย
นโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น บริ ษทั จะมีการกําหนด
รายละเอียดรายการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ให้ชดั เจน เพื่อให้ผู ้ สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการ
ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปั จจุบนั บริ ษทั ได้กาํ หนดการเข้าทํารายการระหว่างกันในรายการค้าที่กระทํา
ปกติเพื่อประกอบกิจการหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ดังนี้
1) รายการค้าที่บริ ษทั กระทําปกติเพื่อประกอบกิจการหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป
 วงเงินอนุมตั ิสัญญาเช่ าระยะยาว
วงเงิน

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

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

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

ผู้มีอานาจอนุมัติในรายการค้ าปกติ
กรณีทาสั ญญากับบุคคลภายนอก
กรณีทาสั ญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
/ บุคคลที่เกีย่ วข้ อง 1/
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารจัดการ และผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารจัดการ และผูช้ ่วยกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุนธุรกิจ
ผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุนธุรกิจ2/
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุนธุรกิจ
ธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั

2) รายการค้าที่บริ ษทั กระทําปกติเพื่อประกอบกิจการหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้า
ทัว่ ไป หรื อรายการอื่นๆ ที่ไม่เป็ นธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั จะดําเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมตั ิเข้า
ทํารายการ และบริ ษทั จะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไม่มีสิทธิออกเสี ยงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริ ษทั จะดําเนินการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว เพือ่ นําไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ ตาม
ความเหมาะสม

12.3 นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดย
การกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคา
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระร่ วมพิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผ ลของการทํารายการด้วย เพื่อความโปร่ งใสและ
สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สาํ คัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผ ลประโยชน์
มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะได้ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่
กรณี และบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญนอกจากนี้
บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและ ข้อมูล ทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการ ข้อมูล ประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อ มูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็ นสาระสาคัญ
ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดู และให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่ าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้ นายพิชิต จันทรเสรี กลุ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการบริษัท
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

นายพิเทพ จันทรเสรี กลุ

ประธานกรรมการ

…………………………………

2.

นายพิชิต จันทรเสรี กลุ

กรรมการบริ หาร

…………………………………

(ตราประทับบริ ษทั )
ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายพิชิต จันทรเสรี กลุ

ตาแหน่ ง
กรรมการบริ หาร

ลายมือชื่อ
…………………………………

