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(นายพิภพ กุนาศล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายโพธิพงษ์ ล�่าซ�า)
ประธานกรรมการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ทั่วโลกประสบกับปัญหาวิกฤตทาง 
เศรษฐกิจ รวมทั�งประเทศไทยในปี 2564 การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ส่งผลต่อความเช่ือม่ันของ 
ผู้บริโภคท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม ซ่่ึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2564 มียอดขายรถยนต์รวมในประเทศมีอัตราลดลงร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกับปี 
2563 ขณะท่ีมีการคาดการณ์แนวโน้มยอดขายรถยนต์ในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข่�นร้อยละ 13.3 ซ่่ึ่งคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ 
จะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับเศรษฐกิจของไทย

 การหดตัวของอุตสาหกรรมในประเทศปี 2564 ส่งผลต่อการดำาเนินงานส่วนหน่่งของบริษัทฯ แต่จากการทีบ่ริษัทฯ ได้มีการพัฒนา 
นวัตกรรมและปรับกลยุทธ์ดำาเนินกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุกนั�นมีส่วนช่วยคลายความวิตกกังวลของผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายมากข่�น  
โดยให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการเช่า การขยายสินทรัพย์ให้เช่า การขยายฐานการเช่าไปยังทรัพย์สินท่ีน่าสนใจ และ
การจำาหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าท่ีหมดสัญญา จ่งเป็นส่วนสำาคัญท่ีบริษัทฯ สามารถสร้างกำาไรสุทธิจำานวน 120.1 ล้านบาท เพ่ิมข่�น 58% จากปี 2563

บริษัท ภัทรลิสซึ่ิ่ง จำากัด (มหาชน) ย่ดมั่นในการดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์ในการก้าวไปเป็นองค์กรชั�นนำาและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ครอบคลุมทุกมิติท่ีเก่ียวข้องทั�งทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) โดยได้มีการนำา 
ผลิตภัณฑ์์พลังงานทางเลือกมาให้บริการเพ่ือเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างความย่ังยืน พร้อมทั�งขับเคล่ือนองค์กร 
ด้วยการย่ดหลักบรรษัทภิบาลก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถ่งสร้าง
ความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

ทั�งนี� ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้าและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานด้วยดีตลอดมา รวมทั�งขอขอบคุณ 
พนักงานภัทรลิสซ่ิึ่งทุกคน ท่ีมุ่งม่ันทุ่มเทแรงกายแรงใจทำางานในช่วงเวลาวิกฤตในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 เพ่ือให้องค์กร
พร้อมเผชิญสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และก้าวผ่านไปได้อย่างแข็งแกร่ง ภัทรลิสซึ่ิ่งยังมุ่งมั่นรับมือทุกสถานการณ์ และเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรม 
นำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือให้องค์กรเดินหน้า เติบโตได้อย่างม่ันคงและยัง่ยืน

สารจากคณะกรรมการ
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ข้้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้องบัริษััท

ข้้อมูลจากงบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2,695.98 2,447.93 2,037.96

รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน 123.58 162.29 269.58

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่า 1,012.78 981.14 905.29

รายได้รวม 3,880.17 3,625.45 3,237.05

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,709.86 3,549.39 3,116.92

กำาไรสุทธิ 170.31 76.06 120.13

สินทรัพย์รวม 13,394.85 12,042.70 10,828.74

หนี�สินรวม 10,357.89 9,035.61 7,745.64

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,036.96 3,007.09 3,083.10

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 596.51 596.51 596.51

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 5.09 5.04 5.17

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.15 0.08 -

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.41 3.00 2.51

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.18 1.10 1.20

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.66% 2.52% 3.95%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.24% 0.60% 1.05%

อัตรากำาไรสุทธิ 4.39% 2.10% 3.71%

อัตราการจ่ายเงินปันผล 53% 63% -
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1. นาย โพธิพงษ ลํ่าซํา  |  Mr. Photipong Lamsam
ประธานกรรมการ | Chairman

2. นาย ภูมิชาย ลํ่าซํา
รองประธานกรรมการ | Vice Chairman

| Mr. Poomchai Lamsam

3. นาย สาระ ลํ่าซํา
กรรมการ | Director

| Mr. Sara Lamsam

4. นาง นวลพรรณ ลํ่าซํา  |  Mrs. Nualphan Lamsam
กรรมการ | Director

5. นาย พิภพ กุนาศล | Mr. Pipop Kunasol
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ|Director and President

6. ดร. สุธี โมกขะเวส
กรรมการ | Director

| Dr. Sutee Mokkhavesa

7. นาง จันทรา บูรณฤกษ
กรรมการอิสระ | Independent Director

| Mrs. Chantra Purnariksha

8. นาย สือตระกูล สุนทรธรรม | Mr. Suebtrakul Soonthornthum
กรรมการ | Director

9. นาย อนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล | Mr. Anupon Likitpurkpaisan
กรรมการอิสระ | Independent Director

10. นาย วิเชฐ ตันติวานิช
กรรมการอิสระ | Independent Director

| Mr. Vichate Tantiwanich

11. นาย อาภัสสร บุนนาค
กรรมการอิสระ | Independent Director

| Mr. Arpatsorn Bunnag

12. นาง พูลพิพัฒน อังยุรีกุล  |  Mr. Poonpipat Aungurigul
กรรมการอิสระ | Independent Director
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Board of Director / คณะกรรมการบริษัท
Board of Director / คณะกรรมการบัริษััท

5. นายพิภพ กุนาศล | Mr. Pipop Kunasol
 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  | Director and President  

6. ดร.สุธี โมกขะเวส | Dr. Sutee Mokkhavesa 
 กรรมการ | Director

7. นางจันทรา บูรณฤกษ์ | Mrs. Chantra Purnariksha
 กรรมการอิสระ | Independent Director

8. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม | Mr. Suebtrakul Soonthornthum
 กรรมการอิสระ | Independent Director

1. นายโพธิพงษ์ ลำ่าซึ่ำา | Mr. Photipong Lamsam                         
 ประธานกรรมการ  | Chairman 

2. นายภูมิชาย ลำ่าซึ่ำา | Mr. Poomchai Lamsam                       
 รองประธานกรรมการ | Vice Chairman 

3. นายสาระ ลำ่าซึ่ำา | Mr. Sara Lamsam  
 กรรมการ | Director 

4. นางนวลพรรณ ลำ่าซึ่ำา | Mrs. Nualphan Lamsam
 กรรมการ | Director 

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล I Mr. Anupon Likitpurkpaisan
 กรรมการอิสระ | Independent Director

10. นายวิเชฐ ตันติวานิช | Mr. Vichate Tantiwanich
 กรรมการอิสระ | Independent Director

11. นายอาภัสสร บุนนาค | Mr. Arpatsorn Bunnag
 กรรมการอิสระ | Independent Director 

12. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล | Mr. Poonpipat Aungurigul
 กรรมการอิสระ | Independent Director
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1. นาย พิภพ กุนาศล | Mr. Pipop Kunasol
กรรมการผูจัดการ
President

2. นาง ทิิพยสุุดา คืืนคง  | Mrs. Thipsuda Kuenkong
รองกรรมการผูจััดการ ทําหนาที่ผูบริิหารสายงานสนัับสนุุนองคกร
Executive Vice President Head of Supporting Group

3. นาย ขจรจัักร ชโลธร  | Mr. Kachornjak Chalothorn
รองกรรมการผูจััดการ ทําหนาที่ผูบริิหารสายงานบริิหารราคา และตนทุุน 
Executive Vice President Head of Price & Cost Management Group 

4. นาย ธนัันต สืืบศิิร | Mr. Thanan Suebsiri
ผูชวยกรรมการผูจััดการ ทําหนาที่ผูบริิหารสายงานธุุรกิิจผลิิตภััณฑพิเศษ
First Senior Vice President Head of Special Asset Business Group

5. นาย สุุทธิิชััย สมบัติศิริ | Mr. Soottichai Sombatsiri
ผูชวยกรรมการผูจััดการ ทําหนาที่ผูบริิหารสายงานธุุรกิิจลููกคาองคกร
First Senior Vice President Head of Corporate Business Group

6. นาย ดนุุ สุุขวััจน  | Mr.Danu Sukhavat
ผูชวยกรรมการผูจััดการ ทําหนาที่ผูบริิหารสายงานการเงิิน และควบคุุม
First Senior Vice President Head of Finance and Control Group

7. นาย นฤพล วััฒนคุุณ | Mr. Naruepol Watanakun
ผูชวยกรรมการผูจััดการ ทําหนาที่ผูบริิหารสายงานบริิการ และบริิหารทรััพยสิิน
First Senior Vice President Head of Service and Asset management Group

Management Officer / คณะผูบริหารของบริษัท
Management Officers / คณะผูู้้บัริหารข้องบัริษััท 

1. นายพิภพ  กุนาศล  |  Mr. Pipop Kunasol
 กรรมการผู้จัดการ 
 President 

2. นางทิพย์สุดา  คืนคง (1)  |  Mrs. Thipsuda Kuenkong
 รองกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
 Executive  Vice President Head of Supporting Group

3. นายขจรจักร  ชโลธร  |  Mr. Kachornjak Chalothorn
 รองกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานบริหารราคา และต้นทุน 
 Executive  Vice President Head of Price & Cost  Management Group 

4. นายธนันต์  สืบศิริ  |  Mr. Thanan Suebsiri
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์์พิเศษ  
 First Senior Vice President Head of Special Asset Business Group

5. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ   |  Mr. Soottichai Sombatsiri
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร  
 First Senior Vice President Head of Corporate Business Group

6. นายดนุ สุขวัจน์   |  Mr.Danu Sukhavat 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานการเงิน และควบคุม 
 First Senior Vice President Head of Finance and Control Group

7. นายนฤพล วัฒนคุณ  |  Mr. Naruepol Watanakun
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน
 First Senior Vice President Head of Service and Asset Management Group

หมายเหตุ (1) - นางทิพย์สุดา คืนคง ได้เกษียณอายุงานจากตำาแหน่งเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 
การประกอบัธุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

1. โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 

1.1 นโยบัายและภาพรวมการประกอบัธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุุประสงค์์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงานข้องบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรชั�นนำาและยัง่ยืน ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมท่ีตอบสนองทุกมิติของลูกค้า

พันธกิจ (Mission)
1. เป็นผู้นำาธุรกิจ Leasing พร้อมทั�ง ให้บริการ Leasing ท่ีทันสมัยกับทรัพย์สินท่ีหลากหลาย ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค อย่างม่ันคงและย่ังยืน  

  ด้วยการยด่ม่ันในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
2. ครองใจลูกค้าด้วยบริการอย่างมืออาชีพ เพ่ือเสริมสร้างความสำาเร็จให้กับลูกค้าในทุกมิติ
3. ดูแลพนักงานและคู่ค้า ดุจ คนในครอบครัว และสร้างผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้นไปพร้อมกัน

Core Values (ค่์านิยมองค์์กร)
ค่านิยมองค์กร เปรียบเสมือนกรอบความคิดหลัก หรือความเช่ือท่ีแสดงเป็นบรรทัดฐานในการกำาหนดรากฐานหรือพฤติกรรมของบุคลากร 

ในองค์กร เพือ่ให้คนในองค์กรมองไปทีภ่าพเดียวกัน ต่อยอดทางคิดสร้างสรรค์ นำาแนวทางใหม่ ๆ มาใช้ในการทำางานเพื่อให้การปฏบิัติงานม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข่�น มีจุดมุ่งหมายในการทำางานท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายหลักขององค์กร มุ่งม่ัน ตั�งใจในการปฏิบัติงาน ตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มใจ ตลอดจนเปิดใจรับฟัังส่ิงใหม่ๆ พร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ 

โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 
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1.1.2 การเปล่่ยนแปลงและพัฒนาการท่่ส�าคั์ญ  
บริษัท ภัทรลิสซึ่ิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั�งเป็นบริษัทจำากัดในปี 2530 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน), 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด, บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำากัด (มหาชน) 
และ บริษัท สมบัติลำ ่าซึ่ำา จำากัด เป็นแกนนำาในการจัดตั �ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการดำาเนินการจัดหาทรัพย์สินให้เช่า 
แบบลิสซ่ิึ่ง โดยเน้นการให้เช่าดำาเนินงาน (Operating Lease) และเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก 

ในช่วงแรกเน้นการให้เช่าทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ พร้อมทั�งได้มีการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น บริการซ่ึ่อมแซึ่มและบำารุงรักษารถยนต์

ในปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท และนำาบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท และในปี 2548 บริษัทได้เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั�งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท  
เป็น 450,000,000 บาท และได้เรียกชำาระค่าหุ้น ซ่่ึ่งเป็นผลให้บริษัทมีทุนเรียกชำาระแล้วเป็นจำานวน 447,369,569 บาท คิดเป็นจำานวนหุ้นทั�งสิ�น 
447,369,569 หุ้น ซ่่ึ่งการเพ่ิมทุนในครั�งนี�จะเป็นหน่่งในการปรับโครงสร้างเงินทุน และเป็นส่วนสำาคัญสำาหรับรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท 
ในอนาคต และในปี 2548 บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด (TRIS) ยังได้ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) ของบริษัท และหุ้นกู้ไม่มีประกัน 
(Issue Rating) เป็นระดับ A - จากเดิม BBB + 

นอกเหนือจากนั�นแล้ว ในปี 2548 นิตยสาร Forbes นิตยสารชั �นนำาทางธุรกิจ ได้คัดเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชน และ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาคเอเชีย-แปซึ่ิฟัิก จากทั�งหมด 15 ประเทศ 25,864 บริษัท โดยได้คัดเลือกเฉพาะบริษัท 
ขนาดกลาง ท่ีมียอดรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐและไม่ตำ่ากว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ จำานวน 11,845 บริษัท ทั�งนี�บริษัท ภัทรลิสซ่ิึ่ง 
จำากัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่่งใน 11 บริษัทจากประเทศไทย และเป็นบริษัทลิสซ่ิึ่งเดียว ท่ีได้รับรางวัล Asia’s Best Under a Billion 
รางวัลนี�ได้แสดงให้เห็นถ่งการดำาเนินงานต่างๆ ตลอดจนการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจนเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

ในปี 2550 บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่  โดยในส่วนของธนาคารกสิกรไทยได้เสนอขายหุ้นที่ถืออยู่ออกให้กับ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด ซึ่่่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายเดิมของบริษัท สืบเนื่องจากนโยบายของทางธนาคารกสิกรไทยที่จะปรับลด 
การลงทุนในบริษัทที่ไม่สามารถควบคุมการดำาเนินงานได้ทั �งหมด ซึ่่่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู ้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ 
การดำาเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด แต่กลับมีผลดีในการเสริมสร้างพันธมิตรสำาหรับการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต 

ในปี 2551 บริษัทได้เร่ิมขยายการให้บริการใน 2 ผลิตภัณฑ์์ใหม่ คือ PHATRA AIRCRAFT LEASING ซ่่ึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการเช่าเคร่ืองบิน 
โดยสารขนาดเล็ก 4-12ท่ีน่ัง ประเภท Business Jet, Turbo Prop, Piston และ PHATRA YACHT LEASING โดยเป็นการให้บริการเช่าเรือแบบ 
Motor Yacht โดยทั�ง 2 ผลิตภัณฑ์์มุ่งเน้นเพ่ือตอบสนองการเดินทางเพ่ือธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว ซ่ึ่ง่บริษัทไม่เคยหยดุน่ิงในการพัฒนาบริการ 
ให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า 

รวมทั�งได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในผลิตภัณฑ์์ PHATRA AUTO LEASING ให้มีการให้บริการอย่างครบวงจร เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากย่ิงข่�น ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายศูนย์บริการตามมาตรฐานผู้ผลิตไว้คอยบริการลูกค้าท่ัวประเทศ 
ซ่่ึ่งลูกค้าสามารถนำารถเข้า เช็คระยะทาง หรือซ่ึ่อมบำารุงฉุกเฉิน โดยม่ันใจได้ว่า อะไหล่ท่ีได้รับนั�นเป็นมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิต  ทั�งนี�เพ่ือเป็นการ 
สร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าของบริษัทว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลาเพียงแค่โทรศัพท์แจ้งมาที่ 0-2290-7575 หรือ 0-2693-2288 
พร้อมกันนี� บริษัทยังได้รับ ISO 9001 : 2008 รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint  Management)  
จาก SGS เพื่อการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร UKAS ความสำาเร็จนี�เกิดจากการ 
ทำางานร่วมกันของทีมงานบริการทีเ่กี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่่่งระบบคุณภาพ รู้และเข้าใจถ่งความต้องการของ 
ลูกค้า เพ่ือประโยขน์สูงสุดคือความพอใจของลูกค้า ท่ีบริษัทมุ่งม่ันพัฒนาเสมอมา

ในปี 2558 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 646,200,489 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 447,369,569 บาท โดยการให้สิทธิกับ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการเพ่ิมทุนในครั�งนี�เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กับบริษัท พร้อมทั�งได้จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซืึ่�อหุ้นสามัญของบริษัท ครั�งท่ี 1 (PL-W1) ในจำานวน 49,707,319 หน่วย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซืึ่�อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและท่ีจองซืึ่�อเกินสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า 

ในปี 2560 บริษัทได้มีการกระจายการให้เช่าไปยังสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆมากข่�น เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้
อย่างครอบคลุม และนำามาสู่การพัฒนาธุรกิจให้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถ่งการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำาให้บริษัทยังคงเป็นผู้นำาในธุรกิจลิสซึ่ิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าดำาเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในปี 
2560 บริษัทยังได้รับ ISO9001:2015 รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint Management) จาก SGS  
โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร UKAS

โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 
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โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาทรัพย์สินให้เช่าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นการให้ 
บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) มีการกระจายการให้เช่าไปยังสินทรัพย์ 
ประเภทอื่นๆมากข่�น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลุม และนำามาสู่การพัฒนาธุรกิจให้เช่าได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ รวมถ่งการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำาให้บริษัทยังคงเป็นผู้นำา 
ในธุรกิจลิสซ่ิึ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าดำาเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง

ทั�งนี� บริษัทมีแนวทางที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้นำาเอาสินทรัพย์ที่หมดสัญญาแล้วและยังมี 
สภาพดีออกทำาการให้เช่าระยะสั�น เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด นอกจากนี� บริษัทยังได้เพิ่มช่องทางการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่หมดสัญญาแล้วไป 
ยังผู้บริโภคโดยตรง โดยเปิดศูนยจ์ำาหน่ายรถยนต์มือสองในนาม “สบายคาร์ by phatra leasing” ซ่ึ่ง่ก็ได้รับการตอบรับด้วยดี เน่ืองจากรถยนต์ 
ท่ีนำาออกจำาหน่ายมีสภาพดีและได้รับการบำารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี� ในปีนี�บริษัทได้เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทมากข่�น รวมถ่งยังมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุน 
ด้าน Digital Marketing และนวัตกรรม (Innovation) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยและเป็นท่ีพ่งพอใจของลูกค้า

ปี 2562 บริษัท ภัทรลิสซึ่ิ่ง จำากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการเช่าสินทรัพย์แบบสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาเช่าเงินทุน 
เป็นหลัก โดยนอกเหนือจากสินทรัพย์ประเภทเดิมที่ให้เช่าอยู่แล้วบริษัทยังขยายการให้เช่าไปในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีสภาพคล่องและ 
ยังมีผู้ให้เช่าเป็นจำานวนน้อยเพิ่มเติม ทั�งนี�เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงซึ่่่งมีผลต่ออัตรากำาไรของบริษัท นอกจากนี� การบริหาร 
จัดการสินทรัพย์ให้เช่าท่ีหมดสัญญาเช่าก็ยังคงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีบริษัทต้องดำาเนินการต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทมีจัดงาน 
“SA-BUY CAR FESTIVAL มหกรรมรถดี น่าใช้ by ภัทรลิสซึ่ิ่ง” เพื่อจำาหน่ายรถยนต์ใช้แล้วตรงไปยังผู้ซึ่ื�อรายย่อย ซึ่่่งประสบความสำาเร็จ 
ด้วยดีเช่นเดียวกันกับในปี 2561 ท่ีผ่านมา

ปี 2563 สภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนหดตัว และมีแนวโน้มฟั้�นตัวช้ากว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ รวมทั�งฐานะทางการเงินของ 
ทั�งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีหนี�ที่อยู่ในระดับสูงและมีความสามารถในการชำาระหนี�ที่ลดลง เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื�อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีได้แพร่ระบาด จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ทำาให้บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ให้ความสำาคัญกับ 
การเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้เช่ามากกว่าการขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพื่อให้รักษาผลตอบแทนที่ดี โดยเน้นการปล่อยสินทรัพย์ 
ให้เช่ากับลูกค้าเก่าท่ีมีประวัติการชำาระท่ีดี มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา ประกอบกับราคารถยนต์ในตลาดรถยนต์ 
มือสองมีความผันผวน บรษิัทจ่งมีการปรับการประมาณการมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินเมื่อสิ�นสุดสัญญาให้เหมาะสมกับราคาตลาดในอนาคต 
สำาหรับการให้เช่ากับลูกค้ารายใหม่ เพ่ือไม่ให้เกิดความเส่ียงจากราคาซึ่ากท่ีอาจเกิดข่�นในอนาคต

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มข่�นอย่างต่อเนื่อง 
รวมถ่งจำานวนผู้ติดเชื�อในหลายๆ ประเทศรวมทั�งประเทศไทยกลับมาพุ่งสูงข่�นอีกครั�ง ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนหดตัว  
และมีแนวโน้มฟั้�นตัวช้ากว่าที่ประเมินไว้ บริษัทจ่งดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ให้ความสำาคัญกับการเพิ่มอัตราผลตอบแทนที ่
ได้รับจากการให้เช่า และการขยายสินทรัพย์ให้เช่าอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ 
ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา และเลือกลูกค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตสูง รวมถ่งพิจารณาความสามารถในการชำาระหนี�ของ 
ลูกค้าแต่ละรายประกอบด้วย รวมทั�งบริษัทให้ความสำาคัญกับการจำาหน่ายรถหมดสัญญา โดยเน้นการขายผ่านช่องทางดิจิทัล รวมทั�ง 
เลือกช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ราคาที่ดี และสามารถระบายรถยนต์มือสองได้มากข่�น ตลอดจนปรับระบบการทำางาน และนำาเทคโนโลยี 
ด้านการปฏิบัติงานต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการทำางานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้จากทุกสถานที่ (Work from anywhere) 
เพ่ือความปลอดภัยของตัวพนักงาน และเป็นไปตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐ 
โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทเป็นสำาคัญ

1.2 ลักษัณะการประกอบัธุรกิจ

ภัทรลิสซ่ิึ่ง ประกอบกิจการจัดหาทรัพยสิ์นให้กับผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก ในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing)  โดยเน้นการ 
ให้บริการในลักษณะสัญญาเช่าดำาเนินงาน (Operating Lease) กับทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิเช่น รถยนต์สำาหรับผู้บริหาร 
รถยนต์ส่วนกลางประจำาสำานักงาน รถยนต์บริการให้เช่าช่วง และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ รวมทั�งเครื่องบิน และเรือ นอกจากนี� 
ยังให้เช่าทรัพย์สิน ประเภท เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ัวไป โดยอายุสัญญาส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 3-5 ปี

ภัทรลิสซ่ิึ่ง ให้บริการด้วยบุคลากรท่ีมากประสบการณ์พร้อมจะให้คำาปร่กษาและจัดแผนการใช้ยานพาหนะท่ีเหมาะสมสำาหรับทุกองค์กร 
อีกทั�งมีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ ให้แก่ธุรกิจลิสซ่ิึ่งในประเทศไทย 
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1.2.1  โค์รงสร้างรายได้ 
รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน ในลักษณะบริการแบบ PFL (Phatra Fleet Leasing) ซึ่่่งนอกจาก 

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงานแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน และรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 
เพ่ิมอีก ทั�งนี�สำาหรับการหาลูกค้า บริษัทจะมีการกระจายไปตามอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข่�นได้ 

รายได้ของบริษัท จำาแนกตามสัญญาเช่ารายได้ของบริษัท ตั�งแต่ปี 2562-2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2,695.98 69.48 2,447.93 67.52 2,037.96 62.95

รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน 123.58 3.19 162.29 4.48 269.58 8.33

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,012.78 26.10 981.14 27.06 905.29 27.97

รายได้อื่น 47.82 1.23 34.09 0.94 24.22 0.75

รวมรายได้ 3,880.17 100.00 3,625.45 100.00 3,237.05 100.00

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์์หรือบริการ

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์์และการให้บริการหลัก   

1. AUTO LEASING
บริการให้เช่าแบบลิสซึ่ิ ่งทั �งสัญญาเช่าดำาเนินงาน (Operating Lease) และสัญญาเช่าเงินทุน (Finance Lease) สำาหรับ 

ยานพาหนะประเภทรถยนต์ ทั�งรถยนต์ผู้บริหาร รถใช้ในองค์กร หรือแม้กระทั่งรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ โดยจะให้บริการครบวงจรตั�งแต่ 
จัดหาทรัพย์สิน บริการต่อทะเบียน/ภาษี/ประกันภัย การซึ่่อมบำารุง ตลอดจนการช่วยเหลือ และให้คำาปร่กษาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ 
ยานพาหนะของลูกค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการในทุกมิติ และให้ธุรกิจของลูกค้าดำาเนินต่อไปอย่างม่ันคง

2. COMMERCIAL LEASING
บริการให้เช่าแบบสัญญาเงินทุน (Finance Lease) ในทรัพย์สินเพ่ือการพาณิชย์อ่ืนๆท่ีหลากหลาย เช่น กลุ่มเคร่ืองมือทางการแพทย์  

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  กลุ่มทรัพย์สินสำาหรับการขนส่งทั�งทางบก ทางนำ�า และทางอากาศ รวมถ่งทรัพย์สินในกลุ่มพลังงานทดแทน 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น แผงโซึ่ล่าเซึ่ลล์  โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ีการอนุมัติท่ีรวดเร็ว สามารถวางแผนผ่อนชำาระให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้งาน และสถานะทางการเงินของลูกค้า

ค์วามหลากหลายข้องรูปแบบบริการข้อง Fleet Management ส�าหรับ AUTO LEASING
ความหลากหลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management สำาหรับ AUTO LEASING ท่ีจะช่วยให้การบริหารจัดการรถยนต์ได้ง่ายกว่า  

ด้วยการจัดการรถยนต์พร้อมทั�งดูแลรักษาซ่ึ่อมบำารุง ช่วยให้ลูกค้าใช้ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็น 
การเลืือกใช้้รถยนต์์  - บริษัทมีเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญในด้านนี� คอยให้คำาปร่กษาในการเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ 

     ของแต่ละองค์กร
การจััดซืื้�อรถยนต์์  - บริษัทมีการจัดหารถท่ีรวดเร็ว ในทุกรุ่น ทุกสี ด้วยต้นทุนในการเช่าอย่างสมเหตุสมผล
การจััดส่่งรถยนต์์ - บริษัทจัดส่งให้ทุกสถานท่ีโดยไม่จำากัดจำานวนคัน
การจัดทะเบีียนรถ  - บริษัทต่อทะเบียนและจัดส่งถ่งท่ีทุกคัน
การจััดหาประกันรถ  - บริษัทมีทีมงานคอยดูแลจัดหาประกันรถ เพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทผู้เช่าปฏิบัติหน้าท่ีหลักท่ีมีอยู่ 

     อย่างคุ้มค่า 
การซ่ื้อมบีำารุง  - บริษัทดูแลการซ่ึ่อมบำารุงด้วยศูนย์บริการมาตรฐานจากผู้ผลิตเท่านั�น เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด
การจััดหารถยนต์์ทดแทน  - บริษัทจัดรถทดแทนกับทุกเหตุการณ์ท่ีรถของผู้เช่าไม่สามารถใช้ได้

โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 
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โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 

PL Service Center ศููนย์บีริการต์ลือด 24 ชั้�วโมง - บริการสร้างความอุ่นใจ พร้อมช่วยเหลือทุกปัญหาระหว่างเดินทาง เปิดบริการทุกวัน 
     ตลอด 24 ช่ัวโมง โทร. 0-2290-7575

เครือข่่ายศููนย์บีริการทั�วประเทศู   -  ด้วยเครือข่ายศูนย์บริการ และศูนย์บริการ Quick Service มากกว่า 1,500 แห่ง 
     ท่ัวประเทศ เพ่ือการให้บริการซ่ึ่อมบำารุงได้อย่างม่ันใจ พร้อมอะไหล่ในมาตรฐาน 
     ผู้ผลิต

ประโยชน์ข้องสัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 สามารถจัดหาทรัพย์สินให้เช่า พร้อมบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร
	 ช่วยลดต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจ ด้วยการเรียกเก็บค่าบริการเป็นค่าเช่าคงที่รายเดือน 
	 ค่าเช่าคงที่ ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
	 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร Fleet และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการซึ่่อมแซึ่มบำารุงรักษา 
	 ช่วยรับภาระความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้รถและลดความไม่แน่นอนในการขายทรัพย์สิน
	 การลงทุนน้อยเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow)

(2) การตลาดและการแข่้งขั้น

กลยุทธ์การแข่้งขั้น 
กลยุทธ์ในปีท่ีผ่านมา ดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการให้เช่า และการ 

ขยายสินทรัพย์ให้เช่าอย่างระมัดระวังเพ่ือรักษาผลตอบแทนท่ีดีในอนาคต โดยเลือกกลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพ ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา และ
เลือกลูกค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าบางกลุม่ บริษัทให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการปล่อยสินทรัพย์ให้เช่า เพ่ือป้องกันการเกิด 
หนี�ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Non-performing Loan) ท่ีอาจจะเกิดข่�นในอนาคตได้   

สำาหรับแนวทางในการปล่อยสินทรัพย์ให้เช่า บริษัทย่ดหลัก Customer Centric โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์์ต่างๆ ท่ีตอบโจทย์ 
ความต้องการของลูกค้า เน้นการเพ่ิมสัดส่วนของสนิทรัพย์ให้เช่าประเภท Non-Auto เพ่ิมความหลากหลายของทรพัย์สิน โดยกระจายความเส่ียง 
ไปยังสินทรัพย์ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนวัตกรรมในหลายๆ ภาคอุตสาหกรรม สำาหรับสินทรัพย์ให้เช่าประเภท Auto บริษัทได้ทำาการศ่กษา  
และเร่ิมเพ่ิมสัดส่วนทรัพย์สินประเภทรถยนต์ไฟัฟั้าให้มากยิ่งข่�น เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการให้เช่าทรัพย์สินประเภทพลังงานสะอาด 
พลังงานทดแทน เพ่ือลดมลพิษ และลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก

ในส่วนของช่องทางการขายผลติภัณฑ์์ บรกิาร และประชาสมัพันธ์ของบรษัิท ได้พัฒนาระบบและเคร่ืองมือผ่านดจิิทัลแพลตฟัอร์มต่างๆ 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสนับสนุนการขาย และตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าแต่ละกลุ่ม ควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานภายใน 
ให้สอดคล้องกับยุค New Normal  รวมถง่การพัฒนาเครือข่าย Ecosystem ในส่วนงานต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให ้
บริการ และสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ

ทั�งนี� บริษัทได้มีการดำาเนินธุรกิจตามแนวคิดการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance : ESG) ดังนี� 
1) มิติด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) บริษัทส่งเสริมการให้เช่าทรัพย์สินประเภทพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน เพ่ือลดมลพิษ 

และลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟัฟั้า (EV) หรือ Solar Rooftop ตลอดจนปรับเปล่ียนกระบวนการทำางานเพ่ือลด 
การใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับพื�นท่ีในการทำางานเป็นในลักษณะ Space Sharing เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟัฟั้า ปรับเปล่ียน 
ระบบงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document, E-Approve Online) เพ่ือลดการใช้กระดาษ พร้อมทั�งยังส่งเสริมและสร้างจิตสำาน่ก  
และให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท อาทิเช่น โครงการแยกขยะก่อนทิ�ง ปิดไฟัฟั้า แอร์  
เม่ือไม่ใช้ แยกจานชามทิ�งเศษอาหารก่อนล้าง เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

2) มิติด้านสังคม (Social) คำาน่งถ่งสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ จัดการด้านอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั�งให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสมและ 
เป็นธรรม ภายใต้ Supplier Code of Conduct ของบริษัท ตั�งแต่กระบวนการจัดซืึ่�อ การให้บริการ จนถ่งสิ�นสุดสัญญาการเช่า  
ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ควบคู ่กับพัฒนาการให้บริการ สร้างความพ่งพอใจของลูกค้า คำาน่ง 
ถ่งความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีต่อลูกค้า พร้อมทั�ง ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ให้สังคมสามารถพ่่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สังคมท่ีน่าอยู่ร่วมกัน

3) มิติด้านบรรษัทภิบาล (Governance) บริษัทคำาน่งถ่งการดำาเนินธุรกิจ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และการขับเคล่ือน 
ธุรกิจสู่ความยั่งยืน มีการกำาหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการความเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างผู ้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 
ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำานาจ และกำาหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ตลอดจนดำาเนินธุรกิจโดยคำาน่งถ่งการดำาเนินการภายใต ้
นโยบายกำากับดูแลกิจการท่ีดี หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณพนักงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy)  
รวมถ่ง นโยบายต่างๆ ของบริษัทท่ีกำาหนดไว้
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สำาหรับมาตรการป้องกันการติดต่อ และลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ตระหนักถ่งสุขภาพ 
ความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษัทได้มีการปรับมาตรการการป้องกัน 
การตดิต่อ และลดการแพร่กระจายของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิทอย่างสมำา่เสมอตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ตลอดจน 
ขอความร่วมมือพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ในกรณีพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานท่ีบริษัทจะต้องตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบ 
จ่งจะสามารถเข้าปฏิบัติงานท่ีบริษัทได้ตามปกติ มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนปฏิบัติงาน  พนักงานทุกคนท่ีเข้ามาปฏิบัติงานท่ี 
บริษัท ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา รักษาระยะห่าง ห้ามรับประทานอาหารบรเิวณท่ีใกล้กัน และให้ทำาความสะอาดล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์  
สบู่ ตลอดเวลาหลังจากท่ีสัมผัสพื�นท่ีส่วนกลาง รวมทั�งหลีกเล่ียงการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด 

สำาหรับพื�นท่ีในจุดรับบริการต่างๆ สำาหรับลูกค้า และรถยนต์ท่ีส่งมอบให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการรถยนต์ทดแทน รถเช่าระยะสั�น 
หรือรถยนต์มือสอง Sa-Buy Car by ภัทรลิสซ่ิึ่ง มีการทำาความสะอาดแบบ Deep Cleaning ก่อนส่งมอบถ่งมือลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าทุกท่านม่ันใจ 
และ ไว้ใจ ในคุณภาพ และการบริการของบริษัท 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่้งขั้น 
ในปี 2564 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตลอดปี 

2564 ขยายตัวอยู่ท่ีรอ้ยละ 1.6 โดยเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะในภาคการท่องเท่ียวยงัได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สำาหรับยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2564 ท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศได้รับผลกระทบต่อเน่ืองจาก 
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่่งรวมไปถ่งการขาดแคลนชิ�นส่วนการผลิตในบางรุ่นซึ่่่งเป็นผล 
มาจาก Supply Disruption ในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ยอดขายลดลงร้อยละ 4 จากปี 2563 โดยมียอดขายอยู่ท่ีประมาณ 7.6 แสนคัน  
ในส่วนของตลาดรถยนต์มือสองนั�น มีปัจจัยบวกจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีทำาให้ 
ผู้บริโภคมีความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากข่�น  สวนทางกับกำาลังการผลิตของรถใหม่ท่ีประสบปัญหาขาดแคลนชิ�นส่วน ประกอบกับการท่ี  
Platform ขายรถมือสองเพ่ิมข่�นในตลาด ทำาให้คาดการณ์ว่าเม่ือกำาลังซืึ่�อเร่ิมกลับมาในปีหน้า จะทำาให้ภาพรวมของตลาดรถยนต์มือสอง 
มีแนวโน้มท่ีดีข่�น

ในส่วนของสภาวะตลาดสำาหรับธุรกิจลิสซ่ิึ่งในปีท่ีผ่านมายังซึ่บเซึ่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 สภาวะเศรษฐกิจ 
และการลงทุนหดตัว ทำาให้เกิดการชะลอการส่ังซืึ่�อรถใหม่จากลูกค้า อีกทั�งภาคธุรกิจมีหนี�ท่ีอยู่ในระดับสูงและมีความสามารถในการชำาระ
หนี�ท่ีลดลง และอาจก่อให้เกิดหนี�ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Non-performing Loan) ในอนาคต ทำาให้บริษัทต้องมีมาตรการควบคุม  
และตรวจสอบเครดิตลูกค้าอย่างเข้มงวด 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทมีการกระจายความเส่ียงไปยังหลายอุตสาหกรรมผ่านสินทรัพย์ให้เช่าในหลายประเภท ประกอบกับ 
ท่ีผ่านมาบริษัทมีมาตรการเครดิตท่ีเข้มงวด และเลือกกลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพ ทำาให้บริษัทได้รับผลกระทบท่ีจำากัด และควบคุมได้   

สำาหรับสภาวะตลาดสำาหรับธุรกิจลิสซ่ิึ่งประเภทให้เช่าแบบดำาเนินงาน ยังคงเป็นในลักษณะท่ีมีบริษัทขนาดใหญ่ท่ีเป็นผู้นำาตลาดและ 
มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นส่วนใหญ่อยู่เพียงไม่ก่ีราย ซึ่่่งบริษัท ภัทรลิสซ่ิึ่ง จำากัด (มหาชน) เองยังเป็นหน่่งในผู้นำาสำาหรับตลาดการให้เช่า 
แบบดำาเนินงาน หรือ Operating Lease ด้วย Port Size ขนาดใหญ่ และมีผลกำาไรต่อเน่ือง โดยบริษัทมีจุดแข็งเร่ืองประสบการณ์กว่า 30 ปี 
และความเช่ียวชาญในตลาดนี� ในการดูแล ให้คำาปร่กษา และบริหาร Fleet ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถ่งกลยุทธ์การขยายธุรกิจ 
ทั�งการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ และการขยายประเภททรัพย์สินให้เช่าใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  
และการแข่งขันในตลาดรถยนต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทำาให้บริษัทยังคงเป็นผู้นำาในธุรกิจลิสซ่ิึ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าดำาเนินงานใน 
ประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด

โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 
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โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์์หรือบริการ

แหล่งท่่มาข้องเงินทุน 
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต โดยมุ่งเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการดำาเนิน 

ธุรกิจลิสซ่ิึ่ง ซึ่่่งท่ีผ่านมา บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ี 
อาจเกิดข่�นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยในท้องตลาด และสอดคล้องกับระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สิน 

นอกเหนือจากการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวด้วยการออกหุ้นกู้แล้ว บริษัทยังดำาเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาว โดยการกู้ยืมจาก 
สถาบันการเงินภายในประเทศอีกหลายแห่ง รวมถ่งมีการศ่กษาเก่ียวกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตด้วย

การให้เช่า (การให้เช่าทรัพย์สิน) 
นโยบีายการให้เช่้าทรัพย์สิ่น 
บริษัทมีนโยบายต่าง ๆ ในการให้เช่าทรัพย์สินประเภทลิสซ่ิึ่ง ดังต่อไปนี� 
1. ผูเ้ช่า : บริษัทจะให้เช่าแกผู่้เช่าท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าผูข้อเช่า เช่น เป็นนิติบุคคลท่ีมี 

  ผลการดำาเนินงานดี หรือมีโครงการท่ีมีความเป็นไปได้สูง ประวัติการเงินดี และมีความสามารถในการชำาระค่าเช่าได้ พร้อมทั�งมี 
  กระบวนการตรวจสอบเครดิตบูโร

2. วัตถุประสงค์ในการเช่า : ทรพัย์สินท่ีจะขอเช่าจะต้องนำาไปใช้ในกิจการของผู้เช่า โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเช่าให้แก่บรษัิท 
3. ทรัพย์สินท่ีเช่า : ทรัพย์สินท่ีเช่าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี� 
• เป็นทรัพย์สินใหม่ และทรัพย์สินใช้งานแล้ว โดยท่ีบริษัทจะพิจารณาสภาพ อายุการใช้งานและราคาท่ีเหมาะสม 
• มีผู้ใช้โดยแพร่หลาย และมีตลาดมือสองรองรับพอควร 
• ไม่ได้ผลิตเพ่ือใช้กับผู้ใช้เฉพาะราย 
• สามารถระบุกรรมสิทธิ�ให้บริษัทเป็นเจ้าของได้
4. ระยะเวลาเช่า : ระยะเวลาเช่าส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 3-5 ปี แล้วแต่ความเหมาะสมของประเภทและการใช้งาน
5. เง่ือนไขก่อนการเช่า : การกำาหนดเง่ือนไขการเช่าจะแตกต่างไปตามความเส่ียงของแต่ละบริษัท ซึ่่่งอาจเลือกทางใดทางหน่่งหรือ 

  หลายทางจากต่อไปนี� 
•  การคำ�าประกันการเช่า 
• วางเงินเพ่ือคำ�าประกันการเช่า หรือการชำาระเงินดาวน์ ในกรณีทรัพย์สินให้เช่ามีลักษณะพิเศษ 
•  ไม่มีเง่ือนไขก่อนการเช่า 
6. เง่ือนไขเม่ือสิ�นสุดสัญญาเช่า : ในการเสนอเง่ือนไขการเช่า จำาเป็นต้องพิจารณาถ่งความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีเช่าในแง่ต่างๆ เช่น ความ

แพร่หลายของผู้ใช้ทรัพย์สินประเภทเดียวกัน แบบ รุ่น ยี่ห้อ ราคาของตลาดมือสอง การพัฒนาของเทคโนโลยี การล้าสมัย 
และลักษณะการใช้งาน เป็นต้น บริษัทจะพิจารณาราคาซึ่ากของทรัพย์สินท่ีน่าจะขายได้โดยมีความเส่ียงไม่มากนัก และนำาไปใช้ใน
การคำานวณอัตราค่าเช่า ทั�งนี�เง่ือนไขหลังการเช่าท่ีบริษัทเสนอให้แก่ผู้เช่า ข่�นอยู่กับการคาดการณ์ความเส่ียงของบริษัทว่ามากน้อย
เพียงใดสำาหรับเง่ือนไขต่างๆ ท่ีผู้เช่าได้รับหลังสิ�นสุดอายุการเช่า ดังต่อไปนี� 

•  ข้อเสนอขายหลังการเช่า (Option to Buy) : ผู้เช่าจะได้รบัข้อเสนอขายทรัพย์สินจากบริษทัในราคาซึ่ากท่ีเคยกำาหนดไว้ในสัญญาเช่า  
  โดยผู้เช่าจะใช้สิทธิซืึ่�อหรือไม่ก็ได้ 

•  คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่า (No Option) : เม่ือสิ�นสุดสัญญาเช่าผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บริษัท
•  ผู้เช่ารับประกันราคาขายหลังการเช่า (Guarantee Residual Value) 

การบริหารค์วามเส่่ยงจากการให้เช่า 
บริษัทได้มีการระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพ่ือกล่ันกรอง เน่ืองจากผู้สนับสนุนใน

แต่ละรายจะมีมุมมองและแนวคิดท่ีกว้างขวางข่�น ทำาให้เกิดความรอบคอบมากข่�น ซึ่่่งจะสะท้อนไปถ่งปริมาณของลูกหนี�มีปัญหาของบริษัทฯ 
ท่ีมีอยูใ่นระดับท่ีตำ่า 

นอกจากนี� บริษัทยงัได้มีระบบการตดิตามการชำาระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถ่งได้มีการตั�งสำารองค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่า 
ไว้อย่างเพียงพอ อีกทั�งให้ความสำาคัญในการติดตามและศ่กษาถ่งความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของโลกและของภูมิภาค สภาวะแวดล้อม 
แนวโน้ม และปัจจัยท่ีอาจส่งผลโดยตรงต่อการทำาธุรกิจของบริษัท บริษัทจ่งได้จัดตั�งสำานักยุทธศาสตร์องค์กร และสำานักบริหารความเส่ียง 
เพ่ือทำาการศ่กษาในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนพิจารณาเร่ืองความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจให้ทันท่วงที สำาหรับผลกระทบ 
ท่ีอาจมีข่�นต่อบริษัท 
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การค์วบคุ์มดูแล การอนุมัติการให้เช่า และการติดตามลูกหน่� 
บริษัทมีการแบ่งขั�นตอนในการประกอบธุรกิจลิสซ่ิึ่ง ออกเป็น 6 ขั�นตอน คือ 
1. การพิจารณาเครดิตของลูกค้า : บริษัทจะสอบถามข้อมูลความต้องการเช่าจากลูกค้า เช ่น ทรัพย์สินที่ต ้องการเช่า 

วัตถุประสงค์การใช้งาน ระยะเวลาการเช่า เงื่อนไขการเช่า เหตุผลการเลือกเช่าแบบลิสซ่ิึ่ง ซึ่่่งรวมถ่งประวัติผลการดำาเนินงาน 
ประเภทวงเงนิและสถาบนัการเงนิ ท่ีลกูค้าใช้อยูแ่ละเอกสารต่างๆ ประกอบการพจิารณา ซึ่่ง่จากข้อมลูดงักล่าว ฝ่ายพจิารณาเครดติจะพิจารณา 
เสนอเง่ือนไขการเช่าตามนโยบายการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัท 

2. การขออนุมัติ : บริษัทได้ใช้ระบบผู้สนับสนุน (Sponsor System) ในการอนุมัติให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่่่งระบบการอนุมัติดังกล่าว 
กลุ่มผู้สนับสนุน (Sponsor) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้บริหารฝ่ายข่�นไปโดยบริษัทมีการกำาหนดหลักเกณฑ์์การอนุมัติให้เช่าอย่างเป็น 
ลำาดับขั�น โดยพิจารณาจากมูลค่าของทรัพย์สินให้เช่า ประเภทของทรัพย์สินให้เช่า รวมถ่งคุณสมบัติของผู้เช่าด้วย

สำาหรับขั�นตอนการอนุมัติให้เช่า เม่ือลูกค้าตกลงในเง่ือนไขท่ีบริษัทได้เสนอไปเบื�องต้นแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดและการขาย  
จะทำาหน้าท่ีเสนอรายงานแก่ผู้สนับสนุนเพ่ือรับรองความถูกต้อง จากนั�นจะส่งรายงานท่ีรับรองความถูกต้องแล้วไปยังผู้อนุมัติให้เช่าทรัพย์สินตาม 
ลำาดับชั�นเพ่ืออนุมัติการให้เช่าทรัพย์สิน ทั�งนี�มูลค่าของทรัพย์สินให้เช่า ประเภทของทรัพย์สินให้เช่า รวมถ่งขั�นตอนต่างๆ ในการอนุมัติให้ 
เช่าทรัพย์สิน จะเป็นตามเง่ือนไขการให้เช่าท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

3. การทำาสัญญา : รายงานขออนุมัติที่ได้รับอนุมัติจะถูกจัดทำาเป็นสัญญาเช่าเพื่อเสนอแก่ผู้เช่าลงนาม
4. การจัดซึ่ื�อทรัพย์สิน : เมื่อผู้เช่าลงนามในใบคำาขอเช่า หรือสัญญาเช่าแล้ว บริษัทจะจัดซึ่ื�อทรัพย์สินตามคุณสมบัติที่ตกลงไว้ โดยมี 

ช่องทางการจัดซืึ่�อผ่านผู้ขายท่ีบริษัทจัดหาเองหรือผู้ขายท่ีผู้เช่าจัดหาให้ 
5. การส่งมอบทรัพย์สิน : บริษัทจะจัดส่งทรัพย์สินให้ผู้เช่า จดทะเบียนและจัดทำาประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่่่งเป็นส่วนหน่่งของบริการของ

บริษัท พร้อมกับดำาเนินการเงื่อนไขก่อนการเช่าให้แล้วเสร็จและถือเป็นการเริ่มต้นสัญญา 
6. การสิ�นสุดสัญญาเช่า : เม่ือสิ�นสุดสัญญาเช่าและผู้เช่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาตลอดระยะเวลาเช่าและไม่มีหนี�สินค้าง 

ชำาระแก่บริษัท ลูกค้าจะได้รับเสนอเง่ือนไขหลังการเช่าตามท่ีได้ระบุในสัญญา 

 นโยบายเก่่ยวกับการค์วบคุ์มและติดตามลูกหน่�ค้์างช�าระ 
เพ่ือให้การควบคุมลูกหนี�ค้างชำาระได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ข่�นบริษัทได้มีการแต่งตั�ง “คณะอนุกรรมการควบคุมลูกหนี�ค้างชำาระ” 

เพ่ือให้สามารถติดตาม และควบคุมลูกหนี�ค้างชำาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� ขั�นตอนในการติดตามหนี�ค้างชำาระ สามารถสรุปรายละเอียด
ในสาระได้ดังนี�  

1. กรณีที่ลูกค้าค้างชำาระตั�งแต่ 1-7 วัน ดำาเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ 
2. กรณีที่ลูกค้าค้างชำาระตั�งแต่ 8-30 วัน ดำาเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายทวงถามให้ชำาระหนี�ฉบับที่ 1  

  ถ่งผู้เช่าและผู้คำ�าประกัน (ถ้ามี) ทั�งนี�ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้าตกลงกำาหนดวันนัดชำาระไว้แล้ว จะไม่มีการส่งจดหมายทวงถาม
3. กรณีที่ลูกค้าค้างชำาระตั�งแต่ 31-60 วัน ดำาเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายทวงถามให้ชำาระหนี�ฉบับที่ 2  

  ถ่งผู้เช่าและผู้คำ�าประกัน (ถ้ามี) ทั�งนี�ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้าตกลงกำาหนดวันนัดชำาระไว้แล้ว จะไม่มีการส่งจดหมายทวงถาม
4. กรณีที่ลูกค้าค้างชำาระตั�งแต่ 61-90 วัน ดำาเนินการติดตามทวงถามทั�งผู้เช่าและผู้คำ�าประกันทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายทวงถาม 

  ให้ชำาระหนี�ฉบับท่ี 2 ในกรณีท่ียงัไม่ได้มีการออกจดหมายทวงถามก่อนหน้านี� พร้อมทั�งเตรียมขั�นตอนในการดำาเนินการทางกฎหมาย
5. กรณีที่ลูกค้าค้างชำาระตั�งแต่ 91 วันข่�นไป ดำาเนินการส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาถ่งผู้เช่าและผู้คำ�าประกัน (ถ้ามี) ทั�งนี�จะดำาเนินการ

ตามขั�นตอนทางกฎหมายควบคู่กบัการดำาเนินการติดตามเพ่ือยด่คืนทรัพย์สิน ในกรณท่ีีได้ทรัพย์สินกลับคืนมาจำาหน่ายและมลูค่าทรัพย์สินท่ี 
จำาหน่ายได้ไม่เพียงพอกับมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข่�นจริง จะดำาเนินคดีฟั้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ต่อไปตาม 
สัญญา และในกรณีท่ีไม่สามารถย่ดคืนทรัพย์สินได้จะดำาเนินคดีฟั้องร้องเรียกให้ส่งมอบคืนทรัพย์สินและชดใช้ค่าเสียหายตาม 
สัญญาต่อไป

ทั�งนี� ได้กำาหนดขอบเขต หน้าท่ีรับผิดชอบหลักของ “คณะอนุกรรมการควบคุมลูกหนี�ค้างชำาระ” ไว้ดังนี� 
1. กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการควบคุมและติดตามลูกหนี�ค้างชำาระให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจ
2. ควบคุม และติดตามให้การดำาเนินการเก่ียวกับลูกหนี�ค้างชำาระ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนด
3. พิจารณาแนวทางการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี�  
4. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั�ง ตัวแทนในการติดตามทวงหนี� ย่ดคืนทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการติดตามหนี� 
5. ควบคุม และติดตามผลในการดำาเนินคดีทางกฎหมายกับลูกหนี�ค้างชำาระ

โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 
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โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 

1.3  โครงสร้างการถืือหุ้นข้องกลุ�มบัริษััท 

1.3.1 โค์รงสร้างการถืุอหุ้นข้องกลุ่มบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.3.2 รายช่ือผู้ถืุอหุ้นใหญ่
 รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัท ภัทรลิสซ่ิึ่ง จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564

ช่ือผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละ (%)

1. บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)  59,649,200 10.00

2. บริษัท  เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)  53,000,400 8.89

3. บริษัท  สมบัติลำ่าซึ่ำา จำากัด  45,600,000 7.64

4. บริษัท  เมืองไทยโฮลดิ�ง จำากัด  41,550,800 6.97

5. บริษัท  จุลินทร์วงศ์ จำากัด  24,000,000 4.02

6. บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด  21,698,336 3.64

7. นายอิทธิชัย  เลิศธรรมนนท์ 16,998,400 2.85

8. นายบรรยงค์ ลำ่าซึ่ำา และ  นางนาถฤดี วีระเมธีกุล 16,260,000 2.73

9. บริษัท  ยุพงษ์ จำากัด  12,323,402 2.07

10. นางยุพพนารี ศักดิ�พรทรัพย์  10,933,333 1.83

รวม 302,013,871 50.63

1.4  จำานวนทุนจดทะเบีัยนและทุนชำำาระแล้ว

ทุนจดทะเบียน  :  646,800,483 บาท
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว :  596,509,825 บาท
มูลค่าท่ีตราไว้  :  1 บาท  

1.5 นโยบัายการจ�ายเงินปันผู้ล

ไม่ตำา่กว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอ่ืนๆ 
ตามท่ีบริษัทกำาหนด
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โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องบัริษััท 

ข้้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอ่ยดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิ

2.  กำาไรสุทธิ (บาท) 221,889,418 224,066,829 170,311,239 76,060,543 120,132,604

3.  จำานวนหุ้น (หุ้น) 596,492,874 596,509,825 596,509,825 596,509,825 596,509,825

4.  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.19 0.19 0.15 0.08 -

5.  รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (บาท) 113,333,646 113,336,867 89,476,474 47,720,786.00 -

6.  คิดเป็นร้อยละของกำาไรสุทธิ (%) 51.08 50.58 52.54 62.74 -
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การบัริหารจัดการความเสี�ยง 

2. การบัริหารจัดการความเสี�ยง
 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง ซ่่ึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถ่งอาจส่งผลต่อเน่ืองให้
เกิดความเส่ียงแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทในอันท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิท่ีควรจะได้รับ บริษัทมีการแบ่งกลุ่มความเส่ียงและแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเส่ียงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี� 

1. ความเสี�ยงด้านสภาพคล�อง
เน่ืองจากบริษัทมีหนี�สินทางการเงิน ซ่่ึ่งทั�งหมดเป็นหนี�ท่ีมีกำาหนดชำาระคืนแน่นอน จ่งอาจมีความเส่ียงของการไม่สามารถชำาระหนี�ได ้

ในกรณีท่ีมูลค่าของหนี�ท่ีต้องชำาระคืนในแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าค่าเช่าท่ีบริษัทได้รับในช่วงนั�นๆ ดังนั�น บริษัทจ่งให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ 
ของค่าเช่ารับและกำาหนดการชำาระหนี�เป็นอย่างมาก โดยอาศัยการจัดการให้มีการกู้ยืมทั�งระยะสั�นในรูปแบบของตั�วสัญญาใช้เงินและตั�วแลกเงิน  
และ ระยะยาวในรูปแบบของหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั�งนี�เพ่ือให้สอดคล้องกับค่าเช่าท่ีจะได้รับในอนาคต รวมทั�งยังมี 
วงเงินกู้ระยะสั�นกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพ่ือรองรับในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี�ยังให้ความสำาคัญกับคุณภาพของผู้เช่าด้วย

2. ความเสี�ยงด้านความสามารถืในการชำำาระค�าเชำ�า 
เน่ืองจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังนั�นความสามารถในการชำาระค่าเช่าของผู้เช่าจ่งเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญ กล่าวคือหากผู้เช่า

ไม่สามารถชำาระค่าเช่าได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำาไรของบรษัิทได้ อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาบรษัิทมีความระมดัระวังในการคดัเลือกลูกค้า 
นอกจากนี�บริษัทยังมีระบบการติดตามการชำาระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถ่งได้มีการตั�งค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าไว้อย่างเพียงพอ

จากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซ่่ึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบ 
ต่อเน่ืองมายังความสามารถในการชำาระค่าเช่าของลูกค้าของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทนำาเสนอมาตรการช่วยเหลือในส่วน 
ของการพักชำาระเงินต้นและดอกเบี�ยหรือพักชำาระเฉพาะดอกเบี�ยให้กับลูกค้า ประกอบกับการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วนั�น พบว่า มีลูกค้า 
ทั�งตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน (Operating Lease) และสัญญาเช่าเงินทุน (Finance Lease) ท่ีแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของ 
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำานวนน้อย ทำาให้มาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มดังกล่าว 
ท่ีบริษัทดำาเนินการมิได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

3. ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบีั�ย 
เน่ืองจากบริษัทมีการกำาหนดค่าเช่าในอัตราคงท่ีตลอดอายุของสัญญา (ซ่่ึ่งมีอายุระหว่าง 3 - 5 ปี) ทำาให้มีรายไดท่ี้แน่นอน ในขณะท่ี  

ต้นทุนกู้ยืมของบริษัทส่วนหน่่งข่�นอยู่กับอัตราดอกเบี�ยในท้องตลาด อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและผลกำาไรของบริษัท ดังนั�นบริษัทจ่ง 
ต้องบริหารความเส่ียงเร่ืองการกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินให้เช่าและด้านอัตราดอกเบี�ย โดยการรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ส่วนต่าง 
ของอัตราดอกเบี�ย (Interest Rate Gap) อยูใ่นระดับท่ีมีกำาไรและมีความสมำ่าเสมอ 

4. ความเสี�ยงด้านการตลาดและการแข้�งขั้น 
ในช่วงท่ีผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจลิสซ่ิึ่งและเช่าซืึ่�อเกิดข่�นในตลาดจำานวนมาก ทั�งท่ีเป็นกิจการท่ีมีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงินและ 

กิจการท่ีเป็นธุรกิจด้านบริการของผู้ผลิตรถยนต์ท่ีมีเงินทุนจำานวนมากจากต่างประเทศ ทำาให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงข่�น ซ่่ึ่งอาจส่งผล 
ให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักท่ีชัดเจน 
คือ กลุ่มลูกค้าซ่่ึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีความต้องการใช้ยานพาหนะ และมีศักยภาพในการชำาระค่าเช่า นอกจากนี�บริษัทยังได้นำาระบบคอมพิวเตอร์ 
ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการติดตามการให้บริการได้อย่างใกลชิ้ด
และท่ัวถ่ง 

5. ความเสี�ยงด้านการบัริหารมูลค�าซาก 
จากการท่ีบริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่า” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญาเช่าดำาเนินงานแก่ผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยมี 

ระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี ซ่่ึ่งภายหลังจากครบกำาหนดสัญญาเช่าประเภทนี�  ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจำาหน่ายออกไป ดังนั�นราคาทรัพย์
สินท่ีจำาหน่ายได้จะส่งผลต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทโดยตรง กล่าวคือหากจำาหน่ายได้ในราคาท่ีตำา่กว่าราคาตามบัญชีจะก่อให้เกิดผลขาดทุน 
จากการขายทรัพย์สิน ท่ีผ่านมา จากประสบการณ์ในการบริหารงานท่ียาวนานทำาให้บริษัทสามารถบริหารมูลค่าซึ่ากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ดี ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกท่ีทำาให้ราคารถยนต์มือสองปรับตัวลดลงมากนั�น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อผลกำาไรจากการ 
จำาหน่ายรถยนต์มือสองของบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา ซ่่ึ่งบริษัทได้ดำาเนินการแก้ไขโดยการพยายามเพ่ิมสัดส่วนการจำาหน่ายรถยนต์สู่ผู้บริโภค 
โดยตรงและใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซึ่ต์ www.sa-buycar.com ให้มากข่�นเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับอุปสงค์จากลูกค้าท่ีต้อง
การซืึ่�อรถยนต์ใช้แล้วเพ่ือประหยัดรายจ่ายทำาให้บริษัทสามารถจำาหน่ายรถยนต์มือสองออกได้เป็นจำานวนมากในแต่ละปี
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6. ความเสี�ยงใหม�ที�อาจเกิดข้้�นในอนาคต (Emerging Risk)
สภาวการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข่�นในปัจจุบันและท่ีอาจจะส่งผลต่อเน่ืองไปในอนาคตในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้าท่ีอาจจะส่งผลกระทบ 

ต่อการดำาเนินงานของบริษัท เช่น 
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่กำาลังเป็นปัญหาสำาคัญระดับสากลส่งผลโดยตรงต่อ 

การเกิดภาวะโลกร้อนและความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในรูปแบบภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มเกิดข่�นถ่ีและทวีความรุน
แรงยิง่ข่�น อาทิ วาตภัย อุทกภัย และภัยแล้ง ขณะเดียวกันยงัเพ่ิมความเส่ียงทางอ้อมจากกฎระเบียบของทางการในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า (Low Carbon Economy Transition) เพ่ือป้องกันและบรรเทา 
ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ในเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้มมุ่งสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานท่ีส่งผลเสีย 
หรือก่อมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมลดลง เช่น การผลิตไฟัฟั้าจากพลังงานสะอาด การใช้ยานพาหนะท่ีเป็นพลังงานทางเลือก การรณรงค์ใน 
กิจกรรมท่ีลดการปล่อยก๊าซึ่คาร์บอน การรณรงค์ในการประหยัดพลังงานและการนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 

- ความเสี่ยงจากโรคระบาดร้ายแรง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ให้ทั่วโลกประสบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั�งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มีการออกมาตรการ 
ควบคุมการระบาดท่ีเข้มงวดในหลายพื�นท่ีให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
มีการปิดสถานท่ีเส่ียงช่ัวคราว การรณรงค์ให้มีการ Work from Home การงดกิจกรรมท่ีส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคล่ือนท่ีของคนจำานวนมาก  
เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ท่ีสามารถแพร่ได้ง่ายทางการสัมผัสและมีอัตราการติดเชื�อเป็นจำานวนท่ีสูงข่�น ทำาให้ความเส่ียงอาชีวอนามัยและความปลอดภยัของ 
พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้ามีความเส่ียงจากการทำางานท่ีต้องติดต่อโดยการพบปะโดยตรงมีความเส่ียงจากการติดเชื�อดังกล่าวสูงข่�น

บริษัทให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการตาม "แนวคิ์ดการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน” ซ่่ึ่งครอบคลุมทั�งมิติด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) เพ่ือดูแลความเส่ียงดังกล่าวท่ีเกิดข่�นและส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน
ของทั�งบริษัทและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในห่วงโซ่ึ่อุปทาน บริษัทจ่งได้ขับเคล่ือนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในทั�ง 3 มิติ ได้แก่

มิติด้านส่ิงแวดล้อม: บริษัทส่งเสริมการให้เช่าทรัพย์สินท่ีใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น รถยนต์ไฟัฟั้า (EV) 
แผงโซึ่ล่าเซึ่ลล์ติดตั�งบนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นต้น โดยบริษัทมีคณะทำางานท่ีศ่กษาทั�งโอกาสและความเส่ียงจากสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง
กับพลังงานสะอาดอย่างรอบคอบ นอกจากนี� บริษัทได้ปรับการทำางานในสำานักงานให้เป็นระบบดิจิทัลและมีระบบการทำางานทางไกล (Work 
From Anywhere) เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟัฟ้ัาและกระดาษ และสร้างจิตสำาน่กการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงาน 

มิติด้านสังค์ม: บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยตระหนักถ่งหลักสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ได้แก่

ลูืกค้า
- การกำาหนดตารางการบำารุงรักษาทรัพย์สินให้เช่าตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศ
- การดูแลลูกค้าด้วยความระมัดระวังโดยปฏิบัติตามคำาแนะนำาและแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด เช่น  

  การเว้นระยะห่าง Social Distancing การติดต่อผ่านช่องทาง Online เจ้าหน้าท่ีท่ีพบลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีึ่นตามท่ีกำาหนด เป็นต้น
พนักงาน
- คำาน่งถ่งสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และพัฒนาระบบการทำางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น Work 

  from Anywhere, E-Approve Online เป็นต้น
- จัดหาและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดี เช่น การตรวจสุขภาพประจำาปี การทำาประกันกลุ่ม รวมถ่งประกันโรคติดเชื�อ 

  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  การประสานงานจัดหาวัคซีึ่นเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) เป็นต้น 

คู่ค้า
- ปฏิบัติตาม Supplier Code of Conduct และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการติดตามตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ

มิติด้านบรรษัทภิบาล: บริษัทมีกลไกกำากับการดำาเนินธุรกิจท่ีครอบคลุมในทุกประเด็นของบรรษัทภิบาล ได้แก่ นโยบายการกำากับดูแล 
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุม 
ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

การบัริหารจัดการความเสี�ยง 
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3. การขั้บัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยืน 

ปี 2564 เป็นปีท่ีท่ัวโลกต้องเผชิญกับความท้าทายครั�งใหญ่จากการแพร่ระบาดของของเชื�อไวรัสโควิด 19 เกือบทุกประเทศต้องพบกับ 
ความสูญเสียของพลเมืองไม่มากก็น้อย ขณะท่ีภาคสาธารณสุขต้องต่อสู้อย่างหนักเพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเชื�อจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด 19 
และภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมกิจกรรมในชีวิตประจำาวันของพลเมืองเพ่ือควบคุม และลดการแพร่ระบาด การดำาเนินธุรกิจของหลายภาคส่วน 
ต่างไดรั้บผลกระทบและต้องปรับตัวอย่างฉับไวเพ่ือรักษาความต่อเน่ืองในกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทได้ปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น (Resilience) 
รับมือด้วยความคล่องตัว (Agility) และความรวดเร็ว (Speed) พร้อมคุมเข้มมาตรการบริหารจัดการความต่อเน่ืองในการดำาเนินธุรกิจ (BCM) 
และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนของสังคมในการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด 19 ประกอบกับ
ท่ีผ่านมาบริษัทได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และเตรียมพร้อมมองไปข้างหน้า (Proactive) มาแล้วอย่างต่อเน่ือง 
จ่งสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถก้าวผ่านความท้าทายในปี 2564 มาได้อย่างน่าพ่งพอใจ ด้วยการปรับกลยุทธ์นวัตกรรมสินค้าและ 
บริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง (HVA) พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในบรษัิทให้สอดคล้องกบัรูปแบบการทำาในแบบ Work from Anywhere 
เพ่ือรองรับกับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ภายในบริษัท ทำาให้สามารถสร้าง 
ความเช่ือม่ันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมกับส่งมอบคุณภาพงานบริการท่ีดีแก่สังคมได้ตามมาตรฐานท่ีบริษัทกำาหนด และดูแลรักษา 
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดความยัง่ยืนโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านค์วามย่ังยืน
บริษัทได้ย่ดม่ันในการดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์ในการก้าวไปเป็นองค์กรชั�นนำาและยั่งยืน โดยมีพันธกิจท่ีสำาคัญในการเป็นผู้นำาใน 

ธุรกิจ Leasing ท่ีทันสมัยกับทรัพย์สินท่ีหลากหลาย ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอย่างม่ันคงและยั่งยืน ด้วยการย่ดม่ันในคุณธรรมและรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซ่่ึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายต่างๆ ท่ีครอบคลุมและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ครอบคลุมทุกมิติทั�งทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) และได้มอบหมายให้ 
ฝ่ายจัดการกำากับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และกำาหนดแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศ 
คำาส่ัง มาตรการ เป็นต้น รวมถ่งการจัดตั�งคณะทำางานต่างๆ ข่�นมารับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้การดำาเนินงานตามนโยบายสัมฤทธิ�ผล 
ครอบคลุมในทุกมิติและสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
โดยมีการกำาหนดเป้าหมายท่ีสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

•	 ด้านสิง่แวดล้อม - การกำาหนดเป้าหมายสนิทรพัย์ให้เช่าทีท่ำาให้บรษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนืและสนบัสนนุแนวโน้มการใช้พลงังานสะอาด 
  ท่ีเป็นท่ีต้องการของลูกค้าและภาคธุรกิจต่างๆ 

•	 ด้านสังคม – การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและมีการจัดการด้านชีวอนามัยที่ดีรวมถ่งสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ี 
  เหมาะสมตามสถานการณ์

•	 ด้านบรรษัทภิบาล – การดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถ่งกฎหมาย และหลักเกณฑ์์ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้ม่ส่วนได้เส่ยในห่วงโซ่คุ์ณค่์าข้องธุรกิจ (Value Chain)

3.2.1 ห่วงโซ่คุ์ณค่์าข้องธุรกิจ
ภายใต้กรอบนโยบายตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้กำาหนดไว้เพ่ือให้การดำาเนินงานและกจิกรรมภายในบรษัิทมีทิศทางท่ีสอดคล้อง 

ไปกับแนวทางการเติบโตอย่างยัง่ยืนให้ครบทุกมิติ สามารถสรุปภาพรวมความเช่ือมโยงในกิจกรรมต่างๆ ในการดำาเนินธุรกิจ ดังนี�

การขั้บัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยืน 
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3.2.2 การดูแลผู้ม่ส่วนได้เส่ยในห่วงโซ่คุ์ณค่์าข้องธุรกิจ

ผู้ม่ส่วนได้เส่ย ค์วามค์าดหวัง แนวทางการดูแล

1. ผู้ถือหุ้น - บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและมีกำาไร

- มีการจ่ายปันผลสมำ่าเสมอ

- การเปิดเผยข้อมูลและมีการส่ือสาร 
สภาวะทางธุรกิจของบริษัทอย่าง 
สมำ่าเสมอ

- มีนโยบายและการกำากับดูแลกิจการท่ีดีรวมถ่งการบริหารความเส่ียงท่ี 
ครอบคลุมในทุกมิติ

- ดำาเนินการตามนโยบายการจ่ายปันผลอย่างต่อเน่ืองและสมำ่าเสมอ

- มีการเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
www.pl.co.th, www.set.or.th, Opportunity Day, ช่องทางติดต่อ 
นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

2. ลูกค้า - ให้บริการผลิตภัณฑ์์ท่ีลดการก่อ 
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อม

- ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย

-  ส่งเสริมการให้บริการผลิตภัณฑ์์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมด้วยการให้เช่า 
ทรัพย์สินประเภทพลังงานสะอาด 

- การกำาหนดตารางการบำารุงรักษาทรัพย์สินให้เช่าตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
และมีศูนย์บริการรองรับท่ัวประเทศ

- การดูแลลูกค้าด้วยความระมัดระวังโดยปฏิบัติตามคำาแนะนำาและแนวทางท่ี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด เช่น การเว้นระยะห่าง Social 
Distancing การติดต่อผ่านช่องทาง Online เจ้าหน้าท่ีท่ีพบลูกค้าได้รับการ 
ฉีดวัคซีึ่นตามท่ีกำาหนด เป็นต้น 

3. พนักงาน - มีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ 
สภาพการทำางานท่ีปลอดภัย

- การดูแลด้านอาชีวอนามัย

- คำาน่งถ่งสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และพัฒนา 
ระบบการทำางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น Work from Anywhere, 
E-Approve Online เป็นต้น

- จัดหาและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดี เช่น การตรวจสุขภาพ 
ประจำาปี การทำาประกันกลุ่ม รวมถ่งประกันโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) การประสานงานจัดหาวัคซีึ่นเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd  
Immunity) เป็นต้น 

4. คู่ค้า - มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
สามารถตรวจสอบได้

- ปฏิบัติตาม Supplier Code of Conduct และนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน และการติดตามตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ 

5. เจ้าหนี� - การปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญา

- การชำาระคืนตามเง่ือนไขท่ีกำาหนด

- มีการบริหารจัดการทางการเงินท่ีดีและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การกู้ยืมท่ีได้ทำาข้อตกลงไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ

- ควบคุมระบบการจัดการชำาระคืนเงินกู้และดอกเบี�ยให้เป็นไปอย่างครบถ้วน
และตรงตามเง่ือนไขท่ีกำาหนด

6. หน่วยงานกำากับดูแล - การปฏิบัติตามกฎหมายและ 
หลักเกณฑ์์ท่ีเก่ียวข้อง

- กำาหนดนโยบายและโครงสร้างการดำาเนินงานรวมถ่งการดำาเนินกิจการท่ี 
สอดคล้องตามข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ และหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

การขั้บัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยืน 
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การขั้บัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยืน 

3.3 การจัดการด้านค์วามย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2564 นอกจากประเด็นเร่ืองสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ียงัเป็นส่ิงท่ีท่ัวโลกให้ความสำาคัญแล้ว 

ท่ัวโลกยังต้องเผชิญภาวะการระบาดของโควิด 19 อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในประเทศได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ือง  
โดยบริษัทได้เน้นยำ�าการดำาเนินธุรกิจภายใต้นโยบายต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นในทิศทางให้บริษัทบรรลุเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีบริษัทได้กำาหนดไว ้ 
เพ่ือให้บริษัทมีการจัดการด้านความยัง่ยนืในมิติส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพรวมถ่งการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในกระบวนการ 
ทำางานหลักของกิจการ (CSR in Process) ดังนี�

1. การกำาหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนให้ลูกค้าโดยเฉพาะภาคธุรกิจต่างๆ ที่ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับ 
  การลดการปล่อยคาร์บอนสู่ส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์์บริการเช่าทรัพย์สินประเภทพลังงานสะอาด เช่น รถยนต์ไฟัฟ้ัา  
  (EV) แผงโซึ่ล่าเซึ่ลล์ (Solar Rooftop) เป็นต้น

2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในสู่ระบบงานที่เป็นดิจิทัลมากข่�น เช่น E-Document , E-Approve Online , Work  
  from Anywhere  เป็นต้น เพ่ือให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากข่�น ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น ไฟัฟ้ัา นำ�ามัน กระดาษ นำ�า เป็นต้น และ 
  สภาพการทำางานภายใต้ภาวะโรคระบาดท่ีต้องเน้น Social Distancing ตามแนวทางและข้อกำาหนดของกรมควบคุมโรค  
  กระทรวงสาธารณสุข

3. การตดิต่อประสานงานภายนอกทีจ่ะช่วยลดการใช้ทรพัยากรต่างๆ เพิม่ประสทิธภิาพการทำางานและสอดคล้องตามมาตรการ Social  
  Distancing ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นช่องทางออนไลน์มากข่�น เช่น การจัดการประชุมผ่านทางออนไลน์  
  (E-Meeting) การพัฒนาจัดส่งเอกสารไปยงัลูกค้าผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-mail) และระบบงานด้านภาษี (E-Tax) เป็นต้น 

4. การปลูกสร้างจิตสำาน่กและรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ เช่น การปิดไฟัฟั้า เครื่องปรับอากาศ  
  เม่ือไม่ใช้ การคัดแยกขยะ การแยกจานชามก่อนล้างลดการใช้นำ�า เป็นต้น 

3.4 การจัดการด้านค์วามย่ังยืนในมิติสังค์ม
บริษัทได้เน้นยำ�าการดำาเนินธุรกิจภายใต้นโยบายต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นในทิศทางให้บริษัทบรรลุเป้าหมายด้านสังคมท่ีบริษัทได้กำาหนดไว้  

รวมถ่งภาวะการระบาดของเชื�อไวรัสโควิด 19 ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง โดยให้ครอบคลุมตั�งแต่ต้นนำ�าถ่งปลายนำ�า เพ่ือให้บริษัท 
มีการจัดการด้านความยัง่ยนืในมิติสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถ่งการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมผ่านกระบวนการทำางานหลัก 
ของกิจการ (CSR in Process) และโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR after Process) ดังนี�

1. พนักงาน 
บริษทัถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญในการทำาให้บริษทับรรลุความสำาเร็จ บริษทัจ่งให้การดูแลและปฏิบตัท่ีิ 

เป็นธรรมทั�งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั�งโยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้พนกังาน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี คำาน่งถ่งสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะสภาพการทำางานและด้านอาชีวอนามัย ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากภาวะการระบาดของเชื�อไวรัสโควิด 19 ซ่่ึ่งได้มีปรับปรุงสภาพการทำางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นไปตามมาตรการ 
Social Distancing ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยได้มีการนำาระบบงาน Work from Anywhere มาใช้ รวมถ่งการประสาน
งานและจัดหาวัคซีึ่นให้กับพนักงานเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) โดยเร็วภายในสถานท่ีทำางานและแก่สังคม
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2. ลูกค้า
จากประสบการณ์การดำาเนินธุรกิจลิสซ่ิึ่งมากว่า 30 ปี ทำาให้บริษัทมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับ 

ความพ่งพอใจจากการใช้บริการอย่างครบวงจร และบริษัทได้พัฒนาการให้บริการโดยคำาน่งถ่งความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีต่อลูกค้ามาโดย 
ตลอด โดยเฉพาะในภาวะการระบาดของโควดิ 19 ท่ีต้องระมดัระวังความเส่ียงท่ีเพ่ิมข่�นท่ีอาจกระทบต่อการให้บรกิารต่อลกูค้า หรอืการอำานวย 
ความสะดวกและปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น การจัดส่งทรัพย์สินให้เช่า การติดต่อส่ือสารกับลูกค้า การรับลูกค้าท่ีมาชมรถยนต์ของสบายคาร์ 
เป็นต้น ซ่่ึ่งบริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรการต่างๆ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น การทำาความสะอาด 
รถยนต์ตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัททุกครั�งก่อนการส่งมอบรถยนต์ มีการนัดหมายและจุดคัดกรองก่อนการเข้าชมรถยนต์ของ 
สบายคาร์ พนักงานท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลลูกค้าต้องฉีดวัคซีึ่นตามท่ีกำาหนดและมีการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อน  
การพัฒนารูปแบบการจัดส่งเอกสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังลูกค้า เป็นต้น

การขั้บัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยืน 

3. คู่ค้า
บริษัทให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ภายใต้ Supplier Code of Conduct และนโยบาย 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) ตามแนวทางการกำากับดูแลท่ีดีของบริษัท ตั�งแต่กระบวนการจัดซืึ่�อ การให้บริการ 
จนถ่งสิ�นสุดสัญญาการเช่า ให้เป็นไปด้วยความสจุริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และจากภาวะการระบาดของโควดิ 19 เพ่ือให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์และเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทได้รณรงค์ให้เน้นการติดต่อ 
ประสานงานกับคู่ค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากข่�น เช่น การจัดการประชุมผ่านทางออนไลน์ (E-Meeting) การพัฒนาจัดส่งเอกสารผ่านทาง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น
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การขั้บัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยืน 

4. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process)
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยย่ดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเสมอมาโดยตลอด เพราะบริษัทเช่ือม่ันว่าสังคมท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

คือรากฐานท่ีสำาคัญ ดังนั�น การคำาน่งถ่งความรับผิดชอบต่อสังคมจ่งเป็นภารกิจหน่่งท่ีบริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง โดยท่ีผ่านมา บริษัทได ้
ดำาเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ เพ่ือน้องๆ ท่ีห่างไกล โครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนสำาหรับโรงเรียน 
ท่ีขาดแคลนโครงการซ่ึ่อมแซึ่มอาคารเรียนท่ีชำารุด ซ่่ึ่งกิจกรรมเหล่านี�ได้เร่ิมเป็นรูปธรรมมากข่�น และจะดำาเนินการต่อไปควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจ 
บริษัทโดยในปี 2564 บริษัทได้ดำาเนินการโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี�

ภัทรลิสซิ�งส�งมอบัสิ�งข้องต�าง ๆ สู้ภัยโควิด-19

บริษัทได้มอบชุด PPE จำานวน 300 ชุด เพ่ือให้บุคลากร 
ทางการแพทย์ ซ่่ึ่งสามารถช่วยป้องกันจากการสัมผัสสารคัดหล่ัง 
จากผู้ป่วยติดเชื�อ ซ่่ึ่งช่วยลดความเส่ียงในการติดเชื�อระหว่าง 
ปฏิบัติงานและดูแลรักษาผู้ติดเชื�อไวรัสโควิด-19 รวมถ่งเคร่ือง 
อุปโภคบริโภคสำาหรับผู้ติดเชื�อไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาล 
สนามธรรมศาสตร์

การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ 
อย่างรุนแรง ซ่ึ่่งคนตาบอดได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
ในการดำารงชีวิต คนตาบอดมีความจำาเป็นต้องใช้การสัมผัส 
เป็นหลัก และกระทบต่อการประกอบอาชีพและการหารายได ้
ของคนตาบอด เพ่ือประทังชีวิตในช่วงวิกฤติดังกล่าว บริษัท 
จ่งได้นำาสเปรยแ์อลกอฮอล์ หน้ากากอนามยั ข้าวสาร อาหารแห้ง 
นำ�าด่ืม ฯลฯ มอบให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
นำาแจกจ่ายให้กับสมาชิกต่อไป
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มอบ “กล่องห่วงใย” ให้ผู้ป่วยท่่แยกรักษาตัวท่่บ้าน (Home 
Isolation)

ยอดผู้ติดเชื�อโควิด-19 ท่ีเพ่ิมสูงข่�นต่อเน่ือง มีผู้ป่วยจำานวนมาก 
ท่ีอยู่ระหว่างการแยกรักษาตัวท่ีบ้าน (Home Isolation) เป็น 
หนทางหน่่งในการลดปริมาณผู ้ป ่วยในการรับการรักษาท่ี 
โรงพยาบาล บริษัทจ่งได้จัดทำา “กล่องห่วงใย” บรรจุชุดยา สำาหรับ 
ผู้ป่วยโควดิ-19 ท่ีต้องแยกกกัตัว โดยมีคุณพิภพ กุนาศล กรรมการ 
ผู้จัดการเป็นตัวแทนในการส่งมอบจำานวน 250 ชุด แก่อาสา 
เส้นด้าย ซ่่ึ่งเป็นอาสาด่านหน้าได้นำาไปส่งให้ผู้ป่วยท่ีบ้านต่อไป

บมจ.ภัทรลิสซ่ิงร่วมบริจาค์กล่องและกระดาษลัง เพ่ือร่ไซเคิ์ล 
เป็น “เต่ยงสนามกระดาษ”

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เน่ืองจากจำานวน 
ผู้ติดเชื�อในประเทศท่ีเพ่ิมข่�น ทำาให้จำานวนเตียงสำาหรับผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลสนามท่ีอาจไม่เพียงพอ โลตัสจ่งได้ร่วมมือกับ SCGP  
ในการเป็นจุดรับบริจาคกล่องและลังกระดาษท่ีไม่ใช้แล้ว นำาไปผลิต 
เป็นเตียงมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม โดยทางบริษัทได้รวบรวม 
กล่องและลังกระดาษเหล่านี�จากลูกค้า พนักงาน และองค์กร และ 
ส่งต่อให้ กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซึ่เคิล ส่งต่อคืนประโยชน์ให ้
กับสังคม

โค์รงการ “สานฝัันปั�นอนาค์ต” ค์รั�งท่่ 5

นางทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน 
จัดโครงการ “สานฝันปั�นอนาคต ครั�งท่ี 5” ในโครงการดังกล่าว 
ได้เลี�ยงอาหารกลางวันและบริจาคส่ิงของท่ีจำาเป็นในการดำารง 
ชีวิตให้แก่โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 จ.ชลบุรี เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง 
นมพร้อมด่ืม เคร่ืองปรุงในการประกอบอาหารกลางวันให้น้องๆ  
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและสร้างคลังเสบียงให้กับทางโรงเรียน เป็นการ 
ลดการติดต่อและป้องกันการติดเชื�อพื�นท่ีสีแดงในสถานการณ ์
แพร่ระบาดของเชื�อโควิด-19

การขั้บัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยืน 
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โค์รงการดนตร่บ�าบัดเพ่ือสาธารณกุศล

บริษัทให้การสนับสนุนเงินเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรี 
บำาบัดเพ่ือสาธารณกุศล โดยให้มีการจัดแสดงดนตรี ณ คลินิคศูนย์ 
การแพทย์พัฒนา เดือนละ 1 ครั�ง โดยบริษัทให้การสนับสนุน 
อย่างต่อเน่ืองตั�งแต่ปี 2556 จนถ่งปัจจุบัน

โดยในส่วนของคลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนานั�นเป็นโครงการเพ่ือ
รักษาผู้ป่วยในอัตราค่าบริการท่ีตำ่ากว่าโรงพยาบาลเอกชนท่ัวไป 
ซ่่ึ่งดำาเนินโครงการโดยบริษัท บ้านบ่งเวชกิจ จำากัด ซ่่ึ่งเป็นบริษัท 
ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธบิดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพติร  
กิจกรรมนี�นอกจากจะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย แพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีของสถานพยาบาลแล้ว ยงัเป็นการสืบสาน 
เพลงไทยสากลท่ีมีคุณค่าทั�งด้านคีตศิลป์และวรรณศิลป์มิให้สูญหาย 
ไปจากสังคมอีกด้วย

การขั้บัเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยืน 



28
บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564

4. การวิเคราะห์และคำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดการ 

ผู้ลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินข้องบัริษััท ภัทรลิสซิ�ง จำากัด (มหาชำน)

ภาพรวมข้องการด�าเนินงานปี 2563
ปี 2563 จากสภาวะเศรษฐกจิท่ีหดตัวลงจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำาให้ บรษัิท ภัทรลิสซ่ิึ่ง จำากัด (มหาชน) ต้องดำาเนนินโยบาย 

ด้านธุรกิจแบบระมัดระวัง เน้นการให้เช่ากับลูกค้าท่ีมีประวัติการชำาระดี ให้ความสำาคัญกับอัตรากำาไรจากการให้เช่า รวมถ่งพยายามให้บริการ 
ในรูปแบบใหม่ๆเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั�งในรูปของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  ในส่วนของสินทรัพย์ให้เช่าท่ีหมด 
สัญญาแล้ว บริษัทก็ยังคงใช้ความพยายามในสร้างรายได้เพ่ิมเติมโดยนำาไปปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดีเพ่ือให้เช่าต่อซ่่ึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ 
บริษัทได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงต้นปี 2563 ท่ียังไม่มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และในช่วงปลายปี 2563 ซ่่ึ่งการระบาดทุเลาลง 
นอกจากนั�นยังนำาสินทรัพย์ดังกล่าวไปจำาหน่ายเป็นรถมือสอง โดยเน้นจำาหน่ายไปยังผู้ใช้โดยตรงเพ่ือให้ได้ราคาจำาหน่ายท่ีดีท่ีสุด

ภาพรวมข้องการด�าเนินงานปี 2564
ปี 2564 มีการคาดการณ์ว่าสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวดีข่�นกว่าในปี 2563 ท่ีผ่านมาเน่ืองจากท่ัวโลกรวมทั�งประเทศไทยจะ 

เร่ิมได้รับวัคซีึ่นป้องกัน Covid-19 ซ่่ึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ั�นตัว ประกอบกับมีแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายของภาครัฐเข้ามาเป็นตัวช่วย  
อีกทั�งการคาดการณ์ยอดขายรถยนต์ในประเทศก็ปรับเพ่ิมข่�นจากปีท่ีผ่านมา  บริษัท ภัทรลิสซ่ิึ่ง จำากัด (มหาชน) เองจ่งมีการประมาณการว่า 
จะมีการขยายตัวของสินทรัพย์ให้เช่าภายใตสั้ญญาเช่าทั�งสองประเภท อย่างไรก็ตาม จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรค Covid- 19 ท่ียงัคงมีอยู ่บริษัทจ่งยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวอย่างระมัดระวังและ ให้ความสำาคัญกับอัตรากำาไรจากการให้เช่า รวมถ่งพยายาม 
นำาเสนอสินทรัพย์ให้เช่าประเภทใหม่ๆ ท่ีบริษัทเห็นว่ามีความเส่ียงในด้านต่างๆ อยูใ่นระดับท่ีสามารถควบคุมได้ให้กับลูกค้าเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน 
และหลีกเล่ียงการแข่งขันกันให้เช่าสินทรัพย์ประเภทเดิมท่ีมีคู่แข่งจำานวนมาก นอกจากนี� ในส่วนของการบริหารสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญา บริษัท
ยังคงให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์เพ่ิมเติมและการจำาหน่ายไปยังผู้ใช้โดยตรงเพ่ือให้ได้ราคาท่ีดีสุดเช่นเดิม ยิ่งไปกว่านั�นแล้ว บริษัทยังให้ 
ความสำาคัญกับราคาจำาหน่ายรถยนต์มือสองท่ีอาจมีความผันผวนจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟัฟ้ัาในอนาคตอันใกล้ด้วย

แนวโน้มภาพรวมการด�าเนินการข้องปี 2565
บริษัท ภัทรลิสซ่ิึ่ง จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญกับการขยายตัวของธุรกิจอย่างย่ังยืนและการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยในปี 2565 

จะให้ความสำาคัญกับการขยายตัวของสินทรัพย์ให้เช่าและอัตราผลตอบแทนท่ีจะได้รับควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม 
และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการขยายตัวของสินทรัพย์ให้เช่าประเภทรถยนต์ท่ีใช้พลังงานสะอาด อันได้แก่  
รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์พลังงานไฟัฟั้า ซ่ึ่่งนับวันจะได้รับความนิยมเพ่ิมข่�นตามลำาดับ หรือสินทรัพย์ให้เช่าท่ีจะช่วยประหยัดพลังและ 
ลดมลภาวะลงได้ เช่น แผงโซึ่ล่าเซึ่ลล์ นอกจากนี� บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการลดต้นทุนต่างๆ เช่น การลดการใช้พลังงานในกระบวนการ 
ทำางานทั�งในด้านของการลดปริมาณกระดาษท่ีใช้ การอนุมัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถ่งให้พนักงานบางส่วนทำางานจากท่ีบ้านหรือ 
ท่ีอ่ืนๆ (Work from Anywhere) เพ่ือประหยัดพื�นท่ีสำานักงานและค่าใช้จ่าย อันได้แก่ ค่านำ�า ค่าไฟัของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ของพนักงานรวมถ่งเพ่ือช่วยลดมลภาวะจากการเดินทางของพนักงานแต่ละคนด้วย

ในส่วนของการจัดการกับสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาเช่านั�น สำาหรับรถยนต์รุ่นท่ีมีความต้องการใช้งานต่อ บริษัทจะทำาการปรับสภาพของ 
รถยนต์ท่ีได้รับกลับคืนมาให้อยู่ในสภาพดีแล้วนำาออกให้เช่าระยะสั�นเพ่ือสร้างความพ่งพอใจและความม่ันใจให้กับผู้เช่าว่าจะได้รับรถยนต์เช่าท่ี 
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และสำาหรับรถยนต์ท่ีไม่ได้ถูกนำาไปให้เช่าระยะสั�น รถยนต์กลุ่มนี�จะถูกนำาออกจำาหน่ายให้แก่บุคคลท่ัวไปโดย 
ทำาการปรับสภาพให้อยู่ในสภาพท่ีดีเช่นกัน หลังจากนั�นจะถูกนำาออกจำาหน่ายโดยเน้นการจำาหน่ายไปให้ถ่งผู้ใช้โดยตรงเพ่ือให้ได้ราคาจำาหน่าย 
สูงสุด ซ่่ึ่งผู้ซืึ่�อจะสามารถตรวจสอบประวัติการซ่ึ่อมบำารุงและประวัติการเกิดอุบัติเหตุตามข้อมูลของบริษัทได้ ทั�งนี�เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ 
สร้างบรรทัดฐานท่ีดีในการจำาหน่ายรถยนต์ใช้แล้วต่อไป ซ่ึ่่งจากการดำาเนินการในลักษณะข้างต้น ทำาให้การจำาหน่ายรถยนต์ใช้แล้วของบริษัท 
ภายใต้ช่ือ “สบายคาร์” ได้รับการยอมรับว่าเป็นรถยนต์ใช้แล้วท่ีมีคุณภาพดี มีความน่าเช่ือถือ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ท่ีซืึ่�อไปใช้งาน 

การวิเคราะห์และคำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดการ 
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การวิเคราะห์และคำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดการ 

ผลการด�าเนินงานปี 2564 เปร่ยบเท่ยบปี 2563 
โครงสร้างรายได้ในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ตามตาราง ดังนี�

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563 ปี 2564 % เพิ่ม (ลด)

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2,448 2,038 (17)

รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน 162 270 67

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 981 905 (8)

รายได้อื่น 34 24 (29)

รวมรายได้ 3,625 3,237 (11)

ปี 2564 บริษัท ภัทรลิสซ่ิึ่ง จำากัด (มหาชน) มีรายได้รวมทั�งสิ�น 3,237 ล้านบาท โดยรายการหลักประกอบด้วยค่าเช่ารับจากสัญญา 
เช่าดำาเนินงาน จำานวน 2,038 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน จำานวน 270 ล้านบาท ซ่่ึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้จากสัญญาเช่า 
ทั�งสองประเภทท่ีเกิดข่�นในปี 2563 แล้วจะพบว่าค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงานลดลงร้อยละ 17 ในขณะท่ีรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน 
เพ่ิมข่�นอย่างมีนัยสำาคัญท่ีร้อยละ 67  สำาหรับสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดจากการเปล่ียนประเภทสัญญาเช่าของลูกค้าจากสัญญา 
เช่าดำาเนนิงานมาเป็นสญัญาเช่าเงินทุนเน่ืองจากต้องการกรรมสทิธิ�ในสินทรัพย์ท่ีเช่าเม่ือหมดสัญญาแล้ว นอกจากนี�สาเหตยุงัเกิดจากความพยายาม 
ในการขยายการให้เช่าออกไปในสินทรัพย์ใหม่ๆ ท่ีบริษัทมีความรู้และความชำานาญในสินทรัพย์ประเภทนั�นๆ เป็นอย่างดีและมีผู้ให้เช่าเป็น 
จำานวนน้อยรายเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีข่�นภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนด้วย

บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 905 ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
จำานวน 76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 โดยเป็นผลมาจากจำานวนสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาและนำาออกจำาหน่ายมีจำานวนลดลง อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีกำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ในส่วนนี�เพ่ิมข่�นจากในปีท่ีผ่านมา

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2564 เปรียบเทียบปี 2563 ตามตาราง ดังนี�
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563 ปี 2564 % เพิ่ม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,063 1,793 (13)

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 994 883 (11)

ขาดทุนจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 6 0.08 (99)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 255 247 (3)

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (10) - (100)

ต้นทุนทางการเงิน 262 212 (19)

รวมค์่าใช้จ่าย 3,570 3,135 (13)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2564 ท่ีมีค่าเส่ือมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจำานวน 1,793 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13  
เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เน่ืองจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานมีจำานวนลดลงจากปี 2563 ขณะท่ีต้นทุนขาย 
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานลดลงร้อยละ 11 เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจากเหตุผลของจำานวนสินทรัพย์ท่ีนำาออก
ขายลดลง
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นอกจากนี� บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงจำานวน 50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 เน่ืองจากบริษัทชำาระคืนหนี�หุ้นกู้และเงินกู้ยืม 
ประเภทต่างๆ ทำาให้มูลค่าของหนี�สินในส่วนท่ีมีดอกเบี�ย ณ สิ�นปี 2564 ลดลงจำานวน 1,397 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ สิ�นปี 2563 

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563 ปี 2564

กำาไรขั�นต้น* 402 245

กำาไรสุทธิ 76 120

อัตรากำาไรขั�นต้น 16% 12%

อัตรากำาไรสุทธิ 2% 4%

หมายเหตุ : เน่ืองจากตั�งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 ได้มีลูกค้าปรับเปล่ียนการใช้บริการจากสัญญาเช่าดำาเนินการมาเป็นสัญญาเช่าเงินทุน อย่างไรก็ตาม 
ต้นทุนการให้บริการต่างๆ ยังคงถูกนำาไปรวมไว้ใน “ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า” ในงบการเงิน  ทำาให้กำาไรขั�นต้นและอัตรากำาไรขั�นต้นลดลง

ใน ปี 2564 บริษัทมีกำาไรสำาหรับงวดจำานวน 120 ล้านบาท เพ่ิมข่�นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 จำานวน 44 ล้านบาท สาเหตุสำาคัญ 
เกิดจากบริษัทมีกำาไรจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า จำานวนรวม 22 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 ซ่ึ่่งบริษัทมีผลขาดทุนจากการขาย 
สินทรัพย์ให้เช่า จำานวนรวม 19 ล้านบาท กำาไรท่ีเพ่ิมข่�นข่�นดังกล่าวโดยหลักมาจากการให้ความสำาคัญกับการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าท่ีหมด 
สัญญา โดยเน้นการขายผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถ่งเลือกช่องทางขายท่ีเหมาะสมทำาให้ได้ราคาท่ีดีข่�น

ฐานะการเงินข้อง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จ�ากัด (มหาชน) ณ วันท่่ 31 ธันวาค์ม 2564 เปร่ยบเท่ยบ ณ วันท่่ 31 ธันวาค์ม 2563
สิินทรััพย์์
ปี 2564 จากความพยายามในการขยายการให้เช่าไปยังสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆ ท่ีบริษัทมีความรู้ความชำานาญและยังมีผู้ให้เช่าเป็น 

จำานวนน้อยเพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขันและเพ่ิมผลตอบแทนให้ได้มากข่�น ซ่่ึ่งการให้เช่าสินทรัพย์เหล่านี�ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสัญญาเช่าเงิน
ทุน ทำาให้บริษัทมีลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุนจำานวน 2,901 ล้านบาท เพ่ิมข่�นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8 ซ่่ึ่งการเพ่ิมข่�นดังกล่าวเป็นผลจากความ 
พยายามในการขยายการให้เช่าดังท่ีได้กล่าวมา อย่างไรก็ตาม จากภาวะการระบาดของโรค Covid-19 ท่ียงัคงเกิดข่�นอย่างต่อเน่ือง ทำาให้การขยาย 
การให้เช่าสินทรัพย์กับลูกค้ารายใหม่ยังคงต้องทำาอย่างระมัดระวังเพ่ือป้องกันปัญหาการไม่ได้รับชำาระค่าเช่า ประกอบกับแนวโน้มความนิยมท่ี 
เพ่ิมข่�นอย่างรวดเร็วของรถยนต์ไฟัฟ้ัาซ่ึ่ง่อาจจะส่งผลต่อราคามอืสองของรถยนต์ท่ีใช้นำ�ามันเป็นเชื�อเพลิงในอนาคตทำาให้บริษัทต้องใช้ความระมดัระวัง 
ในการกำาหนดราคามอืสองของรถยนต์ท่ีใช้นำ�ามันเป็นเชื�อเพลิงซ่่ึ่งส่วนใหญ่จะอยูภ่ายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน จ่งส่งผลต่อการขยายตัวของสินทรัพย์ให้เช่า 
ภายใต้สัญญาเช่าประเภทนี� โดย ณ สิ�นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรวม 6,349 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 15  

ในปี 2564 บริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้ลดลงได้เป็นอย่างดีตามนโยบายท่ีจะพยายามจำาหน่ายสินค้าคงเหลือออกไป
ให้เร็วข่�นเพ่ือลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากสินค้าคงเหลือ รวมถ่งเพ่ือป้องกันการล้าสมัยของสินค้าคงเหลือท่ีมีอยู่ซ่่ึ่งจะส่งผลต่อราคาจำาหน่ายในท่ีสุด 
โดย ณ สิ�นปี 2564 บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือจำานวนเพียง 21 ล้านบาท ลดลงจากสิ�นปีก่อนหน้าร้อยละ 66

จากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้น ทำาให้ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,829ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับ  
ณ 31 ธันวาคม 2563

หน้�สิิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี�สินรวมจำานวน 7,746 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ สิ�นปี 2563 

ซ่่ึ่งบริษัทมีหนี�สินรวม 9,036 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยจำานวน 1,397 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 
17 หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี�ยคงท่ีเพ่ือหลีกเล่ียง 
ความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยท่ีอาจเกิดข่�นในอนาคต    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 2.51 เท่า แต่หากคำานวณเฉพาะหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย  
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 2.25 เท่า ทั�งนี� บริษัทได้กำาหนดเง่ือนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วนของอัตราส่วนหนี�สิน 
(คำานวณเฉพาะหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ท่ีระดับไม่เกิน 7 เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังคง 
ตำ่ากว่าเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีกำาหนดไว้ค่อนข้างมาก จ่งจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพในการ 
ขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 
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ส่ิวนของผู้้�ถืือห้�น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,083 ล้านบาท เพ่ิมข่�นจาก ณ สิ�นปี 2563 จำานวน 76 ล้านบาท โดยการเพ่ิมข่�น 

ของส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเกิดจากการท่ีบริษัทมีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี จำานวน 124 ล้านบาทและมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 
จำานวน 48 ล้านบาท

สิภาพคล่่อง
สภาพคล่องสิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 3,059 ล้านบาท และบริษัท 

มีการจ่ายซืึ่�อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 1,273 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้จำานวน 149 ล้านบาท เป็นผลให้ 
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 1,637 ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
จำานวน 6 ล้านบาทซ่่ึ่งเป็นผลสุทธิจากการซืึ่�อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีมิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน นอกจากนี�  
บริษัทยงัมีกระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจำานวน 1,684 ล้านบาทซ่ึ่ง่เกดิข่�นจากผลสทุธิของการจ่ายต้นทุนทางการเงนิและชำาระคืน 
หนี�สินทั�งระยะสั�นและระยะยาวซ่่ึ่งรวมแล้วมากกว่าการกู้ยืมเงินใหม่

นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั�นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบันการเงินได้อีกเป็น 
จำานวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั�งยังสามารถออกหุ้นกู้และตั�วแลกเงินเพ่ือระดมทุนได้อย่าง 
ต่อเน่ือง จ่งจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจทั�งในระยะสั�นและระยะยาว

ผลการด�าเนินงานปี 2563 เปร่ยบเท่ยบปี 2562 
โครงสร้างรายได้ในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ตามตาราง ดังนี�

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2563 % เพิ่ม (ลด)

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2,696 2,448 (9)

รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน 124 162 31

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,013 981 (3)

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 1 - (100)

รายได้อื่น 46 34 (26)

รวมรายได้ 3,880 3,625 (7)

ปี 2563 สืบเน่ืองจากภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 บริษัทจ่งมีนโยบายการให้เช่าแบบระมัดระวัง เข้มงวดกับการคัดเลือก 
ลูกค้ารายใหม่ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาหนี�เสียในอนาคต ประกอบกับลูกค้ารายใหญ่รายหน่่งของบริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงประเภทการเช่าจาก 
สัญญาเช่าดำาเนินงานมาเป็นสัญญาเช่าเงินทุน (ซ่่ึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะช่วยลดความเส่ียงของการจำาหน่ายสินทรัพย์หมดสัญญาของ 
บริษัทได้ในอนาคต) ทำาให้ค่าเช่ารับและสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานปรับตัวลดลงในขณะท่ีรายได้และลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุน 
ปรับเพ่ิมข่�นแทน โดยบริษัทมี ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวน 2,448 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 9 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2562) และมีรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน มีจำานวน  162 ล้านบาท (เพ่ิมข่�นร้อยละ 31 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562)  
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายการให้เช่าออกไปในสินทรัพย์ประเภทอ่ืนท่ีบริษัทมีความรู้และความชำานาญในสินทรัพย์ประเภทนั�นๆ 
เป็นอย่างดีและมีผู้ให้เช่าเป็นจำานวนน้อยรายทดแทน ซ่่ึ่งคาดว่าจะช่วยทำาให้บริษัทมีโอกาสในการหาลูกค้าท่ีมีความสามารถในการผ่อนชำาระท่ี
ดีได้มากข่�นและมีอัตรากำาไรเพ่ิมข่�น

บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 981 ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
จำานวน 32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 ซ่่ึ่งเป็นผลมาจากอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้เช่าท่ีนำาออกจำาหน่ายเพ่ิมข่�น 

จากสาเหตุทั�งหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม จำานวน 3,625 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี 2562
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โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบปี 2562 ตามตาราง ดังนี�
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2563 % เพิ่ม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,214 2,063 (7)

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,031 994 (4)

ขาดทุนจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 6 N/A

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 274 255 (7)

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า - (10) N/A

หนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 4 - (100)

ต้นทุนทางการเงิน 271 262 (3)

รวมค์่าใช้จ่าย 3,794 3,570 (6)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2563 ท่ีมีค่าเส่ือมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจำานวน 2,063 ล้านบาท ลดลง 151 ล้านบาท 
หรือ ลดลงร้อยละ 7 เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เน่ืองจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานมีจำานวนลดลงจากปี 2562  
ขณะท่ีต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานลดลงจำานวน 37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนหน้าจากเหตุผลในเร่ืองของอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้เช่าท่ีเพ่ิมข่�น

นอกจากนี� บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงจำานวน  9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เน่ืองจากมีมูลค่าของหนี�สินในส่วนท่ีมีดอกเบี�ย 
ลดลงตามมูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าท่ีปรับตัวลดลง

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2563

กำาไรขั�นต้น* 482 402

กำาไรสุทธิ 170 76

อัตรากำาไรขั�นต้น 18% 16%

อัตรากำาไรสุทธิ 4% 2%

หมายเหตุ : เน่ืองจากในปี 2563 ได้มีลูกค้าปรับเปล่ียนการใช้บริการจากสัญญาเช่าดำาเนินการมาเป็นสัญญาเช่าเงินทุนและต้นทุนการให้บริการ 
ดังกล่าวถูกนำาไปรวมไว้ใน “ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า” ในงบการเงิน  ดังนั�น บริษัทจ่งทำาการหักต้นทุนดังกล่าวออกจากต้นทุนทางตรงจากการให้บริการก่อนนำา 
ไปคำานวณ “กำาไรขั�นต้น” และ “อัตรากำาไรขั�นต้น” ตามตารางด้านบน

ใน ปี 2563 บริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 76 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 จำานวน 94 ล้านบาท สาเหตุสำาคัญมาจากการ 
ลดลงของรายได้ภาษเีงินได้เน่ืองจากในปี 2563 จากภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 บรษัิทจ่งมีความระวดัระวังการประมาณการกำาไร 
ในอนาคตเพ่ือบันท่กสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีจะใช้ได้  นอกจากนี�ในปี 2563 บริษัทยังมีสัดส่วนของต้นทุนทางตรงต่อรายได้จากการให้เช่า 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทั�ง 2 ประเภทเพ่ิมข่�นเน่ืองจากสัดส่วนของค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข่�นจากความระมัดระวังในการประมาณการมูลค่าซึ่าก 
เม่ือสิ�นสุดสัญญาของสินทรัพย์ให้เช่าเพ่ือแก้ไขปัญหาผลขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานในอนาคต
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ฐานะการเงินข้อง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จ�ากัด (มหาชน) ณ วันท่่ 31 ธันวาค์ม 2563 เปร่ยบเท่ยบ ณ วันท่่ 31 ธันวาค์ม 2562
สิินทรััพย์์
จากภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัวและสภาพคล่องท่ีค่อนข้างต่งตัวจากการระบาดของโรค Covid-19 ในปี 2563 ทำาให้บริษัทเข้มงวดกับการขยาย 

การให้เช่าสินทรัพย์กับลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเดิมท่ีมีประวัติการชำาระไม่สู้ดีเพ่ือป้องกันปัญหาการไม่ได้รับชำาระค่าเช่า ส่งผลให้ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,043 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำานวน 1,352 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 10 โดยมี 
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน ในขณะท่ีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจำานวน 97 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 60 เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายท่ีจะพยายามจำาหน่ายสินค้าคงเหลือออกไปให้เร็วข่�นเพ่ือลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากสินค้าคงเหลือ  
รวมถ่งเพ่ือป้องกันการล้าสมัยของสินค้าคงเหลือท่ีมีอยู่ซ่่ึ่งจะส่งผลต่อราคาจำาหน่ายในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงเน้นการจำาหน่าย 
รถมือสองไปให้ถ่งผู้บริโภคคนสุดท้ายให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ราคาจำาหน่ายท่ีดีท่ีสุด 

ตั�งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ซ่่ึ่งให้ 
ข้อกำาหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ (รายละเอียด 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซ่ิึ่ง จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563) ซ่่ึ่งการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทางการเงินจะถูกพิจารณาจากการคำานวณผลขาดทุนทางด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข่�นของบริษัทด้วยแบบจำาลองท่ีสร้างข่�นและชุดข้อมูลสมมติ 
ฐานหลายชุด เพ่ือนำาไปตั�งค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินแทนการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญตามวิธีปฏิบัติเดิม ซ่่ึ่งจากการปฏิบัติตาม 
มาตรฐานรายงานทางการเงินข้างต้น ทำาให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัททำาการตั�งค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี�ตามสัญญาเช่า 
ดำาเนินงานไว้ทั�งสิ�น 70.65 ล้านบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าประเภทนี� ณ 31 ธันวาคม 
2562 ซ่่ึ่งเท่ากับ 80.42 ล้านบาท และบริษัททำาการตั�งค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุนไว้ทั�งสิ�น 72.12 ล้านบาท 
เพ่ิมข่�นเม่ือเปรยีบเทียบกับการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญสำาหรบัลูกหนี�ตามสัญญาเช่าประเภทนี� ณ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึ่ง่เท่ากบั 49.16 ล้านบาท 
ทั�งนี�การเพ่ิมข่�นหรือลดลงของค่าเผ่ือทั�งสองประเภทดังกล่าวเป็นผลมาจากความแตกต่างของวิธีการคำานวณค่าเผ่ือแต่ละประเภทเป็นสำาคัญ 

หน้�สิิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี�สินรวมจำานวน 9,036 ล้านบาท ลดลงจำานวน 1,322 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ สิ�นปี  

2562 ซ่่ึ่งบริษัทมีหนี�สินรวม 10,358 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยจำานวน  
1,221 ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหนี�การค้าตามเทอมการค้าปกติลดลงจำานวน 84 ล้านบาท หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของหุ้นกู้
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี�ยคงท่ีเพ่ือหลีกเล่ียงความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยท่ีอาจเกิดข่�นในอนาคต    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.00 เท่า แต่หากคำานวณเฉพาะหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย  
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 2.77 เท่า ทั�งนี� บริษัทได้กำาหนดเง่ือนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วนของอัตราส่วนหนี�สิน 
(คำานวณเฉพาะหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ท่ีระดับไม่เกิน 7 เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าว 
ยังคงตำ่ากว่าเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีกำาหนดไว้ค่อนข้างมาก จ่งจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพ 
ในการขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 

ส่ิวนของผู้้�ถืือห้�น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,007 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ�นปี 2562 จำานวน 30 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัท

เลือกท่ีจะรับรู้การเพ่ิมข่�นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าตาม TFRS 9 โดยปรับปรุงกับกำาไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (รายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน) และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี จำานวน 89 ล้านบาท

สิภาพคล่่อง
สภาพคล่องสิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 3,281 ล้านบาท และบริษัท 

มีการจ่ายซืึ่�อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 1,537 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้จำานวน 164 ล้านบาท เป็นผลให้ 
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 1,580 ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
จำานวน 7 ล้านบาทซ่่ึ่งเป็นผลสุทธิจากการซืึ่�อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีมิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน นอกจากนี� 
บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 1,590 ล้านบาทซ่ึ่่งเกิดข่�นจากผลสุทธิของการจ่ายต้นทุนการเงิน และชำาระคืน
หนี�สินทั�งระยะสั�นและระยะยาวรวมแล้วมีมากกว่าการกู้ยืมเงินใหม่

นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั�นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบันการเงินได้อีกเป็น 
จำานวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั�งยังสามารถออกหุ้นกู้และตั�วแลกเงินเพ่ือระดมทุนได้อย่าง 
ต่อเน่ือง จ่งจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจทั�งในระยะสั�นและระยะยาว

การวิเคราะห์และคำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดการ 
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การวิเคราะห์และคำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดการ 

ผลการด�าเนินงานปี 2562 เปร่ยบเท่ยบปี 2561 
โครงสร้างรายได้ในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ตามตาราง ดังนี�

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2562 % เพิ่ม (ลด)

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน  2,604 2,696 4

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน  128 124 (3)

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน  1,056 1,013 (4)

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 1 N/A

รายได้อื่น 45 46 2

รวมรายได้ 3,832 3,880 1

รายได้หลักของบริษัทในปี 2562 ประกอบด้วย ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวน 2,696 ล้านบาท (เพ่ิมข่�นร้อยละ 4  
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) โดยเป็นการเพ่ิมข่�นตามจำานวนสินทรัพย์ให้เช่าเฉล่ียทั�งปีของปี 2562 ท่ีมีมากกว่าปี 2561 
และรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน จำานวน 124 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) สาเหตุหลักของ 
การลดลงมาจากแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ทำาให้บริษัทต้องเข้มงวดกับการคัดเลือกลูกค้ารายใหม่ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาหนี�เสียใน 
อนาคต จ่งทำาให้ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายการให้เช่าออกไปในสินทรัพย์ประเภทอ่ืนท่ีบริษัท 
มีความรู้และความชำานาญในสินทรัพย์ประเภทนั�นๆ เป็นอย่างดีและมีผู้ให้เช่าเป็นจำานวนน้อยรายทดแทน ซ่ึ่่งคาดว่าจะช่วยทำาให้บริษัทมี 
โอกาสในการหาลูกค้าท่ีมีความสามารถในการผ่อนชำาระท่ีดีได้มากข่�นและมีอัตรากำาไรเพ่ิมข่�น

บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 1,013 ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
จำานวน 43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เน่ืองจากมีสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาและนำาออกจำาหน่ายเป็นจำานวนน้อยลงในปีนี� 

จากสาเหตุทั�งหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม จำานวน 3,880 ล้านบาท เพ่ิมข่�นร้อยละ 1 เม่ือเปรียบเทียบจาก 
ช่วงเดียวกันของปี 2561

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561  ตามตาราง ดังนี�
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2562 % เพิ่ม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,115 2,214 5

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,054 1,031 (2)

ขาดทุนจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 14 - (100)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 279 274 (2)

หนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (30) 4 113

ต้นทุนทางการเงิน 256 271 6

รวมค์่าใช้จ่าย 3,688 3,794 3

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2562 ท่ีมีค่าเส่ือมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจำานวน 2,214 ล้านบาท เพ่ิมข่�น 99 ล้านบาท  
หรือ เพ่ิมข่�นร้อยละ 5 เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เน่ืองจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานโดยเฉล่ียตลอดทั�งปี 
2562 มีจำานวนมากกว่าปี 2561 ขณะท่ีต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานลดลง จำานวน 23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2  
เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าตามจำานวนสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาและนำาออกจำาหน่ายท่ีลดลง

นอกจากนี� บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพ่ิมข่�น จำานวน 15 ล้านบาท หรือเพ่ิมข่�นร้อยละ 6 เน่ืองจากมีสัดส่วนการกู้ยืมระยาวเพ่ิมข่�นเพ่ือ
ป้องกันปัญหาสภาพคล่องซ่่ึ่งอาจเกิดข่�นในอนาคตจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว รวมทั�งอัตราดอกเบี�ยจ่ายของบริษัทมีการปรับเพ่ิมข่�นในปีนี�
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การวิเคราะห์และคำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดการ 
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2562

กำาไรขั�นต้น 489 482

กำาไรสุทธิ 224 170

อัตรากำาไรขั�นต้น 19% 18%

อัตรากำาไรสุทธิ 6% 4%

ใน ปี 2562 บริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 170 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 จำานวน 54 ล้านบาท สาเหตุสำาคัญมาจากการท่ี
บริษัทมีผลต่างสุทธิจากการการตั�งหนี�สงสัยจะสูญในปี 2562 และการกลับรายการหนี�สงสัยจะสูญในปี 2561 จำานวน 3 ล้านบาท  นอกจากนี�ในปี 
2562 บริษัทยังมีต้นทุนทางการเงินเพ่ิมข่�นจำานวน 15 ล้านบาท รวมทั�งจากแนวทางในการลดระยะเวลาคงค้างของสินค้าคงเหลือลงเพ่ือไม่ให้ 
เกิดความล้าสมัยของบริษัทในปี 2562 ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาเช่า 
ทางการเงินเพ่ิมข่�น สุทธิจำานวน 5 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561  

ฐานะการเงินข้อง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จ�ากัด (มหาชน) ณ วันท่่ 31 ธันวาค์ม 2562 เปร่ยบเท่ยบ ณ วันท่่ 31 ธันวาค์ม 2561
สิินทรััพย์์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,395 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำานวน 671 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 

5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานและลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ สิ�นปี 2562 
เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ สิ�นปี 2561 ในขณะท่ีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพ่ิมข่�นจำานวน 12 ล้านบาทเน่ืองจากบริษัทมีนโยบายท่ีจะพยายามจำาหน่าย 
รถมือสองไปให้ถ่งผู้บริโภคคนสุดท้ายให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ราคาจำาหน่ายท่ีดีท่ีสุด ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการจำาหน่ายเพ่ิมข่�นอยู่บ้าง 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี�ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีเกินวันครบกำาหนดชำาระตั�งแต่ 3 เดือนข่�นไป จำานวน 15ล้านบาท 
และมีลูกหนี�ผิดนัดชำาระหนี�จำานวน 72 ล้านบาท หลังหักมูลค่าของเงินประกันการเช่าแล้ว บริษัทมีการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมจำานวน 
1 ล้านบาท ค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญท่ีตั�งไว้สำาหรับสัญญาเช่าประเภทนี�มีจำานวน 80 ล้านบาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูกหนี�ตาม 
สัญญาเช่าประเภทดังกล่าวท่ีเกินวันครบกำาหนดชำาระตั�งแต่ 3 เดือนข่�นไป เท่ากับ 34 ล้านบาท และมีลูกหนี�ผิดนัดชำาระจำานวน 62 ล้านบาท  
ซ่่ึ่งหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว บริษัทมีการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญเพ่ิมข่�น  
จำานวน 2 ล้านบาท โดย ณ  31 ธันวาคม 2562 ค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญท่ีตั�งไว้สำาหรับสัญญาเช่าประเภทนี�มีจำานวน 49 ล้านบาท   

หน้�สิิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี�สินรวมจำานวน 10,358 ล้านบาท ลดลงจำานวน 727 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ สิ�นปี 

2561 ซ่่ึ่งบริษัทมีหนี�สินรวม 11,085 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยจำานวน 679 
ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหนี�การค้าตามเทอมการค้าปกติลดลงจำานวน 107 ล้านบาท หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของหุ้นกู้และเงิน 
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี�ยคงท่ีเพ่ือหลีกเล่ียงความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยท่ีอาจเกิดข่�นในอนาคต    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นอยูท่ี่ระดับ 3.41 เท่า แต่หากคำานวณเฉพาะหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย อัตรา 
ส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.14 เท่า ทั�งนี� บริษัทได้กำาหนดเง่ือนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วนของอัตราส่วนหนี�สิน (คำานวณ 
เฉพาะหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย) ต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น ของหุ้นกู้ของบรษัิทไว้ท่ีระดับไม่เกิน 7 เท่า จะเหน็ได้ว่าอัตราส่วนดงักล่าวยงัคงตำา่กว่าเง่ือน 
ไขการกู้ยืมท่ีกำาหนดไว้ค่อนข้างมาก จ่งจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพในการขยายสินทรัพย์ 
ให้เช่าเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 

ส่ิวนของผู้้�ถืือห้�น
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,037 ล้านบาท เพ่ิมข่�นจาก ณ สิ�นปี 2561 จำานวน 56 ล้านบาท 
สิภาพคล่่อง
สภาพคล่องสิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 3,640 ล้านบาท และบริษัท 

มีการจ่ายซืึ่�อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 2,351 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้จำานวน 180 ล้านบาท เป็นผลให้ 
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 1,108 ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
จำานวน 4 ล้านบาทซ่่ึ่งเป็นผลสุทธิจากการซืึ่�อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีมิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน นอกจากนี� 
บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 1,070 ล้านบาทซ่ึ่่งเกิดข่�นจากผลสุทธิของการจ่ายต้นทุนการเงิน และชำาระคืน
หนี�สินทั�งระยะสั�นและระยะยาวรวมแล้วมีมากกว่าการกู้ยืมเงินใหม่

นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั�นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบันการเงินได้อีกเป็นจำานวน 
มากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั�งยังสามารถออกหุ้นกู้และตั�วแลกเงินเพ่ือระดมทุนได้อย่างต่อเน่ือง 
จ่งจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจทั�งในระยะสั�นและระยะยาว
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5. ข้้อมูลทั�วไปและข้้อมูลสำาคัญอื�น

5.1 ข้้อมูลทั�วไป
 

5.1.1 ข้้อมูลท่ัวไปบริษัท 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ภัทรลิสซึ่ิ่ง จำากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PL

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 15 สิงหาคม 2539

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000211 (เดิมเลขที่ บมจ.268) 

ทุนจดทะเบียน : 646,800,483 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 593,509,825 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาท  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจประเภทการให้ “เช่า” (Leasing)
โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำาเนินงาน (Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สิน 
ประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ เคร่ืองบิน เรือ นอกจากนี�ยงัให้เช่าทรัพย์สิน 
ประเภทอ่ืนๆ อาทิ เคร่ืองจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ัวไป

สถานที่ตั�ง : เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซึ่์ 1 ชั�น 29 ถนนรัชดาภิเษก 
ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10320

Home Page : www.pl.co.th

โทรศัพท์ : (66) 2290-7575

(66) 2693-2288

โทรสาร : (66) 2693-2298-99  

5.1.2  ข้้อมูลการลงทุนข้องบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีการลงทุน หรือถือหุ้นในนิติบุคคลใด 

5.1.3  บุค์ค์ลอ้างอิงอ่ืนๆ  

        นายทะเบียน  

   - ห้�นสิามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำากัด 
93 ชั�น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Website: http://www.set.or.th/tsd. 
SET Contact Center: 0-2009-9999
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- ห้�นก้�   ( ณ วันท้่ 31 ธันวาคม 2564 )

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซึ่ิ่ง ครั�งที่ 2/2559 ชุดที่ 2
   ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2566
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซึ่ิ่ง ครั�งที่ 1/2561
   ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซึ่ิ่ง ครั�งที่ 2/2561
   ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซึ่ิ่ง ครั�งที่ 1/2562
   ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซึ่ิ่ง ครั�งที่ 2/2562
   ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซึ่ิ่ง ครั�งที่ 3/2562
   ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซึ่ิ่ง ครั�งที่ 4/2562
   ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2566
- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซึ่ิ่ง ครั�งที่ 5/2562
   ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

:

:

: 

:

:

:

:

: 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้้�สิอบบัญช้ : นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9441
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
ชั�น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :  (66) 2677-2000
โทรสาร   : (66) 2677-2222

ท้่ปรัึกษากฎหมาย์ : บริษัท แอลเอส ฮอไรซึ่ัน จำากัด
ชั�น 14 อาคาร จีพีเอฟั วิทยุ ทาวเวอร์ เอ
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (66) 2627-3443
โทรสาร: (66) 2627-3250

ท้่ปรัึกษาทางการัเงิน : -ไม่มี-
 
5.2 ข้้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี 
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มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2
การกำากับัดูแลกิจการ
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มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

นโยบัายการกำากับัดูแลกิจการ

6. นโยบัายการกำากับัดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมข้องนโยบัายและแนวปฏิิบััติการกำากับัดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มุ่งม่ันและย่ดถือในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนด้วยดีอย่างเสมอมา 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำาหนดนโยบายและทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนคอยกำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการให้ 
เป็นไปตามนโยบายและทิศทางในการดำาเนินธุรกิจทั�งในระยะสั�นและในระยะยาว ตลอดจนกำาหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำากับดู
แลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรสู่ความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจ่งได้กำาหนดนโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการ โดยสรุปสาระสำาคัญดังนี�

1. สิทธิข้องผู้ถืุอหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญถ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน  

และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ซัึ่กถาม ให้ข้อเสนอแนะ 
และร่วมพิจารณาในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตั�งและถอดถอนกรรมการ 
เป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั�งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการรับทราบสารสนเทศ 
อย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากนี� บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น  
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญของบริษัทได้ โดยบริษัทส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี� 

การประชุมผู้ถืุอหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำาน่งถ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเป็นไปตามข้อบังคับ 

ของบริษัท โดยกำาหนดให้มีการประชุมสามัญประจำาปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ�นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทเห็นว่ามีความจำาเป็นเร่งด่วน หรือมีความจำาเป็นท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญได้ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี� 

1. การดำาเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
•	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 

เลือกตั�งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์์และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
•	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดหลักเกณฑ์์การส่ง 

คำาถามล่วงหน้าและเผยแพร่หลักเกณฑ์์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษัทด้วย
•	 ส่งเอกสารหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ทีม่ข้ีอมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอท่ีจะให้ผูถ้อืหุน้ตดัสนิใจ พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยจดัทำา 

เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กบัผู้ถอืหุ้น พร้อมทั�งเผยแพร่บนเว็บไซึ่ต์ของบริษทัล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม 
2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
•	 บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำาน่งถ่งความสะดวกของผู้ถือหุ้น อาทิ วัน เวลา สถานที่ ซึ่่่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก 

ตลอดจนส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
•	 บรษัิทจะเปิดรบัการลงทะเบยีนสำาหรบัการเข้าร่วมการประชมุอย่างน้อย 1 ชัว่โมงล่วงหน้าก่อนการประชมุ และจะใช้เทคโนโลยใีนการ 

ลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด พร้อมทั�งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอำานวยความสะดวกและต้อนรับตามความเหมาะสม 
•	 ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะแจ้งจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แนะนำากรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวมถ่ง 

ชี�แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยจะนำาเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ระบบบาร์โค้ด เพ่ือนับคะแนนและแสดงผล  
เพ่ือช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะจัดให้มีท่ีปร่กษากฎหมายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 
มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย 

•	 บริษัทจะดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุม
ที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุจำาเป็น

•	 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่ักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ 
•	 ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัจะใช้บตัรลงคะแนน โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีง 

โดยการนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้นท่ีออกเสยีงไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีงมาหกัออก 
จากจำานวนหุ้นทั�งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

•	 สำาหรับวาระการแต่งตั�งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล
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3. การดำาเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น  
•	 บริษัทจะแจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันทำาการถัดไป ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซึ่ต์ของบริษัท
•	 บริษัทจะจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน 

นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซึ่ต์ของบริษัท

2. การปฏิิบัติต่อผู้ถืุอหุ้นอย่างเท่าเท่ยมกัน 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความสำาคัญถ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่าง 

เท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกเร่ือง ทั�งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน 
การกำากับดูแลการปฏบัิติงาน และการบรหิารความเส่ียง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง โดยมีสำานักตรวจสอบภาย
ในท่ีเป็นหน่วยงานอิสระ ทำาหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัท รวมทั�งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักปฏิบัติ ดังนี�

1. การใช้ข้อมลูภายใน บรษิทัได้กำาหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานทกุระดบัของบรษิทั มหีน้าทีจ่ะต้องรกัษาข้อมลูภายในของ 
 บริษัทท่ียังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินท่ียังไม่ได้นำาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ผลประกอบการของบรษัิท การเพ่ิมทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการจะได้มาซ่ึ่ง่สัญญา 
 ทางการค้าท่ีสำาคัญ เป็นต้น

2. กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำาคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) จะต้องปฏิบัติตาม 
 แนวทางสำาหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และการซืึ่�อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนห้ามซืึ่�อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ 
 ท่ีออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยบริษัทได้กำาหนดระยะเวลาในการห้ามซืึ่�อขายหลักทรัพย์ของ 
 บริษัท และแจ้งให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีสำาคัญก่อนท่ีจะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider)  
 รับทราบเป็นประจำาทุกปี ตลอดจนกำาหนดให้บุคคลท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีสำาคัญต้องปฏิบัติตามหนังสือสัญญารักษาความลับ

3. กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รายงานส่วนได้เสียตามแบบแจ้งข้อมูลประวัติ และข้อมูลการมีส่วนได้เสียของ 
 ตนเองและผู้ท่ีเก่ียวข้องครั�งแรกต่อเลขานุการบริษัท และรายงานทุกครั�งท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

4. กำาหนดให้มีกระบวนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทข้องผู้ม่ส่วนได้เส่ย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้คำาน่งถ่งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย 

กำาหนด และดูแลให้ความม่ันใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั�งนี� ยังคอยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้คำาน่งถ่งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ 
กำาหนดนโยบาย และส่งเสริมให้มีการจัดทำาแนวทางการดำาเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยกำาหนดภารกิจ และวัตถุประสงค ์
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ทราบและเข้าใจถ่งขอบเขตความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายและระเบียบของบริษัท 
และคำาน่งถ่งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี�

1. ผู้ถือหุ้น 
บริษัทจะมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ดำาเนินงานตามหลักการกำากับ 

ดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) ซ่่ึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือม่ันและความม่ันใจให้กับผู้ถือหุ้น 
อันจะนำาไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน

2. คณะกรรมการบีริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ืึ่อสัตย์ สุจริต เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง 

และยัง่ยนื ตลอดจนดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
3. พนักงาน
บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างยิง่กับบริษัท และเป็นปัจจัยสำาคัญในการนำาไปสู่ความสำาเร็จของบริษัท จ่งมุ่งพัฒนา 

ความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพนักงานในการทำางานให้มีความสามารถในระดับท่ีสูงข่�น 
ให้ค่าตอบแทนตามนโยบาย หลักเกณฑ์์ และอัตราท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด ซ่่ึ่งจะเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน นอกจากนั�น บริษัทยังให้ความสำาคัญในการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม อาทิ 
กองทุนสำารองเลี�ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำาปี ตลอดจนจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีดี

4. ลืูกค้า 
บริษัทจะดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ันในการสร้างความพ่งพอใจและสร้างความเช่ือม่ันให้ลูกค้า ด้วยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์์และบริการ 

ท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจโดยย่ดถือความซ่ืึ่อสัตย์ สุจริต 
เป็นธรรม และไม่กระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำาไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ท่ี
เก่ียวข้องโดยมิชอบ
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5. คู่ค้า
บริษัทจะให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติกับคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา  

มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี ไม่นำามาซ่่ึ่งความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ คำาน่งถ่งความเสมอภาค
และผลประโยชน์ร่วมกัน มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม สนับสนุนคู่ค้าท่ีดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน 

6. คู่แข่ง
บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยคำาน่งถ่งจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขัน 

ทางการค้า ไม่ทำาลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า

7. เจ้าหนี�
บริษัทจะย่ดม่ันในการปฏิบัติตามสัญญา และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีพ่งมีต่อเจ้าหนี�อย่างเคร่งครัด ทั�งในการชำาระคืนเงินต้น ดอกเบี�ย 

และหลักประกันต่างๆ ในกรณีท่ีบริษัทมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้มีแผนในการแก้ไขปัญหา 
และคอยติดตามอย่างใกล้ชิด โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสมำ่าเสมอ 

8. ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม
บริษัทจะดำาเนินธุรกิจโดยคำาน่งถ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพ่งมีต่อประเทศชาติ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียม 

ประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือธำารงรักษาไว้ซ่่ึ่งสังคมและส่วนรวมท่ีดี มุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม  
โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน เพ่ือให้เกิดความตระหนักในเร่ืองนี�มากยิง่ข่�น

4. การเปิดเผยข้้อมูลและค์วามโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีสำาคัญ ทั�งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน  

ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบรษัิท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถ่งสาธารณชนท่ัวไป 
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีสำาคัญของบริษัท โดยกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุด 
ในสายงานการเงินและควบคุม หรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเนื�อหาของข้อมูลท่ีสำาคัญในการเปิดเผยต่อสาธารณชน ตลอดจน 
กำาหนดให้คณะทำางานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนของบริษัทในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
เบื�องต้นท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั�งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสาธารณชนท่ัวไป ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีสำาคัญของ 
บริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ ส่ือดิจิทัล และเว็บไซึ่ต์ของบริษัท (www.pl.co.th)

โดยในปี 2564 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) จำานวน 1 ครั�ง เพ่ือชี�แจงข้อมูลเก่ียวกับ 
ธุรกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และส่ือมวลชนท่ีมีความสนใจ

ช่องทางในการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
•	 นักล่งท้น แล่ะผู้้�ถืือห้�นบ้คคล่ 
Email  : ir@pl.co.th 
โทรศัพท์  : 02-290-7575 ต่อ 101, 113
โทรสาร  : 02-693-2298
•	 นักล่งท้น แล่ะผู้้�ถืือห้�นสิถืาบัน
Email  : ir@pl.co.th 
โทรศัพท์  : 02-290-7575 ต่อ 230
โทรสาร  : 02-693-2298

ที่อยู่  : บริษัท ภัทรลิสซึ่ิ่ง จำากัด (มหาชน) 
                         252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซึ่์ 1 ชั�น 29

ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง              
กรุงเทพมหานคร 10320
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6.2 จรรยาบัรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการจัดทำาจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) ประกอบด้วย 
จรรยาบรรณของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และจรรยาบรรณพนักงาน (Employee Code of Conduct) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจหลักของบริษัท ดังนี� 

จัรรยาบีรรณข่องคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) 
เป็นเจตนารมณ์ท่ีบริษัท  มีความมุ่งม่ัน ท่ีจะดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายเก่ียวกับหลักจริยธรรม กฎหมาย 

รวมถ่งความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทคาดหวังท่ีจะดำาเนินธุรกิจภายใต้นโยบายเดียวกันจากคู่ค้าและผู้ดำาเนินธุรกิจกับ
บริษัท โดยรายละเอียดของจรรยาบรรณดังกล่าวบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซึ่ต์บริษัท https://www.pl.co.th/supplier-code-of-conduct 
ซ่่ึ่งอยู่ในหมวดหมู่ของ Corporate Governance 

จัรรยาบีรรณพนักงาน (Employee Code of Conduct)
บริษัทได้เล็งเห็นถ่งความสำาคัญของ “การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท” โดยเป็นหน่่งในกลยุทธ์การดำาเนินงานของบริษัท 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยการดำาเนินงานของบริษัทท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของหลักจรรยาบรรณท่ี
ดีอยู่แล้ว

เพ่ือให้มีการดำาเนินการตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม จรรยาบรรณถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสำาคัญและจำาเป็น 
บริษัทจ่งได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีและภารกิจท่ีพนักงานทุกระดับพ่งได้รับมอบหมายด้วยความซ่ืึ่อสัตย์ สุจริต 
และเท่ียงธรรม ทั�งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มข่�นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้พนักงานทุกระดับรับทราบและย่ดถือ
เป็น แนวทางปฏิบัติต่อไป

จรรยาบรรณพนักงานท่ีได้จัดทำาข่�นนี� เป็นมาตรฐานเบื�องต้นสำาหรับพนักงานในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้ 
เห็นว่า บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับของบริษัท ทั�งนี�ยงัเป็นเคร่ืองเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง 
และป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีนำาความเส่ือมเสียมาสู่ช่ือเสียงของบริษัท

ทั�งนี� หากพนักงานกระทำาผิด “จรรยาบรรณพนักงาน” ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับและระเบียบของ 
บริษัทท่ีได้กำาหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า 

ข้อบเข้ต
“จรรยาบรรณพนักงาน” ใช้บังคับสำาหรับพนักงานของบริษัท บริษัทลูก บริษัทร่วม และกิจการอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีอำานาจควบคุม 

รวมทั�งกิจการในต่างประเทศ 
“พนักงาน” หมายถ่ง พนักงานประจำา พนักงานตามสัญญาจ้าง พนักงานทดลอง พนักงานช่ัวคราว  พนักงานภายใต้สัญญาจ้างพิเศษ 

ผู้ร่วมสัญญา และพนักงานของบริษัทท่ีได้รับการว่าจ้างจากบริษัท

หลักปฏิิบัติ
1. ความซึ่ื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม
พนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ืึ่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อการดำาเนินธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำาส่ัง

ของบริษัทท่ีมีอย่างเคร่งครัด ยด่ม่ันในคุณธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
พนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญในการทำาให้บริษัทบรรลุความสำาเร็จ บริษัทจ่งให้การดูแลและปฏิบัติท่ีเป็น 

ธรรมทั�งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั�งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ดังนั�น บริษัทจ่งไว้วางใจว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการจัดทำาเอกสาร ข้อมูล รายงานให้ถูกต้อง และทันการณ์ พร้อมทั�งศ่กษาหาความรู้และประสบการณ์ 
เพ่ือเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข่�น 

3. การรักษาความลับของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 
การป้องกันข้อมูลภายในมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จของบริษัท รวมทั�งมีความสำาคัญต่อความม่ันคงในอาชีพการงานของ 

พนักงานทุกคน บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนท่ีจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด พนักงานจะ 
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ียังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสายงาน
ข่�นไป ทั�งนี� บริษัทได้กำาหนดจรรยาบรรณเก่ียวกับการรักษาความลับของข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี�  

3.1 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าท่ีจะต้องรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  
 อันนำาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น  
 ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซ่่ึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท

นโยบัายการกำากับัดูแลกิจการ
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3.2 พนักงานทุกระดับของบริษัท จะไม่นำาข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
3.3 พนักงานทุกระดับของบริษัท ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
3.4 บริษัทกำาหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอ่ืน  

 เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสายงานข่�นไปเท่านั�น 
3.5 ฝ่ายงานควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษัท ภายในฝ่ายงานหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกัน 

 ไม่ให้ข้อมูลภายในท่ีสำาคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบ 
 ควบคุมนี�เป็นส่วนหน่่งของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีสำาคัญของบริษัท

3.6 บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำาดับขั�นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหล 
 ของข้อมูลและข่าวสารท่ีสำาคัญของบริษัทออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท

3.7 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพ่งได้รับมอบหมายเท่านั�น
3.8 พนักงานจะต้องไม่นำาข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำาเนินการ และระบบงาน ที่ได้รับทราบ หรือ 

 จัดทำาข่�นจากหน้าที่งานในบริษัทไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน
3.9 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีภาระหน้าที่ผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและคู่ค ้าของบริษัท  

 รวมทั�งข้อมูลของบริษัทตลอดไป แม้ว่าบุคคลนั�นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทถือว่า 
 ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ท่ีได้พัฒนาและจัดทำาข่�นระหว่างท่ีเป็นพนักงานของบริษัท  
 เป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ�ของบริษัท  พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงาน 
 ต่างๆ ท่ีได้พัฒนาและจัดทำาข่�นระหว่างท่ีเป็นพนักงาน แม้จะพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว 

4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซึ่ื�อขายหลักทรัพย์  
บริษัทห้ามการซืึ่�อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของบริษัทอ่ืนใดของบริษัท โดยการนำาข้อมูลภายใน อันมีสาระสำาคัญ และมี 

ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ไปใช้  ซ่่ึ่งข้อมูลนั�นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาธารณชน 
ทั�งนี� กรรมการ และผู้บริหาร ตามนยิามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมทั�งผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีในการรายงาน

การถือครองหรือเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-2 ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดตามประกาศสำานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
การจัดทำารายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรัพย์และสัญญาซืึ่�อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ผู้ทำาแผน และผู้บริหารแผน

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
พนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือกระทำาการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้าน

ผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือทำาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และทำาให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของตนในบริษัท

ทั�งนี� พนักงานจะต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี� ลูกหนี� หรือใช้อำานาจหน้าท่ี 
ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเล่ียงการรับของขวัญหรือของกำานัลใดๆ จากผู้ท่ีบริษทัทำาธุรกิจด้วย ซ่ึ่ง่อาจนำาไปสู่การเอื�อผลประโยชน์  
หรือทำาให้บุคคลอ่ืนๆ เข้าใจว่ามีการเอื�อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ 

6. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท 
พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท มิให้ เสียหาย สูญหาย นำาไปใช้ในทางท่ีผิด ถูกลักขโมย 

และถูกทำาลาย และถือเป็นความรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติตามการดูแลบำารุงรักษา รวมทั�งปฏิบัติตามขั�นตอนของการรักษาความปลอดภัย 
และการต่ืนตัวต่อสถานการณ์ และเหตกุารณ์ท่ีอาจเกดิข่�น และรักษาให้ทรพัย์สินของบรษัิทไม่เกดิความเสยีหาย ถูกลักขโมย หรอืถูกใช้ในทางท่ีผดิ 

รวมทั�งร่วมกันส่งเสริมและรักษาช่ือเสียงของบริษัท โดยต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่แสดงความคิดเห็น 
ต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจมผีลกระทบกระเทอืนต่อช่ือเสียงและการดำาเนินการของบรษัิท เพ่ือป้องกันความเสยีหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และช่ือเสียงของบริษัท 

7. ผู้ร่วมงาน
พนักงานทุกคนต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานอ่ืน ไม่นำาเอาข้อมูลหรือเร่ืองราวของพนักงานอ่ืน ทั�งในเร่ืองส่วนตัวและ 

เร่ืองอ่ืนๆ ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัท ไม่กล่าวร้าย 
หรือกระทำาการใดๆ อันนำาไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในของบริษัทหรือของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วย
ความสุภาพ มีนำ�าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รวมทั�งรักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
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7. โครงสร้างการบัริหารจัดการข้องบัริษััท

7.1 โครงสร้างการบัริหารและคณะกรรมการบัริษััท 
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องค์์ประกอบข้องค์ณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั�งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็น

ประโยชน์กับบริษัท ไม่จำากัดเพศ มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำาหนด โดยจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน และ 
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ 
คนหน่่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ นอกจากนี� คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 
บริษัท ทั�งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจำาเป็นต่อการนำาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
หลักท่ีกำาหนดไว้ กรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ซ่่ึ่งสะท้อนอำานาจท่ีถ่วงดุลกันอย่าง 
เหมาะสม โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ อีกทั�งยังมี 
จำานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย รวมทั�งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกอำานาจ และกำาหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
โดยกำาหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้คนใดคนหน่่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด ทั�งนี� กรรมการผู้จัดการมีอำานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย รวมถ่งระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับมอบ
หมายตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าท่ีอย่างน้อยครอบคลุมในเร่ืองดังต่อไปนี� 
1. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
3. การลงคะแนนเสียงชี�ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน 
4. เรียกประชมุคณะกรรมการบรษิทั และกำาหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษทั โดยหารอืกบักรรมการผู้จดัการ และมมีาตรการ 

ท่ีดูแลเร่ืองท่ีสำาคัญได้ถูกให้บรรจุเป็นวาระการประชุม 
5. กำากับ ติดตาม ดูแลให้ม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
6. ส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรมและการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีปฏบิตัหิน้าท่ีตามท่ีกฏหมายกำาหนด ตลอดจนเสรมิสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ รวมถ่งระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการอิสระท่ีได้รับการ 
แต่งตั�งใหม่ จะนับวาระการดำารงตำาแหน่ง โดยเร่ิมจากวันท่ีได้รับการแต่งตั�งเป็นครั�งแรกต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนกว่าจะครบกำาหนดวาระในปีท่ี 9

สำาหรับกรรมการอิสระเดิม จะนับวาระการดำารงตำาแหน่ง โดยเร่ิมจากการวนัท่ีนโยบายการกำากับดูแลกิจการฉบับนี�ได้รับการอนุมัติโดย
จะดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองได้อีกไม่เกิน 9 ปี

ทั�งนี� ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวนกรรมการทั�งสิ�น 12 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
5 คน กรรมการอิสระ 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั�งคณะ) โดยมีกรรมการท่ีเป็นสุภาพสตรี 2 คน และสุภาพบุรุษ 10 คน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนข้องกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ 

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพ่ือให้กรรมการทุกคนมี 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท

ทั�งนี� สำาหรับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หากจะเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อ่ืน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการบัริหารจัดการข้องบัริษััท
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ค์ณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

รายช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง ประเภทกรรมการ

1. นายโพธิพงษ์  ลำ่าซึ่ำา                    ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

2. นายภูมิชาย  ลำ่าซึ่ำา                      รองประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

3. นายสาระ ลำ่าซึ่ำา กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

4. นางนวลพรรณ ลำ่าซึ่ำา กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

5. ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

6. นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

7. นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

10. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม         กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

11. นายอาภัสสร  บุนนาค                กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล             กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

อ�านาจ หน้าท่่ และค์วามรับผิดชอบข้องค์ณะกรรมการบริษัท 
1. กำากับดูแลให้บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซึ่ื่อสัตย์สุจริต 

และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาเกีย่วกับยทุธศาสตร์และทิศทางการดำาเนนิธรุกจิ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว ท่ีเสนอโดยฝ่ายจดัการ รวมทั�งอนมุตัแิผนธรุกิจ 

งบประมาณ ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 
3. ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ
4. กำากบัดแูลให้ระบบการจดัทำารายงานทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมลูสำาคญัต่างๆ ถกูต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์์ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถ 
ในการชำาระหนี�ของบริษัท 

5. พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันที่สำาคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนำานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำาเนินงาน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
8. ดูแลให้มีนโยบายในการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
9. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสียในการสรา้งเสรมิผลการดำาเนินงานของบริษัท โดยสง่เสริมให้เกดิความร่วมมอื

และดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบายและ 

การดำาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง 

ค์ณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความชำานาญท่ีเหมาะสม เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยใน 

การพิจารณา กล่ันกรองข้อมูลท่ีสำาคัญ และเสนอแนวทางในการดำาเนินการ เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา โดยคณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบด้วย

โครงสร้างการบัริหารจัดการข้องบัริษััท
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1. ค์ณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์์ท่ีกำาหนด คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอาภัสสร  บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล  กรรมการตรวจสอบ

นายดนุ สุขวัจน์  เลขานุการ

ทั�งนี� นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้

อ�านาจ หน้าท่่ และค์วามรับผิดชอบข้องค์ณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี�
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณา 
แต่งตั�งโยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั�งบุคคลซึ่่่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั�งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ ทั�งนี� เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. คณะกรรมการตรวจสอบและสำานกัตรวจสอบภายในมหีน้าทีต้่องปฏบิตัติามและสอบทานตามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน 
(Anti-Corruption Policy) 

7. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบรษิทั ซึ่่ง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี�
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเหน็เก่ียวกับการปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง)  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (charter)
(ซึ่)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการบัริหารจัดการข้องบัริษััท
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2. ค์ณะกรรมการพิจารณาค์่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน 

และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

รายช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง

นายภูมิชาย ลำ่าซึ่ำา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการ (ซ่่ึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ)

นายอาภัสสร  บุนนาค  กรรมการ (ซ่่ึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ)

นางสาวพจนา กลีบอุบล เลขานุการ

หมายเหตุ  :   นางทิพย์สุดา  คืนคง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เกษียณอายุเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

อ�านาจ หน้าท่่ และค์วามรับผิดชอบข้องค์ณะกรรมการพิจารณาค่์าตอบแทนและสรรหา
1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ มีความเหมาะสมมีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลท่ีช่วยให้งานของ 
บริษัทประสบผลสำาเร็จ รวมถ่งเป็นไปตามเกณฑ์์ท่ีหน่วยงานทางการกำาหนดหรือข้อแนะนำาท่ีเก่ียวข้อง

2. พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาเกณฑ์์ประเมินผลและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวนและกำาหนดการค่าตอบแทนภายในองค์กรตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอ ซึ่่่งหมายถ่งการปรับค่าจ้างประจำาปี และเงิน 

รางวัลประจำาปี และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมทั�งการให้คำาแนะนำาในการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ
5. สรรหา คัดเลือก บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ  ที่มีความจำาเป็นกับธุรกิจของบริษัทมีคุณสมบัติที่เหมาะสม, ไม่ม ี

ลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายและหน่วยงานท่ีกำากับดูแลบริษัทกำาหนดไว้ เพ่ือดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ระดับสูงสุดขององค์กร ทั�งนี� เพ่ือสืบแทนตำาแหน่งต่างๆ ท่ีสิ�นสุดวาระลง และเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาต่อไป 

6. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซึ่ื�อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. ค์ณะกรรมการบริหารค์วามเส่่ยง   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

นายสาระ ลำ่าซึ่ำา กรรมการ

นายพิภพ กุนาศล   กรรมการ

ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการ

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ

นายขจรจักร ชโลธร กรรมการ

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการและเลขานุการ

อ�านาจ หน้าท่่ และค์วามรับผิดชอบข้องค์ณะกรรมการบริหารค์วามเส่่ยง
1. หารือร่วมกับคณะอำานวยการบริหารในการกำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุม 

ความเส่ียงรวมทั�งระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการบัริหารจัดการข้องบัริษััท



50
บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564

2. กำากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเส่ียง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน  
กลยุทธ์ และการวัดความเส่ียงโดยรวม เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าระบบการบริหารความเส่ียงได้นำาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

3. ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสม 
มีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนด

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย และ 
หลักเกณฑ์์การบริหารความเส่ียงของบริษัท  

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ค์ณะอ�านวยการบริหาร 
คณะอำานวยการบริหาร ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพ่ือช่วยกล่ันกรองการบริหาร 

และจัดการ อันประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง

นายสาระ ลำ่าซึ่ำา ประธานคณะอำานวยการบริหาร 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ 

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ 

นายขจรจักร ชโลธร กรรมการ 

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการ 

นางสาวพจนา กลีบอุบล   เลขานุการ 
หมายเหตุ  :   นางทิพย์สุดา  คืนคง กรรมการและเลขานุการคณะอำานวยการบริหาร เกษียณอายุเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

อ�านาจ หน้าท่่ และค์วามรับผิดชอบข้องค์ณะอ�านวยการบริหาร
1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดำาเนินงานประจำาวันทุกๆ ด้านของบริษัท รวมทั�งให้ความร่วมมือในการดำาเนินการตาม

แผนธุรกิจและงบประมาณ
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการ 

บริษัทรับทราบ 
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ท่ีไม่เป็นการดำาเนินกิจการอันเป็นปกติ และ/หรือ อยู่นอกขอบข่ายแผนธุรกิจและงบประมาณที่ตั�งไว้ ซึ่่่งจะม ี

ผลกระทบในสาระสำาคัญต่อสถานะการเงิน อัตราผลกำาไร หรือช่ือเสียงบริษัท รวมทั�งสอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์์ริเร่ิมใหม่ท่ี 
สำาคัญ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4. สอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั�งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

5. ค์ณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพ่ือการกำาหนดแหล่งเงินทุนและ 

โครงสร้างทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข่�น อันประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นายพิภพ กุนาศล ประธานกรรมการลงทุน 

ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการ 

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการและเลขานุการ

โครงสร้างการบัริหารจัดการข้องบัริษััท
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อ�านาจ หน้าท่่ และค์วามรับผิดชอบข้องค์ณะกรรมการลงทุน
1. ทบทวนโครงสร้างเงินทุนของบริษัท 
2. พิจารณาการบริหารงบดุลของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน และ วงเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ (รวมถ่งนโยบายการบริหารสินทรัพย ์

และหนี�สินของบริษัท)
3. พิจารณาการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท
4. พิจารณาสภาพคล่อง และ นโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนงานในอนาคตของบริษัท
5. วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท
6. พิจารณาหัวข้อต่างๆ ที่จะมีผลต่ออันดับเครดิตของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.2  โครงสร้างการจัดการ

7.2.1 ค์ณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ท่ีสำาคัญ ตลอดจนทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทและกำากับดูแลให้ 

ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั�งให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทรับทราบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซ่ิึ่ง จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง

1. นายโพธิพงษ์  ลำ่าซึ่ำา                    ประธานกรรมการ

2. นายภูมิชาย  ลำ่าซึ่ำา                      รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

3. นายสาระ ลำ่าซึ่ำา กรรมการ / ประธานคณะอำานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง

4. นางนวลพรรณ ลำ่าซึ่ำา กรรมการ

5. นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการอำานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ประธานกรรมการลงทุน

6. ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการอำานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการลงทุน

7. นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง

9. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

10. นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

11. นายอาภัสสร  บุนนาค                กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
“กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายโพธิพงษ์ ลำา่ซึ่ำา, นายภูมิชาย ลำา่ซึ่ำา, นายสาระ ลำา่ซึ่ำา, นางนวลพรรณ ลำา่ซึ่ำา, ดร.สุธี 

โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยกำาหนดเง่ือนไข กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท”
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7.2.2 ผู้บริหาร
บริษัทมีผู ้บริหารตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด จำานวน 8 ท่าน  

มีรายนามดังต่อไปนี�

รายช่ือผู้บริหาร ตำาแหน่ง

1.  นายพิภพ  กุนาศล กรรมการผู้จัดการ

2.  นายขจรจักร  ชโลธร รองกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน

3.  นางทิพย์สุดา  คืนคง(1)    รองกรรมการผู้จัดการ 
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร

4.  นายสุทธิชัย สมบัติศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร

5.  นายธนันต์  สืบศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์์พิเศษ

6.  นายนฤพล วัฒนคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน

8.  นายดนุ สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม

9.  นางการะเกด จุลวนิชรัตนา     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารฝ่ายการบัญชี

หมายเหตุ  :   (1)    นางทิพย์สุดา  คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร เกษียณอายุเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

7.2.3 เลข้านุการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งท่ี 1/2565 ซ่ึ่่งประชุมเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2565 ได้มีมติแต่งตั�ง นางสาวพจนา กลีบอุบล 

เป็นเลขานุการบริษัท ซ่่ึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงาน 
เลขานุการบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

ทั�งนี�เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรม ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี�

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ
2. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท
3. ให้คำาแนะนำาเบื�องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ข้อพ่งปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศอย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท 

หมายเหตุ : นางทิพย์สุดา  คืนคง เลขานุการบริษัท เกษียณอายุเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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7.2.4 บุค์ลากร 
คณะกรรมการบริษัท ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยสำาคัญในการนำาไปสู่ความสำาเร็จของ 

บริษัท โดยกำาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี� 
1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั�นพื�นฐานในการทำางาน ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบ 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทำางานของบริษัท 
2. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื�อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ  

หรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานและการพัฒนาบริษัท 
4. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน 
5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสำารองเลี�ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 

กลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำาปี 
6. จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั�งจัดสภาพแวดล้อมการทำางาน โดยคำาน่งถ่งหลักความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานประจำาทั�งสิ�น 159 คน และตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้าน 
แรงงาน รวมทั�งในรอบปี 2564 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากการทำางาน และไม่มีอัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย 
อันเน่ืองมาจากการทำางาน รวมถ่งพนักงานทุกคนของบริษัทได้รับวัคซีึ่นป้องกันโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั�งนี�  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนทั�งสิ�น 110.09 ล้านบาท ซ่่ึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส

และด้วยความห่วงใยพนกังานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิท ตระหนักถ่งสุขภาพ 
ความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษัทได้มีมาตรการลดและสลับจำานวน 
พนักงานในการเข้าปฏิบัติงานท่ีบริษัท มีการแบ่งพนกังานเป็นกลุ่มย่อยในการสลบักันเข้าปฏิบัติงานท่ีบริษัท ตลอดจนแบ่งกลุ่มพนกังานท่ีสามารถ
ปฏิบตังิานจากสถานท่ีพักอาศัย (Work From Home – WFH) ให้สามารถทำางานผ่านระบบได้ โดยคำาน่งถ่งหลักความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
เพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดจากการเดินทางมาปฏิบัติงาน และการรวมตัวกันในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

ในกรณีพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานท่ีบริษัทจะต้องตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบ จ่งจะสามารถเข้าปฏิบัติงานท่ีบริษัทได้ตามปกติ มีการ 
ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนปฏิบัติงาน  พนักงานทุกคนท่ีเข้ามาปฏิบัติงานท่ีบริษัท ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา รักษาระยะห่าง  
ห้ามรับประทานอาหารบริเวณท่ีใกล้กัน และให้ทำาความสะอาดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สบู่ ตลอดเวลาหลังจากท่ีสัมผัสพื�นท่ีส่วนกลาง  
รวมทั�งหลีกเล่ียงการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด

โครงสร้างการบัริหารจัดการข้องบัริษััท



54
บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564

การด�าเนินการในการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในรอบปี 2564
บริษัทมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้เป็นไป 

ตามแผนการฝึกอบรมประจำาปี เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพนักงานในการทำางานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร 
ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ือสร้างความม่ันคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

เ น่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปี 2564 บริษัทจ่งดำาเนินการในการอบรมสัมมนา  
โดยเน้นการอบรมผ่านทางช่องทางออนไลน์มากข่�น เพ่ือความปลอดภยัของพนกังาน โดยในปี 2564 มีการส่งพนกังานเข้าอบรมทั�งรูปแบบออนไลน์  
(Online Training) และอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) จำานวน 23 หลกัสูตร โดยสำารวจถ่งความต้องการในการฝึกอบรมของพนกังาน 
(Training Needs) และข้อมูลจากการประเมินผลของหัวหน้างาน ว่าพนักงานท่านใดควรได้รับการพัฒนาในด้านใด เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชำานาญ ตลอดจน ประสบการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่่ง และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามหลักสูตร 
การฝึกอบรม

ทั�งนี� เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าท่ี ในปี 2564 บริษัทได้ส่งกรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการอบรม 
หรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี� 

รายชื่อ หลักสูตรอบรม/สัมมนา

นายดนุ สุขวัจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานการเงินและควบคุม

- Fraud & Cyber Security Risk สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การบริหารความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
- The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and  

Accounting
- ESG Integration in Sustainable Investing
- ESG related Financial Innovation

นางการะเกด จุลวนิชรัตนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายการบัญชี

- กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์์และวิธีการจัดทำา e-Tax Invoice & e-Receipt,  
e-Withholding Tax และ e-Filing 

- ข้อควรระวังในการจัดทำางบการเงิน การปิดบัญชี และการนำาเสนองบการเงินให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนนำาส่งงบการเงิน

- เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำา งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุผล  ปิ่นทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายพิจารณาเครดิต 
และตรวจสอบประเมินผล

- Commercial Credit and Credit Risk Assessment สมาคมสถาบันการศ่กษาการ 
ธนาคารและการเงินไทย

นายสมพล  ศรีกสิกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายพัฒนาระบบ

- ก้าวทันกฎหมายใหม่ด้านการเงินการธนาคารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 4 สมาคมสถาบันการศ่กษา 
การธนาคารและการเงินไทย

 
7.2.5 การแต่งตั�ง พิจารณาค่์าตอบแทน และเลิกจ้างผู้สอบบัญช่
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั�ง พิจารณาค่าตอบแทน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  

โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติก่อนการนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น 
สามัญประจำาปี

สำาหรับในรอบปี 2564 ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมัุติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีของบรษัิทและกำาหนดค่าสอบบญัชีสำาหรบัรอบปีบัญชี 2564 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ประกอบด้วย 

- นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9441   หรือ
- นายโชคชัย  งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728   หรือ
- นายชาญชัย สกุลเกิดสิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827   หรือ
- นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 

ทั�งนี� ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
รายอ่ืนมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน อน่่ง ผู้สอบบัญชีทั�ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำาหนด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2564 เป็นเงินจำานวน 1,750,000 บาท

โครงสร้างการบัริหารจัดการข้องบัริษััท
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8.  รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ 

8.1   สรุปผู้ลการปฏิิบััติหน้าที�ข้องคณะกรรมการในรอบัปีที�ผู้�านมา 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดทิศทาง  กลยุทธ์ และนโยบายการดำาเนินงานของบริษัท รวมถ่ง 
เป็นผู้อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำาปี ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเส่ียง 
ท่ีเหมาะสม กำากับดูแล ติดตามให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้การดำาเนินงาน 
ของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั�งมีการ 
ทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจในระยะยาว โดยฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีรายงาน 
ผลการดำาเนินงาน ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ

8.1.1   การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิิบัติหน้าท่่ข้องค์ณะกรรมการ 
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตั�งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพ่ือพิจารณานโยบาย และหลกัเกณฑ์์ ในการสรรหาและ 

คัดเลือกกรรมการ เพ่ือให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น 
เพ่ือเป็นผู้พิจารณาเลือกตั�งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพื�นฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ 
มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี�

1. มีคุณสมบัติท่ีกฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความตั�งใจและมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน
ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัทยังกำาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั�งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์์และวิธีการ ดังต่อไปนี�
1. ผู้ถือหุ้นคนหน่่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่่งหุ้นต่อเสียงหน่่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั�งหมดตามข้อ 1 เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง 

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซ่่ึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่ากับจำานวนกรรมการท่ีจะพ่งมีหรือจะพ่ง

เลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีท่ีบุคคลซ่่ึ่งได้รับการเลือกตั�งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพ่งมีหรือจะ
พ่งเลือกตั�งในครั�งนั�น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี�ขาด

ทั�งนี� บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ แนะนำาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี นโยบายท่ีสำาคัญ 
ตลอดจนทิศทางการดำาเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

การสรรหากรรมการอิสระ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พจิารณาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรท่ีจะได้รับเลือก

เป็นกรรมการอิสระ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นผู้พิจารณาเลือกตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการอสิระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียม
กัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนั�น ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี�

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั�งนี� ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รก่ษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจำา หรอืผูม้อีำานาจควบคุมของบรษัิท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้ 
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั�ง ทั�งนี� ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถ่งกรณีท่ี 
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปร่กษา ของส่วนราชการซ่่ึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร  รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ 
เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั�ง

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่่ง รวมถ่งการทำารายการทางการค้าท่ีกระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
คำ�าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี�สิน รวมถ่งพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน ซ่่ึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี�ท่ี 
ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหน่่ง ตั�งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั�งแต่ 20 ล้านบาทข่�นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า 
ทั�งนี� การคำานวณภาระหนี�ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์์ในการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี�ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี�ท่ีเกิด 
ข่�นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของสำานกังานสอบบญัช ีซึ่่ง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษทัสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั�ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึ่่งรวมถ่งการให้บริการเป็นที่ปร่กษากฎหมายหรือที่ปร่กษาทางการเงิน ซึ่่่งได้ 
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั�ง

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตั�งข่�นเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ถอืหุน้ซ่ึ่ง่เป็นผู้ทีเ่กีย่วข้องกบั 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีม ี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปร่กษาท่ีรับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่่ึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ 
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท 
      ภายหลังได้รับการแต่งตั�งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม 1. ถ่ง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจาก 

คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

  ในกรณท่ีีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลท่ีมหีรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธรุกิจหรือการให้บรกิาร 
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกำาหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทต้องจัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณา 
ตามหลักมาตรา 89/7 กล่าวคือ การแต่งตั�งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี�ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั�งกรรมการอิสระด้วย

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์์ท่ีกำาหนด
ข. เหตุผลและความจำาเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั�งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั�งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ         
เพ่ือประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากสำานักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการ 

ทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั�น
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงข้องบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

และคุณลักษณะท่ีจำาเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
ในการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหาเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์์ และวิธีการในการสรรหา และแต่งตั�งบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบ
บุคคลท่ีกรรมการผู้จัดการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนดูแลให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่ง 
(Succession Plan) ของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลการดำาเนินการตามแผนสบืทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนาเพ่ือ 
เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้มีการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท 
ได้แต่งตั�งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาให้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์์ รวมทั�งกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็น 
เคร่ืองจูงใจให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั�งบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ข้องค์ณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการตระหนักถ่งบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาองค์กร เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ 

ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยี โดยกำาหนดยทุธศาสตร์และทศิทางการดำาเนินธุรกิจทั�งในปัจจบัุนและในระยะยาว กำาหนดกระบวนการตรวจสอบ 
และการกำากับดูแลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

ตลอดจนมีบทบาทสำาคัญในการสร้างและขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ย่ดม่ันในการกำากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถปรับตัว 
ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำาในการกำากับดูแลกิจการ เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่ 
กิจการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม

การประชุมค์ณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั�งต่อปี โดยจะมีการกำาหนดล่วงหน้าในแต่ละปี  

และจัดส่งกำาหนดวันประชุมในแต่ละครั�งให้กรรมการรับทราบตั�งแต่ต้นปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมได้ตามความจำาเป็น โดยเลขานุการ 
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้กรรมการก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาอย่าง 
เพียงพอ สำาหรับการประชุมแต่ละครั�งจะใช้เวลาประมาณ 1-3 ช่ัวโมง ข่�นอยู่กับวาระท่ีมีการนำาเสนอในแต่ละครั�ง โดยจะมีการจดบันท่ก 
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพร้อมให้กรรมการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ตรวจสอบได้ 

ในการประชุมแต่ละครั�ง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าคร่่งหน่่งของจำานวนกรรมการทั�งหมด จ่งจะครบเป็นองค์ประชุม 
สำาหรับวาระท่ีต้องลงมติ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั�งหมด ทั�งนี� คณะกรรมการแต่ละคนควร
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั�งหมดท่ีจัดข่�นในรอบปี 

คณะกรรมการบริษทัจะกำาหนดให้มกีารประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ เพ่ือช่วยในการพิจารณาและกล่ันกรองข้อมูลให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ  
และเสนอแนวทางพิจารณาในเร่ืองท่ีสำาคัญ ก่อนการนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาส 
ท่ีจะประชุมระหว่างกันตามความจำาเป็นเพ่ืออภิปรายเร่ืองต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

การประเมินผลงานข้องค์ณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษัิทจะดูแลให้มีการประเมนิผลการปฏบัิติหน้าท่ีประจำาปีของคณะกรรมการบรษัิท โดยมีการประเมนิผลงานอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั�ง และใช้วิธีประเมินตนเอง (self-evaluation) สำาหรับในปี 2564 ผลการประเมินตนเอง (self-evaluation) อยู่ท่ีร้อยละ 93.71 
ซ่่ึ่งกรรมการได้ให้ความเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการและกรรมอิสระในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
มีความเหมาะสม รวมถ่งบทบาท การให้ความเห็นและการจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดมีความเหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทของ 
การดำาเนินงานของบริษัทและข้อบังคับต่างๆ

ทั�งนี� ผลการประเมินดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป ตลอดจน 
กำากับดูแลให้กรรมการแต่ละรายมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 
การประกอบธรุกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทกุคนได้รับการเสรมิสร้างทกัษะและความรู้ สำาหรบัการปฏบัิติหน้าท่ีกรรมการอย่างสมำา่เสมอ  
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการตลอดจน บริษัทมีการรายงานสรุปเร่ืองแนวทางสำาหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
การรายงานการมีส่วนได้เสีย และระยะเวลาในการห้ามซืึ่�อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงานสรุปหน้าท่ีของกรรมการ และผู้บริหารตลอดจน 
นโยบายท่ีสำาคัญของบริษัทเพ่ือให้กรรมการได้รับทราบและประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการเป็นประจำาทุกปี

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ
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ค่์าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์์ในการกำาหนด 

โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการท่ีโปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถ่งความเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถ่งสถานะการเงินของบริษัท เพ่ือจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำาพาองค์กรให้ดำาเนินงานตามเป้าหมายทั�ง 
ระยะสั�นและระยะยาว โดยบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามปรมิาณงานท่ีเพ่ิมข่�น

8.1.2  การเข้้าร่วมประชุมและการจ่ายค่์าตอบแทนค์ณะกรรมการรายบุค์ค์ล
บริษัทได้กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และจัดส่งกำาหนด 

วันประชุมในแต่ละคณะ ส่งให้กรรมการรับทราบตั�งแต่ต้นปี ทั�งนี� อาจมีการกำาหนดการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมได้ตามความจำาเป็น 
สำาหรับในรอบปีบัญชี 2564 (ม.ค.- ธ.ค. 2564) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตามรายละเอียดดังนี� 

หน่วย : ครั�ง

รายนามค์ณะกรรมการ

ค์ณะกรรม
การบริษัท

(ประชุมทั�งหมด 
8 ค์รั�ง) 

ค์ณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(ประชุมทั�งหมด
 4 ค์รั�ง)

ค์ณะกรรมการ
พิจารณา

ค่์าตอบแทน
และสรรหา

(ประชุมทั�งหมด 
2 ค์รั�ง)

ค์ณะกรรมการ
บริหารค์วามเส่่ยง
(ประชุมทั�งหมด 

4 ค์รั�ง)

ค์ณะอ�านวยการ
บริหาร 

(ประชุมทั�งหมด 
14 ค์รั�ง)

ค์ณะกรรมการ
ลงทุน

(ประชุมทั�งหมด 
4 ค์รั�ง)

1.  นายโพธิพงษ์  ลำ่าซึ่ำา 7/8

2.  นายภูมิชาย  ลำ่าซึ่ำา 8/8 2/2

3.  นายสาระ ลำ่าซึ่ำา 8/8 3/4 13/14

4.  นางนวลพรรณ ลำ่าซึ่ำา 8/8

5.  นายพิภพ กุนาศล 8/8 4/4 14/14 4/4

6.  ดร.สุธี โมกขะเวส 8/8 4/4 14/14 4/4

7.  นางจันทรา บูรณฤกษ์ 7/8 2/2

8.  นายวิเชฐ ตันติวานิช 7/8 4/4

9.  นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 6/8 4/4

10.นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 8/8 4/4

11.นายอาภัสสร บุนนาค 8/8 4/4 2/2

12.นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล 8/8 4/4

13.นายขจรจักร ชโลธร 4/4 14/14

14.นางทิพย์สุดา คืนคง(1)    8/8 2/2 14/14

15.นายดนุ สุขวัจน์ 4/4 4/4 14/14 4/4

หมายเหตุ  :   (1)    นางทิพย์สุดา  คืนคง เลขานุการบริษัท เกษียณอายุ โดยมีผลเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ

จ�านวนค์ณะกรรมการแต่ละค์ณะ ณ วันท่่ 31 ธันวาค์ม 2564

คณะกรรมการบริษัท จำานวน             12 คน

คณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน             3 คน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำานวน             3 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน             7 คน

คณะอำานวยการบริหาร จำานวน 6 คน

คณะกรรมการลงทุน จำานวน             3 คน

ค่์าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1.  ค่์าตอบแทนท่่เป็นตัวเงิน 
ค่์าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำาน่งถ่งกระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีโปร่งใสและได้รับการอนุมัติจาก 

ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถ่งความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถ่งสถานะการเงินของบริษัท โดยกรรมการท่ีได้รับ 
มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุอ่ืน จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามปรมิาณงานท่ีเพ่ิมข่�น ทั�งนี� สำาหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
จะผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือนำาเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำาเหน็จกรรมการ  

โดยในปี 2564 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
และบำาเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี�

1. ค่์าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ 
1.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน ซ่่ึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 โดยสัดส่วน 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี� คือ 
	 ประธานกรรมการ    2 เท่า 
	 รองประธานกรรมการ     1.5 เท่า
	 กรรมการ              1  เท่า

และไม่มีค่าเบี�ยประชุม 
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้จ่ายค่าเบี�ยประชุมเป็นรายครั�ง เฉพาะครั�งท่ีมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ซ่่ึ่ง 

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
	 คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยนี�ให้ได้รับค่าเบี�ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั�ง ซ่่ึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 โดยสัดส่วนการจ่าย 
ค่าเบี�ยประชุมจะถูกกำาหนดให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทั�งนี� สำาหรับกรรมการชุดย่อยท่ีเป็นตัวแทนจาก 
ผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี�ยประชุม    

2. เงินบ�าเหน็จกรรมการ
ให้จ่ายเงินบำาเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑ์์ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จากเงินปันผลรวมท่ีจ่าย 

ให้กับผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์์และดำาเนินการจัดสรร  
ทั�งนี� ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปีบัญชี 2564 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี�ยประชุมซ่่ึ่งจ่ายตามครั�งท่ีเข้าประชุม 

และบำาเหน็จกรรมการ ซ่่ึ่งเป็นตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 เป็นจำานวนเงินรวมทั�งสิ�น 5.50 ล้านบาท ซ่่ึ่งสามารถสรุปได้ตาม 
รายละเอียดดังต่อไปนี�
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รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง ค่์าตอบแทนกรรมการและบ�าเหน็จกรรมการ ในรอบปีบัญช่ 2564 

1.  นายโพธิพงษ์  ลำ่าซึ่ำา ประธานกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 480,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 150,000 บาท 

2.  นายภูมิชาย  ลำ่าซึ่ำา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ค่าตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 360,000 บาท  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 80,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 150,000 บาท 

3.  นายสาระ ลำ่าซึ่ำา กรรมการ / ประธานคณะอำานวยการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการบริหารความเส่ียง 60,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 150,000 บาท 

4.  นางนวลพรรณ ลำ่าซึ่ำา กรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท 

5.  นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ประธานกรรมการลงทุน

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท

6.  ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการอำานวยการบริหาร และกรรมการลงทุน

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการบริหารความเส่ียง 80,000 บาท
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท

7.  นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 40,000บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท

8.  นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการบริหารความเส่ียง 80,000 บาท
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท

9.  นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 160,000 บาท  
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท

10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
ประธานตรวจสอบ 160,000 บาท  
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท

11. นายอาภัสสร  บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 40,000บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท

12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท 

 
ค่์าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร จ่ายตามนโยบาย หลักเกณฑ์์ และอัตราท่ีคณะกรรมการกำาหนด ซ่่ึ่งจะเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท  

และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถ่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารส่ีรายแรกต่อจาก 
กรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายท่ีส่ีทุกราย โดยไม่นับรวมผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี ซ่่ึ่งโดยตำาแหน่งไม่ได้อยูใ่นระดับเดียวกับผู้บริหารรายท่ีส่ี 

ทั�งนี� ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำานวนทั�งสิ�น 7 ราย เป็นจำานวนเงินทั�งสิ�น 35.79 ล้านบาท  
ซ่่ึ่งผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

2. ค่์าตอบแทนอ่ืน
ค่์าตอบแทนอ่ืนข้องกรรมการ 
- ไม่มี

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ
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ค่์าตอบแทนอ่ืนข้องผู้บริหาร
- เงินกองทุนสำารองเลี�ยงชีพ 
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี�ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5, 8 และ 10 ของเงินเดือน โดยจะสมทบตามอายุงาน 

ของพนักงาน
ทั�งนี� ในรอบปีบัญชี 2564 (ม.ค. - ธ.ค. 2564) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี�ยงชีพสำาหรับผู้บริหารทั�งสิ�น 7 ราย เป็นจำานวนทั�งสิ�น 

2.65 ล้านบาท

8.1.3   การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผู้กำากับดูแลและกำาหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบายและการดำาเนินงานของบรษัิทย่อย

และกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง ทั�งนี� ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีการลงทุน 
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 
8.1.4   การติดตามให้ม่การปฏิิบัติตามนโยบายและแนวปฏิิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทได้มุ่งเน้นให้บริษัทดำาเนินงานภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนคอยกำากับดูแลการดำาเนินงานของ 

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางในการดำาเนินธุรกิจทั�งในระยะสั�นและในระยะยาว รวมถ่งกำาหนดกระบวนการตรวจสอบ และ 
การกำากับดูแลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรสู่ความยั่งยืน นอกจากนี� ยังได้มอบหมายให้มี 
การติดตามดูแลเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนี�

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบรษัิทมีความระมดัระวงักับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ โดยบรษัิทมีการกำาหนด 

ขั�นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ืึ่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผย 
ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำาคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการท่ีเก่ียว 
โยงกันซ่่ึ่งอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีความเหน็ว่ารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข่�นในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นการทำารายการเช่นเดียว
กับรายการท่ีทำากับธุรกิจท่ัวไปซ่่ึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในนั�น บริษัทได้มีการจัดทำาแนวทางปฏิบัติสำาหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และการซืึ่�อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ค์ณะกรรมการ ก.ล.ต.”) กำาหนด รวมทั�งกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าท่ีจะต้องรักษาข้อมูลภายใน 
ของบริษัทท่ียงัไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน หรือข้อมูลท่ีมีไว้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถ่งข้อมูล 
ซ่่ึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการช่ัวคราว อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินท่ียังไม่ได้นำาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบรษัิท 
การเพ่ิมทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การจะได้มาซ่ึ่่งสัญญาทางการค้าท่ีสำาคัญ เป็นต้น ตลอดจน 
เอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น 
ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซ่่ึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท 

ตลอดจนได้กำาหนดแนวทางสำาหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และการซืึ่�อขายหลักทรัพย์ ดังนี�
1. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในกับบุคคลอื่นก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. ห้ามกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนบุคคลภายในที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่ื�อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนหน้าที่ 

ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน (Blackout Period)
3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั�งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีใน 

การรายงานการซืึ่�อขายหลักทรัพย์และรายงานการถือครองหรือเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ตามแบบ 
และภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยประกาศสำานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการจัดทำารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์และ 
สัญญาซืึ่�อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำาแผน และผู้บริหารแผน และส่งสำาเนาให้บริษัทรับทราบ

ทั�งนี� บริษัทได้มีการจัดทำาจรรยาบรรณพนักงานข่�นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้พนักงานทุกระดับรับทราบและยด่ถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติ เพ่ือเป็นมาตรฐานเบื�องต้นสำาหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั�งนี� ยังเป็นเคร่ืองเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงาน
กระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ และนำาความเส่ือมเสียมาสู่ช่ือเสียงของบริษัท

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ
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ทั�งนี� ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
และเลขานุการบริษัท ได้ดังนี�

ผู้ถืุอหุ้น
จ�านวนหุ้น (PL)

% เพ่ิม/ลด
30 ธ.ค์. 63   30 ธ.ค์. 64

1.  นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า 
-   นายโพธิพงษ์ ลำ่าซึ่ำา
-   บริษัท ยุพงษ์ จำากัด (นิติบุคคลท่ีถือหุ้นเกิน 30%)

รวม

169,866
12,323,402
12,493,268

169,866
12,323,402
12,493,268

0.028%
2.066%
2.094%

-
-
-

2.  นายภูมิชาย  ล�่าซ�า
-   นายภูมิชาย ลำ่าซึ่ำา
-   นางจุฑ์าภรณ์ ลำ่าซึ่ำา (คู่สมรส)

รวม

3,540,000
20,000

3,560,000

3,540,000
20,000

3,560,000

0.593%
0.003%
0.597%

-
-
-

3.  นายสาระ ล�่าซ�า 1,800,000 1,800,000 0.302% -

4.  นางนวลพรรณ ล�่าซ�า 1,800,000 1,800,000 0.302% -

5.  นายพิภพ กุนาศล - - - -

6.  ดร.สุธ่ โมกข้ะเวส - - - -

7.  นางจันทรา บูรณฤกษ์ - - - -

8.  นายวิเชฐ ตันติวานิช - - - -

9.  นายอนุพล ลิขิ้ตพฤกษ์ไพศาล - - - -

10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม - - - -

11. นายอาภัสสร  บุนนาค์ 296,000 296,000 0.05% -

12. นายพูลพิพัฒน์  อังยุร่กุล - - - -

13. นายข้จรจักร  ชโลธร
-   นายขจรจักร  ชโลธร
-   นางสุธารัตน์  ชโลธร (คู่สมรส)

รวม

254,661
200,000
454,661

254,661
200,000
454,661

0.043%
0.034%
0.077%

-
-
-

14. นางทิพย์สุดา  คื์นค์ง(1)    

-   นางทิพย์สุดา คืนคง     

-   นายอภิชาต คืนคง (คู่สมรส)
รวม

1,782,000
1,952,000
3,734,000

1,782,000
1,952,000
3,734,000

0.299%
0.327%
0.626%

-
-
-

15. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ - - - -

16. นายธนันต์  สืบศิริ 20,000 20,000 0.003% -

17. นายนฤพล วัฒนคุ์ณ - - - -

18. นายดนุ สุข้วัจน์ - - - -

19. นางการะเกด จุลวนิชรัตนา - - - -

หมายเหตุ  :   (1)    นางทิพย์สุดา  คืนคง เลขานุการบริษัท เกษียณอายุเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ



63
บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ

(3) การต่อต้านการทุจริตค์อร์รัปช่ัน
คณะกรรมการบริษัทยังคงยด่ม่ันในแนวทางคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเสมอมา  

และบริษัทได้รับการต่ออายกุารรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต จากคณะกรรมการแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ดังนั�น เพ่ือให้สอดคล้องกับท่ีได้กำาหนดไว้ในหลักการกำากับดูแล 
กิจการท่ีดีของบริษัท ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบทั�งทางตรงและทางอ้อม โดยได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
(Anti-Corruption Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยด่ถือ 
เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังนี� 

นโยบายต่อต้านการทุจริตค์อร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy)
บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจด้วยความซ่ืึ่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจ่งเห็นสมควรให้จัดทำา “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” ข่�น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดำาเนินการ 
เก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และย่ดถือเป็นหลักใน 
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

1. นโยบายการต่อต้านทุจริตค์อร์รัปช่ัน
“ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั�งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับส่ิงของ 

ของขวัญ การเลี�ยงรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ตนเองจากบุคคลท่ีทำาธุรกิจกับบริษัท” ให้ครอบคลุมถ่งพนักงาน 
คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั�งในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง

2. ค์�านิยาม
2.1 “ค์อร์รัปช่ัน” หมายถ่ง การกระทำาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควร มิชอบ เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ 

อาทิ การให้/รับ สินบนและส่ิงจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการให้/รับ 
ผลประโยชน์อ่ืนใดซ่่ึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่่ึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณี 
ท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้

2.2“การให้ส่ิงข้องหรือประโยชน์อ่ืนใด” หมายถ่ง การให้สิทธิพิเศษในรปูของเงนิ ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นสินนำ�าใจ 
เป็นรางวัล หรือเพ่ือการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี

2.3“การให้สินบน” หมายถ่ง การเสนอให้หรือรับส่ิงของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซ่่ึ่งต้อง
การโน้มน้าวให้กระทำาการบางอย่างท่ีไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท

3. หน้าท่่และค์วามรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีกำากับดูแลระบบควบคุมภายใน รวมถ่งกระบวนการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปช่ัน
3.3 สำานักตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีกำาหนดไว้ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
3.4 ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีส่ือสาร ตลอดจนดำาเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับนี� 

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับนี�

4. ขั้�นตอนการปฎิิบัติ

ค์�าอธิบาย ขั้�นตอนการปฏิิบัติงาน

4.1   คณะกรรมการบริษัทแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมอบให้ประธานกรรมการ 
ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น

4.2   คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานแบบประเมินตน
เอง 71 ข้อ เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น และ (2) คณะกรรมการบริหารความ 
เสี่ยงประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

4.3   คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแบบประเมินตนเอง  
71 ข้อ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา 
อนุมัติและขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วม 
ปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

4.4   ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทุกคนในองค์กรรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการแสดงความมุ่งมั่น และวิธีการวัดผล เพื่อ 
สะท้อนผลการปฏิบัติงาน 

4.5   ฝ่ายจัดการ จะตรวจติดตาม และประเมินผล 
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกปี 

5. หลักปฏิิบัติในการต่อต้านการทุจริตค์อร์รัปช่ัน
5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถ่งการต่อต้านการให้/รับ สินบนและส่ิงจูงใจ 

ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อ่ืนใดซ่่ึ่งไม ่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่่ึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ชอบธรรม 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้

5.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ตำาแหน่งอำานาจหน้าท่ีท่ีได้รับเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมถ่งการกระทำาการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท  
โดยจะต้องเห็นความสำาคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทั�งปฏิบัติหน้าท่ีของตนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 
ของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้ึ่อน (Conflict of Interest)

5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องย่ดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด หากผู้ใด
คนใดฝ่าฝ้น ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร ้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทท่ีได้กำาหนดไว้  
และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า

5.4 บริษัทกำาหนดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส ทั�งจากพนักงานและบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะให้ความ
เป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และ/หรือพนักงานท่ีปฏิเสธ และ/หรือแจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท 
ทั�งด้านหน้าท่ีการงาน การลงโทษ หรือการดำาเนินการใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

Audit Committee
สอบทานแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปช่ัน

Risk Management 
Committee

ประเมินความเส่ียงด้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

Audit Committee สอบทานแบบประเมินตนเอง 
และนำาเสนอต่อ Board เพ่ือพิจารณาอนุมัติและขอรับรองต่อ CAC 

ตรวจติดตามและประเมินผลประจำาปี

ผู้บริหารระดับสูงส่ือสารให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรรับทราบ
นโยบายและแนวปฏิบัติ โดยมีหน้าท่ีปฏิบัติตามแบบประเมิน

คณะกรรมการบริษัทมีมติเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เร่ิมต้น
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ

5.5 พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้อง
กับบริษัท โดยแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
หากมีข้อสงสัยหรือข้อซึ่ักถาม ให้ปร่กษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีกำาหนดให้ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณบริษัท หรือผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีกำาหนดไว้

5.6 เพ่ือสร้างบรรทัดฐานท่ีดีในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทได้กำาหนดนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และโอกาส
อ่ืนใด ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

5.6 บริษัทกำาหนดให้มีการส่ือสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซึ่ต์บริษัท และรายงานประจำาปี เป็นต้น รวมถ่งจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับพนักงาน

5.7 บริษัทให้ความสำาคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท เพ่ือนำาไปสู่การสร้างจิตสำาน่กท่ีดี

ทั�งนี� เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดำาเนินการในเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังในเร่ืองต่อไปนี�

1. การรับสิ่งข้อง หรือประโยชน์อื่นใด
1.1 ห้ามรับ ขอรับ เรี่ยไร ของขวัญ การเลี�ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคู่ค้า พันธมิตร เจ้าหนี� 

หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำาธุรกิจกับบริษัท ที่อาจทำาให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ หากจำาเป็นต้องรับ ของขวัญ ของกำานัล และ/
หรือเลี�ยงรับรอง ให้รายงานแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับขั�น

1.2 การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำาได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากผู้มี 
อำานาจลงนามเท่านั�น

1.3 กรณีได้รับของขวัญ ของกำานัล เนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีพ่งปฏิบัติต่อกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดี 
ระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กร โดยส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั�น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท และกำาหนดให้
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทเท่านั�น เป็นผู้แทนบริษัทในการรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยให้ดำาเนินการตามขั�นตอนดังต่อไปนี�
1.3.1 ให้บันท่กรายการของขวัญ ของกำานัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับทุกรายการ ตามแบบฟัอร์ม “รายงานการรับของขวัญ 

ของกำานัล” และนำาส่งรายงานดังกล่าวให้ส่วนกลาง (ทีมส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์) เพื่อข่�นทะเบียนของขวัญบริษัท 
1.3.2 ของขวัญ ของกำานัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ ให้ดำาเนินการ ดังนี�
- กรณีเป็นของขวัญหรือของกำานัลท่ีมีโลโก้ของบริษัทคู่ค้า พันธมิตร เจ้าหนี� หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำาธุรกิจกับบริษัท อาทิ สมุด 

ปากกา ไดอารี่ ปฏิทิน ไม่ต้องส่งให้ส่วนกลาง ให้แจกจ่ายภายในหน่วยงาน
- กรณีเป็นของเน่าเสียได้ง่าย เช่น อาหาร ขนม ของสด ให้นำาส่งส่วนกลาง เพื่อแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานในบริษัท
- กรณีเป็นของที่ไม่เน่าเสีย ให้นำาส่งส่วนกลาง เพื่อนำาไปบริจาคให้องค์กรต่างๆ หรือนำาไปจัดกิจกรรมของบริษัท

1.4 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทมิได้มอบหมาย ให้เป็นผู้แทนในการรับ
สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด

1.5 กรณทีีไ่ม่อาจปฏเิสธได้ และมคีวามจำาเป็นต้องรบัไว้ ให้รบัของดงักล่าว และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลำาดบัขั�นเพือ่ดำาเนนิการ 
ต่อส่ิงของนั�นๆ ตามความเหมาะสม

1.6 กรณีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถรับของขวัญ ของรางวัล หรือของจับฉลากได้
ตามหลักเกณฑ์์หรือมาตรฐานภายนอกที่มีการใช้เป็นการทั่วไป

2. การให้สิ่งข้อง หรือประโยชน์อื่นใด
2.1 การให้ส่ิงของสามารถให้ได้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีคนท่ัวไปพ่งปฏิบัติต่อกันหรือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมท่ีไม ่

สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประเพณีท่ีไม่มีข้อขัดแย้งต่อกฎหมาย ให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนดำาเนินการ โดย
บริษัทจะเป็นผู้ดำาเนินการจัดหาซ่่ึ่งกำาหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

2.2 เพ่ือหลีกเล่ียงการนำาไปสู่การให้สินบน บริษัทกำาหนดให้มีการสำารวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำาเนินการเพ่ือป้องกันการ
นำาไปสู่การทุจริต และกำาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการมอบส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด

2.3 การให้การสนับสนุนในรูปเงินหรือส่ิงของ สามารถกระทำาได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากผู้มี 
อำานาจลงนามเท่านั�น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องควรอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสม
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3. เงินบริจาค์เพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้/รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยต้องม่ันใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

4. การเมือง บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่่ง  
หรือผู้มีอำานาจทางการเมืองคนหน่่งคนใด ไม่นำาเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
แก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ

5. ค์วามสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื�อจัดจ้าง ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการดำาเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู ่สัญญา 
หน่วยงานภาครฐั หรอืหน่วยงานทีด่ำาเนนิธรุกจิกบับรษิทั โดยจะต้องดำาเนนิการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

6. ช่องทางในการแจ้งข้้อมูล หรือแจ้งเบาะแส
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้มีการแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดกฎหมาย เพ่ือนำาไปสู่ (1) 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และ (3) การพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้กำาหนดช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล 
ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ดังนี� 

1. เลขานุการบริษัท
2. สำานักตรวจสอบภายใน
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
Email  : company_secretary@pl.co.th 
โทรศัพท์  : 02-290-7575 ต่อ 113, 205 
โทรสาร  : 02-693-2298
ท่ีอยู่  : บริษัท ภัทรลิสซ่ิึ่ง จำากัด (มหาชน) เลขท่ี 252/6 ชั�น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ึ่ 1
                   ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ทั�งนี� บริษัทกำาหนดให้มีกลไกการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสท่ีร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัท โดยจะไม่ลดตำาแหน่ง ลงโทษ หรือให ้

ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการกระทำานั�นจะทำาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

7. การพิจารณาโทษ
นโยบายและแนวปฏบัิติท่ีดีของมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ันนี� ถือเป็นส่วนหน่ง่ของวนัิยในการปฏบัิติงานของกรรมการ ผู้บริหาร 

และ พนักงานของบริษัท หากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาท่ีจะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีของบริษัท บริษัทถือว่าผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทท่ีได้กำาหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า และหากความผิดนั�น 
เป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำาเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง    

(4) การแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเร่ยน (whistleblowing)
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทำาผิด 

กฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  
รวมทั�งการรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ีพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการท่ี
บริษัทกำาหนดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทจะรับฟัังและดำาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีเป็นระบบ
และยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 

มาตรการคุ้์มค์รองผู้ร้องเร่ยน 
1.  ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั�นจะทำาให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย 
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลับ และคำาน่งถ่งความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ท่ีเป็นพนักงาน รวมถ่งผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมอันเน่ืองมาจากสาเหตุ
แห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 

โดยในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัท “ไม่มี” การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีท่ีเกิดการทุจริต หรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติ
การกำากับดูแลกิจการแต่อย่างใด

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับัดูแลกิจการ

9.  การควบัคุมภายในและรายการระหว�างกัน 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมตรวจสอบ ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายใน ซ่่ึ่งท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่มีข้อบกพร่องในเร่ือง 
การควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ทั�งนี� สามารถสรุประบบการควบคุม 
ภายในของบริษัทได้ ดังต่อไปนี� 

การค์วบคุ์มภายใน (Internal Control) 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกเร่ือง ทั�งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน การกำากับดูแล 

การปฏิบัติงาน และการบริหารความเส่ียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยมีสำานักตรวจสอบภายในท่ีเป็นหน่วยงาน 
อิสระ ทำาหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมทั�งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำาหนดให้มีมาตรการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและ 
ผู้บริหาร ซืึ่�อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ (Abusive  
self-dealing) 

รายการระหว่างกัน 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให้การเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

และรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส จ่งได้กำาหนดนโยบายการเข้าทำารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกันและรายการระหว่างกัน โดยมีแนวทางและขั�นตอนท่ีสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถ่ง 
กำาหนดให้การทำาธุรกรรมท่ีเกิดข่�นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็น
ธรรมท่ีบริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลท่ัวไป โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาค์ต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดำาเนินการตามเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติมาโดยตลอดโดย 

ใช้นโยบายซืึ่�อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  
สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง

รายละเอียดรายการระหว่างกันมีปรากฏอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน เร่ืองรายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวข้อง ซ่่ึ่งบริษัทมีรายการ
ระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยถือตามราคาตลาดท่ัวไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ี 
ตกลงกนัไว้สำาหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด บรษัิทได้มีการกำาหนดราคา ขั�นตอนการอนมัุติ รวมทั�งผู้มีอำานาจอนมัุติตามวงเงินของการทำารายการ
ระหว่างกนั โดยคำาน่งถ่งความเหมาะสมและราคาท่ีเป็นธรรมเป็นหลกั  และจากการท่ีผู้สอบบญัชีได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในงบการ 
เงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่่ึ่งเป็นตามปกติธุรกิจของบริษัทนั�น บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมสำาหรับรายการธุรกิจท่ีเก่ียวข้องดังนี� 

ข้้อมูลข้องนิติบุค์ค์ลท่่ม่ผลประโยชน์ร่วม  

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
% 

จ�านวนหุ้น
ลักษณะค์วามสัมพันธ์

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) รับประกันชีวิต 10.00 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) รับประกันวินาศภัย 8.89 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์ 0.00 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.39 และมีกรรมการร่วมกัน

การควบัคุมภายในและรายการระหว�างกัน 
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ทรัพย์สินให้เช่า-สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะค์วามสัมพันธ์

ณ 31 ธ.ค์. 2562 ณ 31 ธ.ค์. 2563 ณ 31 ธ.ค์. 2564

มูลค์่า สัดส่วน 
(%)

มูลค์่า สัดส่วน 
(%)

มูลค์่า สัดส่วน 
(%)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด 
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้น/
มีกรรมการร่วมกัน

122.04 1.26 110.04 1.47 126.58 1.98

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้น/
มีกรรมการร่วมกัน

66.21 0.69 44.30 0.59 46.04 0.72

ค่์าเช่ารับสัญญาเช่าด�าเนินการ
หน่วย : ล้านบาท

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด 
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 35.54 35.41 36.30

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 
(มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 12.54 13.96 11.54

ค่์าเบ่�ยประกันจ่ายล่วงหน้า
                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 
(มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 40.44 34.31 30.00

เจ้าหน่�ค่์าเบ่�ยประกันค้์างจ่าย
                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท

รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 
(มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน - 2.94 2.31

การควบัคุมภายในและรายการระหว�างกัน 
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การควบัคุมภายในและรายการระหว�างกัน 

ค่์าเบ่�ยประกันจ่าย  
                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะค์วามสัมพันธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 81.21 85.91 68.45

ส่วนลดค่์าเบ่�ยประกันภัย
                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ ลักษณะค์วามสัมพันธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 9.27 8.76 7.27

 

การควบัคุมภายในและรายการระหว�างกัน 
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มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 3
งบัการเงิน
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มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท ภัทรลิสซิง่ จำากัด (มหาชน)

งบัการเงินสำาหรับัปีสิ�นสุดวันที� 
31 ธันวาคม 2564

และ
รายงานข้องผูู้้สอบับััญชำีรับัอนุญาต 
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รายงานข้องผูู้้สอบับััญชำีรับัอนุญาต
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ภัทรลสิซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ภทัรลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและ 

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทั 

ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ   

งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับลูกหน้ีค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงานและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 

อา้งถึงหมายเหตุ 3(ก), 3(ฌ), 7 และ 8 ของงบการเงิน 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญา

เช่าดําเนินงานและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน เป็น

จาํนวนเงิน 195 ลา้นบาทและ 2,973 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 1.8 และร้อยละ 27.6 ของสินทรัพยร์วม โดยมีค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุนเป็นจาํนวนเงิน 

70 ลา้นบาทและ 72 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ประมาณการของผูบ้ริหารสาํหรับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่านั้นประมาณโดยใชโ้มเดลดา้นเครดิตใหม่ท่ีมีความ

ซบัซอ้น ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณและการประมาณการ

ท่ีสาํคญัในการจดัทาํโมเดลดา้นเครดิตดงักล่าว ซ่ึงรวมถึง

การกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยสําคัญของความเส่ียงด้านเครดิตนับจากวันท่ีรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรก การพฒันาโมเดลท่ีนาํมาใชใ้นการวดั

มูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า การกําหนดปัจจัยเชิง

เศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตและ

การถ่วงนํ้าหนกัดว้ยความน่าจะเป็นของสถานการณ์ท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนในการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ

การประมาณการเพ่ิมเติมโดยผู ้บริหาร  (Management 

overlay) 

 

ทั้ งน้ี สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและโครงการความ

ช่วยเหลือท่ีให้กับลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ไดเ้พ่ิมความซับซ้อนให้กบักระบวนการในการประมาณ

การของผูบ้ริหาร  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ประกอบดว้ย 

- ทาํความเขา้ใจกระบวนการอนุมติัดา้นเครดิต การรับ

ชาํระคืน การควบคุมดูแล รวมถึงนโยบายและวิธีการ

ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

- พิจารณาว่านโยบายการบัญชีของบริษัทมีความ

สอดคลอ้งกับข้อกาํหนดของมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) 

หรือไม่  

- ประเมินการออกแบบและการนาํมาถือปฏิบติั รวมถึง

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในหลักท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการอนุมติัดา้นเครดิตและการตั้ง

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

- ใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเครดิตของเคพีเอม็จีในการทดสอบ

ขอ้มูลท่ีสําคญั ขอ้สมมติ วิธีการ โมเดล เพ่ือประเมิน

ความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการ

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบั

จากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การจดัชั้น รวมถึง

การคํานวณเชิงทฤษฎี เพ่ือให้ได้มาซ่ึงตัวแปรใน

โมเดลผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของพอร์ตลูกหน้ีท่ีมี

สาระสาํคญั ผูเ้ช่ียวชาญไดท้ดสอบความสมเหตุสมผล

ของปัจจยัเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีใชแ้ละการถ่วง

นํ้ าหนกัดว้ยความน่าจะเป็นตามสถานการณ์ท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน และวิธีการในการระบุและการประมาณการ

เพ่ิมเติมโดยผูบ้ริหาร (Management overlay) รวมถึง

การพิจารณาการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงด้าน

เครดิตสําหรับลูกหน้ีท่ีอยู่ภายใตม้าตรการช่วยเหลือ

ทางการเงินท่ีให้แก่ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
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ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับลูกหน้ีค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงานและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 

อา้งถึงหมายเหตุ 3(ก), 3(ฌ), 7 และ 8 ของงบการเงิน 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร  

เน่ืองจากยอดคงเหลือของลูกหน้ีดังกล่าวมีสาระสําคัญ 

และเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณท่ีซบัซอ้น ตลอดจนตอ้งอาศยั

ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองสําคญั

ในการตรวจสอบ 

แพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

- ทดสอบความสมเหตุสมผลของการใช้เกณฑ์การ

เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตและ

การจดัชั้นของบริษทั 

- ทดสอบการคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของ              

งบการเงิน 

 

ข้อมลูอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ 

และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ  

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

  



75
บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564

 

 4 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ือง  

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี 

ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

บริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี

ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถา้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบ

บญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 

ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(อรพินท ์สินถาวรกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9441 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

24 กมุภาพนัธ์ 2565 
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  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 69,223,328 122,901,809 

ลูกหนี�ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 7 125,012,213 123,335,848 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 8 1,239,663,240 977,172,015 

ลูกหนี� อื�น 5, 9 463,305,250 467,157,209 

สินคา้คงเหลือ 10 21,366,847 62,770,066 

สินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย 11 648,585 5,128,129 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 19,146,198 3,073,092 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,938,365,661 1,761,538,168 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุน 8 1,661,147,028 1,722,447,831 

อาคารและอุปกรณ์ 5, 12 6,457,242,799 7,584,862,176 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 46,887,168 46,887,168 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  772,065               1,273,568            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 497,411,328 479,387,456 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 226,917,658 446,304,480 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,890,378,046 10,281,162,679 

รวมสินทรัพย์ 10,828,743,707 12,042,700,847 

(บาท)

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 69,223,328 122,901,809 

ลูกหนี�ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 7 125,012,213 123,335,848 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 8 1,239,663,240 977,172,015 

ลูกหนี� อื�น 5, 9 463,305,250 467,157,209 

สินคา้คงเหลือ 10 21,366,847 62,770,066 

สินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย 11 648,585 5,128,129 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 19,146,198 3,073,092 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,938,365,661 1,761,538,168 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุน 8 1,661,147,028 1,722,447,831 

อาคารและอุปกรณ์ 5, 12 6,457,242,799 7,584,862,176 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 46,887,168 46,887,168 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  772,065               1,273,568            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 497,411,328 479,387,456 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 226,917,658 446,304,480 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,890,378,046 10,281,162,679 

รวมสินทรัพย์ 10,828,743,707 12,042,700,847 

(บาท)

31 ธนัวาคม

งบัแสดงฐานะการเงิน
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  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7

บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

หนี�สินหมุนเวียน 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 13.1 150,000,000 459,962,422 

เจา้หนี�การคา้ 5 249,864,690 39,179,219 

เจา้หนี� อื�น 14 74,598,336 91,560,805 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 116,120,122 125,391,039 

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 12,204,708 10,255,567          

หุ้นกูที้�ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ�งปี 13.2 2,199,734,427 1,499,776,372 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13.3 1,017,283,363 872,515,000 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 3,819,805,646 3,098,640,424 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสัญญาเช่า 5,810,340 10,002,639 

หุ้นกู ้ 13.2 1,649,269,346 3,848,096,792 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13.3 1,909,622,727 1,642,321,000 

เงินรับล่วงหนา้เพื�อสิทธิการซื�อเผื�อเลือกและเงินประกนัการเช่า 140,093,704 180,177,494 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 153,333,463 189,275,522 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 67,704,502 67,093,132 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 3,925,834,082 5,936,966,579 

รวมหนี�สิน 7,745,639,728 9,035,607,003 

(บาท)

31 ธนัวาคม

งบัแสดงฐานะการเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 

ลูกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 

สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,896,709,774 1,739,669,543 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    

อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 

ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 370,793,775 293,576,618 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,168,956,339 11,471,775,019 

รวมสินทรัพย 14,065,666,113 13,211,444,562 

(บาท)

31 ธันวาคม



79
บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564

งบัแสดงฐานะการเงิน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 

ลูกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 

สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,896,709,774 1,739,669,543 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    

อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 

ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 370,793,775 293,576,618 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,168,956,339 11,471,775,019 

รวมสินทรัพย 14,065,666,113 13,211,444,562 

(บาท)

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8

บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 16

   ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามัญจาํนวน 646,800,483 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 646,800,483 646,800,483 

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

(หุ้นสามัญจาํนวน 596,509,825 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 596,509,825 596,509,825 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 16 645,168,552 645,168,552 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 64,680,049 64,680,049 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,776,745,553 1,700,735,418 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,083,103,979 3,007,093,844 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,828,743,707 12,042,700,847 

(บาท)

31 ธนัวาคม
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  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 106,960,193 214,791,962 

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 6 201,876,789 201,541,906 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 896,530,018 915,014,953 

ลูกหนี้อื่น 4, 8 516,419,682 292,862,453 

สินคาคงเหลือ 9 147,103,718 92,160,766 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 10 5,624,186 742,043 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,195,188 22,555,460 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,896,709,774 1,739,669,543 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7 1,263,632,265 1,281,358,007 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 -                      -                    

อาคารและอุปกรณ 4, 11 10,276,355,214 9,686,506,048 

ทรัพยสินรอการขาย 12 50,279,267 23,992,453 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 2,258,927 2,743,574 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 370,793,775 293,576,618 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 205,636,891 183,598,319 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,168,956,339 11,471,775,019 

รวมสินทรัพย 14,065,666,113 13,211,444,562 

(บาท)

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

9

บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน 5, 18 2,037,957,932    2,447,932,734    

รายไดจ้ากสัญญาเช่าเงินทุน 18 269,576,773       162,289,462       

รายไดจ้ากการขายสินทรัพยใ์ห้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 905,289,815       981,141,013       

รายไดอื้�น 5 24,224,174         34,090,628         

รวมรายได้ 3,237,048,694    3,625,453,837    

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนทางตรงจากการให้เช่า 5, 18, 20 1,793,357,681    2,063,109,170    

ตน้ทุนขายสินทรัพยใ์ห้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 20 883,198,047       993,615,347       

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย 20 83,342                6,491,485           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 20 247,065,861       255,274,473       

รวมค่าใช้จ่าย 2,923,704,931    3,318,490,475    

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 313,343,763       306,963,362       

ตน้ทุนทางการเงิน (212,134,610)     (261,642,388)     

กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 7, 8, 9, 20 -                      9,875,765           

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 101,209,153       55,196,739         

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 21 18,923,451         20,863,804         

กําไรสําหรับปี 120,132,604       76,060,543         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ 15 4,497,896           2,514,015           

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 (899,579)            (502,803)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 3,598,317           2,011,212           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 123,730,921       78,071,755         

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 22 0.20                    0.13                    

(บาท)

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม
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งบักระแสเงินสด
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บริษัท ภัทรลิสซิ�ง จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 120,132,604        76,060,543          

ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,442,277,166     1,678,131,157     

ตน้ทุนทางการเงิน 212,134,610        261,642,388        

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน -                       (9,875,765)          

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย -                       (1,120,000)          

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (5,000,000)          738,382               

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยท์ี�ถือไวเ้พื�อขาย (165,822)              481,588               

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,109,266            5,223,564            

รายไดภ้าษีเงินได้ (18,923,451)        (20,863,804)        

1,755,564,373     1,990,418,053     

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สินดาํเนินงาน

ลูกหนี� ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน (1,676,365)          40,003,805          

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุน (24,243,720)        389,106,659        

ลูกหนี�อื�น 3,851,959            17,155,434          

สินคา้คงเหลือ 881,796,178        993,615,347        

สินทรัพยท์ี�ถือไวเ้พื�อขาย 3,046,132            20,031,398          

ทรัพยสิ์นรอการขาย -                       4,100,000            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (16,073,106)        9,471,242            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 324,003,304        (74,687,479)        

เจา้หนี�การคา้ 210,685,471        (84,317,081)        

เจา้หนี�อื�น 468,868               (7,969,915)          

หนี� สินตามสัญญาเช่า 6,965,456            5,900,641            

เงินรับล่วงหนา้เพื�อสิทธิการซื�อเผื�อเลือกและเงินประกนัการเช่า (40,083,790)        (1,162,543)          

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (45,212,976)        (20,854,393)        

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 3,059,091,784     3,280,811,168     

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยใ์หเ้ช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน (1,272,531,725)   (1,537,493,922)   

จ่ายภาษีเงินได้ (149,359,578)      (163,689,126)      

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,637,200,481     1,579,628,120     

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

(บาท)
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บริษัท ภัทรลิสซิ�ง จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ (8,963,949)          (7,278,321)          

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยท์ี�ถือไวเ้พื�อขาย 2,472,664            619,417               

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (6,491,285)          (6,658,904)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (229,528,369)      (270,035,858)      

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั (47,720,786)        (89,476,473)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,430,000,000     3,240,000,000     

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (2,740,000,000)   (3,500,000,000)   

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนหุน้กู้ (1,500,000,000)   (2,000,000,000)   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,300,000,000     1,759,000,000     

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (887,929,910)      (723,314,000)      

เงินสดจ่ายชาํระคืนหนี� สินตามสัญญาเช่า (9,208,612)          (6,595,644)          

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (1,684,387,677)   (1,590,421,975)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (53,678,481)        (17,452,759)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 122,901,809        140,354,568        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 6 69,223,328          122,901,809        

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

(บาท)
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13
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หมายเหตุประกอบังบัการเงิน 

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 14 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7  ลูกหน้ีค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

8  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 

9  ลูกหน้ีอ่ืน 

10  สินคา้คงเหลือ 

11  สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

12  อาคารและอุปกรณ์ 

13  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

14  เจา้หน้ีอ่ืน 

15  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน  

16  ทุนเรือนหุน้ 

17  ทุนสาํรองตามกฎหมาย  

18  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

19  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

20  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

21  ภาษีเงินได ้

22  กาํไรต่อหุน้ 

23  เงินปันผล 

24  เคร่ืองมือทางการเงิน 

25  การบริหารจดัการทุน 

26  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

27  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

28  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด  )มหาชน (  “บริษัท”  เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ                                

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2539 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้ งอยู่เลขท่ี 252/6                

อาคารสาํนกังานเมืองไทยภทัรคอมเพลก็ซ์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั  )มหาชน (  (ถือหุน้ร้อยละ 10) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี

จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการในรูปแบบการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น

กบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลกั 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยใน

หมายเหตุขอ้ 3 ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อ 

งบการเงินน้ี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง

ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

(1) การจัดประเภทและการวัดมลูค่า  

 

ตราสารหน้ีอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเป็นผูอ้อกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร 

เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่า

เม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมและตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออก

ตราสารนั้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่บริษทัมีการ

เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินท่ีได้รับ

ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือ

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่าย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และกาํไรหรือขาดทุนท่ี

เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธี

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรและ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการ

ออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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(2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย ์

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีบริษทัไม่ได ้

ทั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุม

ในสินทรัพยท์างการเงิน 

 

บริษทัตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ 

บริษทัตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ 

ก็ต่อเม่ือบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และบริษทัตั้ งใจท่ีจะชําระด้วย 

จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภท              

เผื่อเรียก  

 

(ค) สินค้าคงเหลือ 

 

สินทรัพยใ์หเ้ช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานถูกโอนเป็นสินคา้คงเหลือเม่ือวนัท่ีไดห้ยุดการให้เช่าและถือไวเ้พ่ือขาย   

วดัมูลค่าดว้ยราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีสินทรัพยด์งักล่าวไดห้ยุดการให้เช่าหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด 

จะตํ่ากวา่ 
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สินคา้คงเหลือวดัดว้ยมูลค่าราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ีมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติ หักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย  

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยใชวิ้ธีราคาเจาะจง 

 

(ง) สินทรัพย์ที่ถอืไว้เพือ่ขาย 

 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ประกอบดว้ยสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายภายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนท่ีบริษทัคาดว่าจะขาย

ภายใน 1 ปี วดัมูลค่าราคาดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย             

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ผลกาํไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 

 

(จ) อาคารและอปุกรณ์ 

 

อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเองและตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดย

ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าว

เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

 

ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน  

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์               

เม่ือบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้

อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํในการ 

ซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ

สินทรัพยแ์ละรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  

 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

สินทรัพยใ์หเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ตามอายสุญัญาเช่า 

อาคารชุดสาํนกังานและระบบสาธารณูปโภค  3 และ 40 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5, 7 และ 10  ปี 

ยานพาหนะ     5 ปี 

 

สินทรัพยร์อใหเ้ช่าจะคิดค่าเส่ือมราคาเม่ือเร่ิมมีการเช่า 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุก 

ส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฉ) ทรัพย์สินรอการขาย 

 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีบริษทัคาดว่าจะขายเกินกว่า 1 ปี วดัมูลค่าราคาดว้ย

จาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัราคาประเมินท่ีคาดวา่จะจาํหน่ายไดห้กัตน้ทุนในการขาย และจดัประเภท

เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลกาํไรและขาดทุนจาก

การวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ผลกาํไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 

 

(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคต ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ซ) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน  

  

ในฐานะผู้ เช่า 

 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา

ให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ  สําหรับสัญญาเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์บริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่ 

เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าทั้งหมด 

 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์

มูลค่าตํ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการ

วดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก

ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก และประมาณการตน้ทุนใน

การบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจาก

วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายสุญัญาเช่าเวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์

ท่ีเช่าให้กบับริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือบริษทัจะใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคา

ตลอดอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ีบริษทัใช้

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั บริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน

เพิ่มโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะทอ้น

ระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า  

ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งัน้ี 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์  3 - 10 ปี 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิท่ีระบุใน 

สัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตาม

สญัญาใหก้บั แต่ละส่วนประกอบของสญัญาตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 

 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาใหเ้ช่า บริษทัพิจารณาจดัประเภทของสญัญาเช่าท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด

หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ีไม่เขา้

เง่ือนไขดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 

บริษทัรับรู้ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุนดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิของสญัญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่า

และมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเช่า

เงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพ่ือสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของบริษทัท่ีได้

จากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสญัญาเช่า 

 

บริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสญัญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็น

ส่วนหน่ึงของรายได้ค่าเช่า ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็น 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนั

กบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดค่้าเช่าในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ  

 

บริษทัตดัรายการและพิจารณาดอ้ยค่าของลูกหน้ีสญัญาเช่าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3(ฌ)  
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(ฌ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

การประมาณการและการใช้ดลุยพินิจท่ีสาํคัญ 

 

การคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของบริษทัข้ึนอยู่กับแบบจาํลองท่ีซับซ้อนและชุดข้อมูล

สมมติฐานหลายชุด การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัในการกาํหนดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินเก่ียวกบัการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตและการพฒันาโมเดล 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนรวมถึงการเลือกขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาค การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนยงัเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเครดิตซ่ึงฝ่ายบริหารนาํมาพิจารณาร่วมกบั

ขอ้มูลท่ีหลากหลายของคู่สญัญาซ่ึงมาจากทั้งภายในและภายนอก 

 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแสดงมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บสาํหรับระยะเวลา

ท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยท์างการเงินหรือสัญญาคํ้าประกนั จาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ คือ ส่วนต่างระหว่าง

กระแสเงินสดตามสญัญาและกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บตลอดระยะเวลาตามสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคํานวณโดยปราศจากอคติด้วยจํานวนเงินท่ีคาํนึงถึงความน่าจะเป็น 

ถ่วงนํ้ าหนกั ซ่ึงพิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้มูลค่าเงินตามเวลา และขอ้มูลสนบัสนุนและ

สมเหตุสมผล รวมถึงการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

 

การประมาณการของจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคาํนวณโดยคูณความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระหน้ี 

(PD - Probability of default) กบั ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี 

(LGD - Loss given default) กบั ยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระ (EAD - Exposure at the 

time of default) 

 

สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคท่ีคาดการณ์ไวถู้กรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้งและหากมีการ

ระบุถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต สมมติฐานเหล่าน้ีถูกกาํหนดโดยใชข้อ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและ

สนบัสนุนได ้ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ท่ีพฒันาข้ึนภายในและสมมติฐานท่ีมีอยูภ่ายนอก  
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สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละ

สมเหตุสมผล ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้ง และในการพิจารณาภาพรวมของ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

การประมาณจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลกัประกันนั้นควรคาํนึงถึง 

การคาดการณ์จาํนวนและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการยึดหลกัประกนัท่ีหกัตน้ทุนของการไดม้า

และการขายหลกัประกนั โดยไม่คาํนึงวา่การยึดทรัพยน์ั้นเป็นไปไดห้รือไม่ 

 

การประมาณจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บถูกคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินนั้น 

 

ลาํดับช้ันของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

ช้ันท่ี 1 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้างหน้า 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตวัแทนของประมาณการ

จาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บจากการผิดนัดชาํระหน้ีท่ีน่าจะเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ี

รายงาน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถูกพิจารณาอย่างต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวจนกระทัง่เกิด

การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (SICR - Significant increase in credit risk) หรือสินทรัพย ์

ทางการเงินกลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หากสินทรัพยท์างการเงินไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่าง

มีนัยสําคัญของความเส่ียงด้านเครดิตแล้ว ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกกลับมาพิจารณา 

บนหลกัเกณฑร์ะยะเวลา 12 เดือน 

 

ช้ันท่ี 2 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ- ไม่ด้อยค่า 

 

หากสินทรัพยท์างการเงินประสบกบัการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (SICR - Significant 

increase in credit risk) นบัจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

จะรับรู้จะเป็นผลมาจากความเป็นไปไดข้องทุกเหตุการณ์จากการผิดนดัชาํระหน้ีตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพย์

ทางการเงิน การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตถูกประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเส่ียงใน

การผิดนัดชาํระ ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงดงักล่าว ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ความมีสาระสําคญัของ 

การประเมินดงักล่าวถูกพิจารณาโดยใชปั้จจยัดา้นตวัเลขและปัจจยัดา้นคุณภาพหลายปัจจยั สินทรัพยท์างการเงินท่ี

คา้งชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียมากกว่า 30 วนั แต่คา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั และยงัไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกประเมินวา่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
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ช้ันท่ี 3 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ- ด้อยค่า 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือคา้งชาํระเงินตน้ และ/หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 90 วนั สินทรัพยท์าง

การเงินจะถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปได้ว่าจะ 

ไม่สามารถชาํระคืนไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

หลกัฐานท่ีแสดงว่าสินทรัพยท์างการเงิน มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตครอบคลุมถึงขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ากเหตุการณ์

ดงัต่อไปน้ี  

- อยูร่ะหวา่งการยึดหลกัประกนัเพ่ือชาํระหน้ี 

- อยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง 

- การประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญัของผูอ้อกหรือผูกู้ ้

- การละเมิดสญัญา เช่น การปฏิบติัผิดสญัญาหรือการคา้งชาํระ หรือ 

- อยูร่ะหวา่งการพิจารณาลม้ละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงินเพ่ือเล่ียงการชาํระ 

 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกิจการ

คาดวา่จะไดรั้บโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสญัญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการถือครองหลกัประกนั 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินคือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึง

คาดวา่จะไดรั้บ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยก่์อนการดอ้ยค่าดา้น

เครคิตจะเกิดข้ึน 

 

การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเดิมมีการเปล่ียนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเส่ียงด้านเครดิตและไม่มีการตัดรายการ

สินทรัพยท์างการเงินนั้น ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนโดยลดลงตามมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเ ง่ือนไขและ 

ยงัไม่ไดถู้กตดัรายการ และไม่ไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรับรู้ผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้หรือถา้มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้น

เครดิตจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุสินทรัพยเ์หล่าน้ีไดรั้บการประเมินเพ่ือพิจารณาว่ามี

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัหลงัจากการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
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การปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิต 

 

เม่ือเวลาผ่านพ้นไป เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเข้าสู่ชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 และมีการจัดประเภทใหม่กลับไปเป็น 

ชั้นท่ี 1 สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินชั้นท่ี 2 สามารถปรับชั้นไปยงัชั้นท่ี 1 ไดเ้ฉพาะเม่ือไดรั้บการพิจารณาแลว้ว่าการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่มีอยูอี่กต่อไป 

 

เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับชั้นจากความเส่ียงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญพิจารณาโดยใช้เกณฑ ์

เชิงปริมาณ เคร่ืองมือทางการเงินจะถูกโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 โดยอตัโนมติัเม่ือไม่พบเง่ือนไขการปรับตามความ

น่าจะเป็นท่ีผลขาดทุนด้านเครดิตจะเกิดข้ึนเดิม ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับไปยงัชั้นท่ี 2 เน่ืองจาก 

การประเมินปัจจยัเชิงคุณภาพ ประเด็นท่ีนาํไปสู่การจดัประเภทใหม่จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขท่ีเคร่ืองมือทางการเงิน

นั้นจึงจะสามารถจดัประเภทใหม่เป็นชั้นท่ี 1 รวมถึงกรณีท่ีมีข้อกาํหนดให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะ 

จดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินใหม่เป็นชั้นท่ี 1 

 

การตัดจาํหน่าย 

 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายเม่ือบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น

การกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 

(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ของที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ี 

มีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุน 

ในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสด 

ท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่า 

ท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพย์

ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย  
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระมีดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ

บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานใน

กาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน

อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวได้มีการคิดลด 

กระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี  

โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
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28 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที บริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่าย 

ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ 

ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน

และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน 

  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็น 

มูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือบริษัทรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง  

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง

จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ 

จ่ายชาํระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน 

ในปัจจุบันอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ  

และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว  

ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน

คาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ

หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน    
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28 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที บริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่าย 

ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ 

ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน

และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน 

  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็น 

มูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือบริษัทรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง  

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง

จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ 

จ่ายชาํระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน 

ในปัจจุบันอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ  

และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว  

ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน

คาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ

หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน    
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(ฒ) การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะไดร้ับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชําระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนใน 

สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาด

หลกั) ท่ีบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่

สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผูกพนั  

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัใชข้อ้มูลที่สามารถสังเกตไดใ้หม้ากที่สุดเท่าที่จะทาํได ้

มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

 - ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

 - ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

 บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย บริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา

เสนอขาย 

 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสาํหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการ

ทาํรายการ เช่น มูลค่าย ุติธรรมของผลตอบแทนที่ใหห้รือไดร้ับ หากบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ 

เคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ ทาํใหเ้คร่ืองมือ 

ทางการเงิน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ

เริ่มแรกและราคาของการทํารายการและรับรู ้ในกําไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่าย ุติธรรมที่ไดม้า 

ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอน

เปล่ียนลาํดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
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(ณ) รายได้จากสัญญาที่ทํากบัลกูค้า 
 

(1) การรับรู้รายได้  

 

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

ค่าเช่ารับจากสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาท่ีใหเ้ช่า 

 

บริษทัหยุดรับรู้รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

คา้งชาํระเกินกวา่สามเดือน 

 

รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน 

 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าเงินทุนตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานและรายได้จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ี 

ถือไว้เผ่ือขาย 

 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ

ซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเกบ็แทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิ

จากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ  

 

รายไดจ้ากการขายสินทรัพยใ์หเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน (สินคา้คงเหลือ) และรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไว้

เผื่อขายรับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

 

รายได้อ่ืน 

 

รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงานและดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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(2) ยอดคงเหลือของสัญญา  

 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญารับรู้เม่ือบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไข

ในการไดรั้บส่ิงตอบแทน 

 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาเป็นภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้ใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือบริษทัไดรั้บ

ชาํระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีบริษทัรับรู้รายไดท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

 

หน้ีสินเงินคืนเป็นภาระผกูพนัในการคืนส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากลูกคา้ทั้งหมดหรือบางส่วนและวดัมูลค่าดว้ยจาํนวน

เงินท่ีบริษทัคาดว่าจะตอ้งคืนให้กบัลูกคา้ หน้ีสินเงินคืนไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและปรับปรุงกับ

จาํนวนท่ีรับรู้รายได ้

 

(ด) ดอกเบ้ีย 

 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและ 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดั

จาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบ้ียจะ

เปล่ียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 

(ต) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ใน 

กาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี

ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

 



102
บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

32 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี 

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทั

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 

(ถ) กาํไรต่อหุ้น  

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 

(ท) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือบุคคลหรือ

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับริษทั หรือบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและ

การบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(ธ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงาน

ดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วน

ใหญ่เป็นรายการรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่า 

ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตน้ทุนทางการเงิน และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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4  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 

2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ดงักล่าว บริษทัจึงจดัทาํงบการเงินปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดย

ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดก้าํหนด

แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ือใหกิ้จการมี

ขอ้ผ่อนปรนชัว่คราวในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยขอบเขตของลูกหน้ีตามแนวการ

ใหค้วามช่วยเหลือคร้ังน้ีจะเป็นลูกหน้ีซ่ึงยงัคงมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจหรือสามารถชาํระหน้ีไดใ้นอนาคต และ

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม สาํหรับผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

บริษทั ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของบริษทัยงัคงสะทอ้นมูลค่าท่ีเหมาะสมผ่านการติดตามอย่างใกลชิ้ด 

เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ ในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บการพิจารณาและตั้งสาํรอง

ไวอ้ยา่งรอบคอบ 
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5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัผูบ้ริหารสําคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัสําคญักบับริษทัใน

ระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี  

 

ช่ือกจิการ/บุคคล ประเทศทีจ่ัดตั้ง/สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย บุ ค ค ล ท่ี มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี

ร ว ม ถึ ง ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท 

กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ผูบ้ริหาร

บ ริ ษัท  4 ร า ย แ ร ก  แ ล ะ ผู ้ดํา ร ง

ตาํแหน่งเทียบเท่าผูบ้ริหารรายท่ี 4 

ทุกราย ต่อจากกรรมการผูจ้ ัดการ

บริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีในระดบั

บริหารหรือไม่) 

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

 

ไทย ถือหุน้ร้อยละ 10.00 ในบริษทั และ              

มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

ไทย ถือหุ้นร้อยละ 8.89 ในบริษทั และ              

มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)  ไทย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 0.39 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าเช่ารับจากสญัญาเช่าดาํเนินงาน อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดส่้วนลดค่าเบ้ียประกนั อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
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รายการที่สําคัญกบัผู้บริหารสําคัญหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั    

ค่าเช่ารับจากสญัญาเช่าดาํเนินงาน  47,839  49,369 

รายไดส่้วนลดค่าเบ้ียประกนั  7,271  8,763 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย  68,452  85,905 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ  

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน (รวมค่าตอบแทนกรรมการ) 42,730  41,014 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  5,063  5,121 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 47,793  46,135 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ลกูหน้ีอื่น - ค่าเบ้ียประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า    

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  29,999  34,309 

    

อาคารและอปุกรณ์ - สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน    

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  126,577  110,042 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  46,043  44,296 

    

เจ้าหน้ีการค้า - ค่าเบ้ียประกนัภัยค้างจ่าย    

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  2,313  2,936 
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ  133  134 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  5,032  14,010 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 64,058  108,758 

รวม  69,223  122,902 

 

7 ลูกหนีค่้าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 122,996  121,576 

ลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ี 72,412  72,412 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (70,396)  (70,652) 

สุทธิ 125,012  123,336 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (6,460) 

ตดัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (256)  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ยอดคงเหลือของลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

จาํแนกตามการจดัชั้นไดด้งัน้ี 

 

 2564  2563 

 ลูกหน้ีค่าเช่า

ตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงาน 

 ค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่า 

 ลูกหน้ีค่าเช่า

ตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงาน 

 ค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 

การจดัช้ัน        

ชั้นท่ี 1 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ 105,140  

 

675 

 

105,738  

 

931 

ชั้นท่ี 2 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ- ไม่ดอ้ยค่า 9,400  

 

954 

 

5,215  

 

578 

ชั้นท่ี 3 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ- ดอ้ยค่า 80,868  

 

68,767 

 

83,035  

 

69,143 

รวม 195,408  70,396  193,988  70,652 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24.2 (1) 

 

โดยปกติระยะเวลาในการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัคือ 30 วนั 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงข้อมูลของลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข รวมถึงลูกหน้ี 

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีของบริษทัตามท่ี

ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4  

 

ลูกหนีค่้าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที่มกีารเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในระหว่างปี 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 

 (พันบาท) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข - 1,082 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิหลงัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข - 1,082 
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8 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงนิทุน 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

1 ปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกิน 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 

2 ปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกิน 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 

3 ปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกิน 3 ปี 

แต่ไม่เกิน 

4 ปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ

เกิน 4 ปี 

แต่ไม่เกิน 

5 ปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนด

ชาํระ 

เกิน 5 ปี รวม 

 )พันบาท(  

ลูกหน้ีปกติ        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 1,431,640 1,145,769 399,782 215,039 94,048 - 3,286,278 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (220,847) (111,633) (27,891) (10,528) (2,140)  - (373,039) 

รวมลูกหน้ีปกติ 1,210,793 1,034,136 371,891 204,511 91,908  - 2,913,239 

ลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ี 59,689 - - - - - 59,689 

รวมลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงนิทุน 1,270,482 1,034,136 371,891 204,511 91,908  - 2,972,928 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า       (72,118) 

สุทธิ       2,900,810 

 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

1 ปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกิน 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 

2 ปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกิน 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 

3 ปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกิน 3 ปี 

แต่ไม่เกิน 

4 ปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ

เกิน 4 ปี 

แต่ไม่เกิน 

5 ปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนด

ชาํระ 

เกิน 5 ปี รวม 

 )พันบาท(  

ลูกหน้ีปกติ        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 1,182,271 948,564 841,644 186,656 44,106 236 3,203,477 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (238,684) (165,656) (78,554) (7,751) (779)  (4) (491,428) 

รวมลูกหน้ีปกติ 943,587 782,908 763,090 178,905 43,327  232 2,712,049 

ลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ี 59,689 - - - - - 59,689 

รวมลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงนิทุน 1,003,276 782,908 763,090 178,905 43,327  232 2,771,738 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า       (72,118) 

สุทธิ       2,699,620 

 
 

 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (3,416) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํแนกตามการจดัชั้นไดด้งัน้ี 

 

 2564  2563 

 ลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่า

เงินทุน  

ค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

 ลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่า

เงินทุน  

ค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 

การจดัช้ัน        

ชั้นท่ี 1 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือน

ขา้งหนา้ 2,793,825  

 

 

5,928 

 

2,569,518  7,047 

ชั้นท่ี 2 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ- 

ไม่ดอ้ยค่า 38,133  

 

 

4,591 

 

40,809  1,859 

ชั้นท่ี 3 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ- 

ดอ้ยค่า 140,970  

 

 

61,599 

 

161,411  63,212 

รวม 2,972,928  72,118  2,771,738  72,118 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24.2 (1) 

 

โดยปกติระยะเวลาในการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัคือ 30 วนั 
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บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

40 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าเงินทุนและมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี 

ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเงินทุน มีดงัน้ี 

 

 2564  2563 

 

 

ผลรวมของเงิน

ลงทุนขั้นตน้ตาม

สญัญาเช่าเงินทุน  

มูลค่าปัจจุบนัของ 

จาํนวนเงินขั้นตํ่า 

ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย

ตามสญัญาเช่า

เงินทุน 

 

 

ผลรวมของเงิน

ลงทุนขั้นตน้ตาม

สญัญาเช่าเงินทุน  

มูลค่าปัจจุบนัของ 

จาํนวนเงินขั้นตํ่า 

ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย

ตามสญัญาเช่า

เงินทุน 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 

1 ปี 

 

1,491,329 

  

1,270,482 

  

1,241,960 

  

1,003,276 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี 

 

1,145,769 

  

1,034,136 

  

948,564 

  

782,908 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกิน 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 3 ปี 

 

399,782 

  

371,891 

  

841,644 

  

763,090 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกิน 3 ปี 

แต่ไม่เกิน 4 ปี 

 

215,039 

  

204,511 

  

186,656 

  

178,905 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกิน 4 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 

 

94,048 

  

91,908 

  

44,106 

  

43,327 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี -  -  236  232 

รวม 3,345,967  2,972,928  3,263,166  2,771,738 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็น

รายได ้

 

(373,039) 
  

  

(491,428) 

  

ผลรวมของเงนิลงทุนขั้นต้น

ตามสัญญาเช่าเงินทุนสุทธิ  

 

2,972,928 

    

2,771,738 
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บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

41 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข รวมถึงลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

เงินทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีของบริษทัตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น 

หมายเหตุขอ้ 4 

 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงนิทุนที่มกีารเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในระหว่างปี 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 

 (พันบาท) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข - 266,935 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิหลงัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข - 266,935 

 

9 ลูกหนีอ่ื้น  

 

 หมายเหตุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร   163,790  286,905 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย  131,610  - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  36,450  35,151 

ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้      

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 29,999  34,309 

   - กิจการอ่ืน   59,571  71,625 

ลูกหน้ีอ่ืน ๆ   117,962  115,244 

รวม   539,382  543,234 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (76,077)  (76,077) 

สุทธิ  463,305  467,157 
  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีลูกหน้ีเงินทดรองจ่ายจาํนวน 131.6 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินดงักล่าว

เตม็จาํนวนแลว้ในเดือนมกราคม 2565 
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บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

42 

10 สินค้าคงเหลือ 

 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

ยานพาหนะ  27,537  73,941 

หัก ค่าเผื่อการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  (6,170)  (11,171) 

สุทธิ   21,367  62,770 

 

11 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  

 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัตน้ปี  โอนเขา้  จาํหน่าย  โอนออก  ณ วนัส้ินปี 

 (พันบาท) 

ยานพาหนะ 5,128  1,433  (1,433)  (4,479)  649 

 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัตน้ปี  โอนเขา้  จาํหน่าย  โอนออก  ณ วนัส้ินปี 

 (พันบาท) 

ยานพาหนะ 25,160  2,756  (514)  (22,274)  5,128 
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13 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

13.1 เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน - ไม่มีหลักประกนั    

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 150,000  360,000 

ตัว๋แลกเงิน -  100,000 

หัก ส่วนลดของตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจาํหน่าย -  (38) 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 150,000  459,962 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี สินเช่ืออ่ืน ๆ (ไม่รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นประเภทตัว๋แลกเงิน)  

กบัธนาคารในประเทศหลายแห่งในวงเงินรวมประมาณ 2,320 ลา้นบาท (2563: 2,290 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาดเงิน (MMR) ณ วนัท่ีเกิดรายการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน

เงินรวม 2,016 ลา้นบาท (2563: 1,767 ล้านบาท) 

 

13.2  หุ้นกู้ 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั - ตามมูลค่าท่ีตราไว ้ 3,850,000  5,350,000 

หัก  ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูท่ี้ยงัไม่ตดัจาํหน่าย (997)  (2,127) 

 3,849,003  5,347,873 

หัก  ส่วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี     

    (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูท่ี้ยงัไม่ตดัจาํหน่าย) (2,199,734)  (1,499,776) 

หุ้นกู้ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 1,649,269  3,848,097 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมียอดคงเหลือจากการออกหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 

และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และจาํหน่ายแก่นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใตข้อ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัในฐานะผูอ้อกหุน้กู้

จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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รายละเอียดท่ีสาํคญัของหุน้กู ้มีดงัน้ี 
 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 

จาํนวนและมูลค่าหุน้กู ้ 200,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 

มูลค่าหุน้กูร้วม 200 ลา้นบาท 

อายแุละวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 7 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2566 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.05 ต่อปี 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ และ 24 สิงหาคม ของทุกปี 

  
  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561  

จาํนวนและมูลค่าหุน้กู ้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 

มูลค่าหุน้กูร้วม 500 ลา้นบาท 

อายแุละวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565  

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.43 ต่อปี 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ และ 23 สิงหาคม ของทุกปี 

  
  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

จาํนวนและมูลค่าหุน้กู ้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 

มูลค่าหุน้กูร้วม 500 ลา้นบาท 

อายแุละวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.52 ต่อปี 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 24 พฤษภาคม และ 24 พฤศจิกายน ของทุกปี 

  
  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 4 มีนาคม 2562 

จาํนวนและมูลค่าหุน้กู ้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 

มูลค่าหุน้กูร้วม 500 ลา้นบาท 

อายแุละวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.95 ต่อปี 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 4 มีนาคม และ 4 กนัยายน ของทุกปี 
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วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 

จาํนวนและมูลค่าหุน้กู ้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 

มูลค่าหุน้กูร้วม 500 ลา้นบาท 

อายแุละวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 5 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2567 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.52 ต่อปี 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 27 มีนาคม และ 27 กนัยายน ของทุกปี 

  
  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 

จาํนวนและมูลค่าหุน้กู ้ 700,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 

มูลค่าหุน้กูร้วม 700 ลา้นบาท 

อายแุละวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 3 ปี 6 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2565 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.83 ต่อปี 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 20 มิถุนายน และ 20 ธนัวาคม ของทุกปี 

  
  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

จาํนวนและมูลค่าหุน้กู ้ 600,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 

มูลค่าหุน้กูร้วม 600 ลา้นบาท 

อายแุละวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 27 กนัยายน 2566 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.72 ต่อปี 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 27 กนัยายน และ 27 มีนาคม ของทุกปี 

  
  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 

จาํนวนและมูลค่าหุน้กู ้ 350,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 

มูลค่าหุน้กูร้วม 350 ลา้นบาท 

อายแุละวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 5 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2567 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.10 ต่อปี 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 17 ธนัวาคม และ 17 มิถุนายน ของทุกปี 
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13.3 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 อตัราดอกเบีย้     

 31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

1 มกราคม  

2564 

 

เพ่ิมข้ึน 

 

ลดลง 

31 ธนัวาคม  

2564 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2.00 - 3.92 2.00 - 3.92 2,514,836 1,300,000 (887,930) 2,926,906 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ไม่มีหลกัประกนั 2,926,906  2,514,836 

หัก  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (1,017,283)  (872,515) 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 1,909,623  1,642,321 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า) แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี             

31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  3,367,017  2,832,253 

ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,558,892  5,490,418 

รวม 6,925,909  8,322,671 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นสกลุเงินบาท 
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14 เจ้าหนีอ่ื้น 

 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่าย  26,989  44,420 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  24,805  17,754 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร  18,015  24,271 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้  4,251  3,684 

อ่ืน ๆ  538  1,432 

รวม  74,598  91,561 

 

15 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 67,705  67,093 

 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้  

 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียง

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
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มลูค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  67,093  64,384 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย  5,110  5,223 
    

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (21)  1,308 

- ขอ้สมมติทางการเงิน  (6,346)  (3,642) 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,869  (180) 

 (4,498)  (2,514) 

    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 67,705  67,093 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

   

    2564  2563 

อตัราคิดลด (ร้อยละ)     2.66  1.70 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)     2.0 - 5.0  3.5 - 5.0 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (ร้อยละ)     1.5 - 25.3  1.5 - 26.4 

อายคุรบเกษียณของพนกังาน (ปี)     55 - 60  55 - 60 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี   

 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (4,088)  (4,905)  4,631  5,612 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   3,908  4,734  (3,392)  (4,174) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   (4,331)  (5,107)  4,843  5,768 
 

16 ทุนเรือนหุ้น 

 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

17 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้   
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18 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

(ก) ส่วนดาํเนินงาน 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทัท่ีมีการบริการท่ีแตกต่าง

กนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละ

ส่วนงานท่ีรายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

• ส่วนงาน 1 ยานพาหนะทางบก 

• ส่วนงาน 2 อ่ืน ๆ 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรขั้นตน้ของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและ 

สอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรขั้นตน้ในการวดัผล 

การดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ี 

ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายปกติธุรกิจ 

 
  

 ส่วนงานยานพาหนะทางบก  ส่วนงานอ่ืน ๆ  รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,837,384  2,147,266  470,151  462,956  2,307,535  2,610,222 

รายไดร้วม 1,837,384  2,147,266  470,151  462,956  2,307,535  2,610,222 

ตน้ทุนทางตรงจากการใหเ้ช่า 1,442,333  1,710,330  351,025  352,779  1,793,358  2,063,109 

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 395,051  436,936  119,126  110,177  514,177  547,113 

            

รายจ่ายฝ่ายทุน 939,303  1,285,834  333,229  251,660  1,272,532  1,537,494 

สินทรัพยส่์วนงาน 7,062,632  8,339,173  2,345,476  2,043,967  9,408,108  10,374,140 

หน้ีสินส่วนงาน  216,512  257,845  208,923  252,511  425,435  510,356 
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(ข) การกระทบยอดรายได้ กาํไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนีสิ้นของส่วนงานท่ีรายงาน 

 

 รายได้  กาํไรหรือขาดทุน 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ส่วนงานท่ีรายงาน  2,307,535  2,610,222  514,177  547,113 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 929,514  1,015,232  (412,968)  (491,916) 

รวม 3,237,049  3,625,454  101,209  55,197 

        

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ส่วนงานท่ีรายงาน 9,408,108  10,374,140  425,435  510,356 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 1,420,636  1,668,561  7,320,205  8,525,251 

รวม 10,828,744  12,042,701  7,745,640  9,035,607 

 

(ค) ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 

 

(ง) ลกูค้ารายใหญ่  

 

บริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ท่ีเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 

รายใดรายหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดบ้ริษทั 

 

(จ) การจาํแนกรายได้ 

 

บริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสญัญาเช่าดาํเนินงานและรายไดจ้ากสญัญาเช่าเงินทุนตลอดอายุสัญญา และรับรู้รายไดจ้ากการ

ขายสินทรัพยใ์หเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 หมายเหตุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

ผู้บริหาร     

เงินเดือนและโบนสั  36,220  36,039 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  6,510  4,975 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวแ้ละผลประโยชนอ่ื์น  5,063  5,121 

 5 47,793  46,135 

     

พนักงานอื่น ๆ     

เงินเดือนและโบนสั  110,092  105,292 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวแ้ละผลประโยชนอ่ื์น  17,572  18,134 

  127,664  123,426 

รวม  175,457  169,561 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน

การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุก

เดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน

สํารอง  เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการ

กองทุน โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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20 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 หมายเหตุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา 12 1,395,902  1,640,430 

สินทรัพยใ์หเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ี     

   โอนเป็นสินคา้คงเหลือ  835,393  897,590 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน               19 175,457  169,561 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  46,404  96,025 

อ่ืน ๆ  470,549  505,009 

รวม  2,923,705  3,308,615 

 

21 ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ของปีปัจจุบัน    

ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกสูงไป -  (447) 

 -  (447) 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (18,924)  (20,416) 

รวมภาษเีงินได้ (18,924)  (20,863) 
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ภาษเีงินได้รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 2564  2563 

 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

กาํไรจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,498 

 

(900) 

 

3,598 

 

2,514 

 

(503) 

 

2,011 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง    

 2564  2563 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   

 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   101,209    55,197 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  20,242  20.0  11,039 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    362    2,158 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (14)    (32) 

ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   -    (447) 

รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน   (39,514)    (125,526) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น        

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    91,945 

รวม (18.7)  (18,924)  (37.8)  (20,863) 

   

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2564  2563 

     (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     511,495  487,510 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     (14,084)  (8,123) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ     497,411  479,387 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี ท่ี เ กิดข้ึนในระหว่างปี ส้ินสุดวันท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที ่

1 มกราคม  

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2564  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์หเ้ช่า 164,433  29,724  -  194,157 

ยอดขาดทุนยกไป 208,664  (1,998)  -  206,666 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 43,770  -  -  43,770 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 2,233  (999)  -  1,234 

ค่าเช่ารับจากสญัญาเช่าดาํเนินงานคา้งชาํระ 

 เกินกวา่สามเดือนท่ีหยดุรับรู้ 28,896 

  

160 

  

- 

  

29,056 

เงินรับล่วงหนา้เผื่อสิทธิการซ้ือเผื่อเลือก 22,291  (3,023)  -  19,268 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน 

 

13,419 

  

1,021 

  

(900) 

  

13,540 

อ่ืน ๆ 3,804  -  -  3,804 

รวม 487,510  24,885  (900)  511,495 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ผลต่างระหวา่งการรับรู้รายไดข้องสญัญาเช่า        

   ดาํเนินงานและสญัญาเช่าเงินทุน (3,241)  (5,142)  -  (8,383) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารชุด (4,882)  (819)  -  (5,701) 

รวม (8,123)  (5,961)  -  (14,084) 

        

สุทธิ 479,387  18,924  (900)  497,411 
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   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที่ 

1 มกราคม  

  

กาํไรสะสม 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม  

 (พันบาท) 

2563  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์หเ้ช่า 145,492   -  18,941  -  164,433 

ยอดขาดทุนยกไป 208,664   -   -  -  208,664 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 41,130   4,615  (1,975)  -  43,770 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 2,086   -  147  -  2,233 

ค่าเช่ารับรู้จากสญัญาเช่าดาํเนินงานคา้ง

ชาํระเกินกวา่สามเดือนท่ีหยดุรับรู้ 

 

29,035 

  

 - 

  

(139) 

  

- 

  

28,896 

เงินรับล่วงหนา้เผื่อสิทธิการซ้ือเผื่อเลือก 19,795   -  2,496  -  22,291 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

 

12,877 

  

 - 

  

1,045 

  

(503) 

  

13,419 

อ่ืน ๆ 4,028   -  (224)  -  3,804 

รวม 463,107   4,615  20,291  (503)  487,510 

 
         

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

ผลต่างระหวา่งการรับรู้รายไดข้อง

สญัญาเช่าดาํเนินงานและ 

สญัญาเช่าเงินทุน  (4,187) 

  

 

 - 

 

946 

  

 

- 

 

(3,241) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารชุด (4,061)   -  (821)  -  (4,882) 

รวม (8,248)   -  125  -  (8,123) 

 
 

        

สุทธิ 454,859   4,615  20,416  (503)  479,387 

 

  



130
บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

 61 

บริษทัยงัไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสําหรับขาดทุนสะสมทางภาษีในงบการเงิน ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 จาํนวนเงิน 301.1 ลา้นบาท (2563: 369.6 ล้านบาท) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีเพียง

พอท่ีจะนาํขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

 

22 กาํไรต่อหุ้น 

 

 2564  2563 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั  120,133  76,061 

    

จาํนวนหุ้นสามญัทีอ่อกจาํหน่ายแล้ว 596,510  596,510 

    

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.20  0.13 

 

23 เงนิปันผล  

 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

2564      

เงินปันผลประจาํปี 2563 30 เมษายน 2564 20 พฤษภาคม 2564 0.08  47.7 

      

2563      

เงินปันผลประจาํปี 2562 1 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 0.15  89.5 
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24 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

24.1 มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

เงินทุนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี เจา้หน้ีการคา้และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบั

ราคาตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตาม

บญัชี เน่ืองจากสญัญาเช่าเงินทุนดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

สาํหรับหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

  

 

ระดบั 1 

  

 

ระดบั 2 

  

 

ระดบั 3 

  

 

รวม 

   (ล้านบาท) 

2564          

หุน้กู ้ 3,849  -  3,849  -  3,849 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,927  -  2,708  -  2,708 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 6,776         

          

2563          

หุน้กู ้ 5,348  -  5,322  -  5,322 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,515  -  2,371  -  2,371 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 7,863         
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เคร่ืองมือทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

หุน้กู ้  การคิดลดกระแสเงินสด 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 

 

24.2 นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร 

ความเส่ียงของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและ

ติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการดาํเนินการดงักล่าว

ต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัจดัทาํข้ึนเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีบริษทัเผชิญเพ่ือกาํหนด 

ระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและระบบการ

บริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและ 

การดาํเนินงานของบริษทั  บริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมี

ประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือใหพ้นกังานทั้งหมดเขา้ใจ

ถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทักาํกบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ

บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีบริษทั

เผชิญอยู ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทักาํกบัดูแลโดยผา่นทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํหนา้ท่ี

ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 
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(1) ความเส่ียงด้านเครดติ 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ

ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกหน้ีค่าเช่าตาม

สญัญาเช่าดาํเนินงาน และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 

 

(1.1) ลูกหน้ีค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 

 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมความเส่ียงดา้น

เครดิตท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัไม่มีการกระจุกตวั ดงันั้นจาํนวนเงินสูงสุดท่ี

บริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน

และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนหักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีแสดงอยู่ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

บริษทัจาํกดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

เงินทุนดว้ยการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

เงินทุนอย่างสมํ่าเสมอ บริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสํารอง

ของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึง

กาํหนดชาํระสาํหรับลูกหน้ีแต่ละราย และสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมา 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุท่ีคาดการณ์ไวข้อง

ลูกหน้ี 

 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน เปิดเผยใน 

หมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ตามลาํดบั 
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ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนใน 12 เดือน

ขา้งหนา้  

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- 

ไม่ดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- 

ดอ้ยค่า  รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 105,140  9,400  80,868  195,408 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 2,793,825  38,133  140,970  2,972,928 

 2,898,965  47,533  221,838  3,168,336 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

      คาดวา่จะเกิดข้ึน (6,603)  (5,545)  (130,366)  (142,514) 

สุทธิ 2,892,362  41,988  91,472  3,025,822 

 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563        

        

ลูกหน้ีค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 105,738  5,215  83,035  193,988 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 2,569,518  40,809  161,411  2,771,738 

 2,675,256  46,024  244,446  2,965,726 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

      คาดวา่จะเกิดข้ึน (7,978)  (2,437)  (132,355)  (142,770) 

สุทธิ 2,667,278  43,587  112,091  2,822,956 
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รายการเคลือ่นไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุน 

ด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น  

ลูกหน้ีค่าเช่าตาม

สญัญาเช่าดาํเนินงาน  

ลูกหน้ีตาม 

สญัญาเช่าเงินทุน  รวม 

           (พันบาท)      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 70,652  72,118  142,770 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน (379)  1,007  628 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 

   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  412  (1,629)  (1,217) 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 

   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 67  (127)  (60) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีชาํระคืน (157)  (676)  (833) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (256)  -  (256) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า 57  1,425  1,482 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 70,396  72,118  142,514 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  77,112  75,534  152,646 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน (4,804)  (4,680)  (9,484) 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 

   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  (92)  (5,366)  (5,458) 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 

   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 674  3,183  3,857 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีชาํระคืน (2,362)  (322)  (2,684) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า 124  3,769  3,893 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 70,652  72,118  142,770 

 

(2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

บริษทักาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและลดผลกระทบจากความผนัผวนใน

กระแสเงินสด  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ณ วนัท่ีรายงาน โดยแสดงจาํนวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบ

ตามสญัญา 

  



136
บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

 67 

    กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

หมายเหต ุ

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 

 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

  (พันบาท) 

2564              

สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  69,223  69,223  -  -  -   69,223 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน* 7  195,408  195,408  -  -  -   195,408 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน* 8  2,972,928  1,270,482   1,034,136    668,310  -    2,972,928 

ลูกหน้ีอ่ืน 5, 9  463,305  463,305  -  -  -    463,305 

รวม   3,700,864  1,998,418   1,034,136    668,310  -   3,700,864 
*  ยอดก่อนหกัค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

           

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนัธ์             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13.1  150,000  150,000  -  -  -   150,000 

เจา้หน้ีการคา้  5  249,865  249,865  -  -  -   249,865 

หุ้นกู ้ 13.2  3,849,004  2,199,734  799,700  849,570  -   3,849,004 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13.3  2,926,906  1,017,283  846,359  829,941  233,323   2,926,906 

เจา้หน้ีอ่ืน 14  74,598  74,598  -  -  -   74,598 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   18,936  12,826  3,073  3,037  -   18,936 

รวม   7,269,309  3,704,306  1,649,132  1,682,548  233,323   7,269,309 

ส่วนต่างรายการในงบแสดง 

ฐานะการเงนิ 

  

  (3,568,445) 

 

(1,705,888)        (614,996)  (1,014,238)     (233,323)   (3,568,445) 

   

2563   

สินทรัพย์ทางการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  122,902  122,902  -  -  -   122,902 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน* 7  193,988  193,988  -  -  -   193,988 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน* 8  2,771,738  1,003,276   782,908    985,322   232    2,771,738 

ลูกหน้ีอ่ืน 5, 9  467,157  467,157  -  -  -    467,157 

รวม   3,555,785  1,787,323   782,908    985,322   232   3,555,785 
*  ยอดก่อนหกัค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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    กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

หมายเหต ุ

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 

 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

  (พันบาท) 

2563             

หนี้สินทางการเงิน             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13.1  459,962  459,962  -  -  -   459,962 

เจา้หน้ีการคา้  5  39,179  39,179  -  -  -   39,179 

หุ้นกู ้ 13.2  5,347,873  1,499,776  2,199,181  799,516  849,400  5,347,873 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13.3  2,514,836  872,515  647,344  550,016  444,961  2,514,836 

เจา้หน้ีอ่ืน 14  91,561  91,561  -  -  -   91,561 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   21,512  10,852  5,298  5,362  -   21,512 

รวม   8,474,923  2,973,845  2,851,823  1,354,894  1,294,361   8,474,923 

ส่วนต่างรายการในงบแสดง 

ฐานะการเงนิ 

  

 (4,919,138) 

 

(1,186,522)     (2,068,915)  (369,572)  (1,294,129)   (4,919,138) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัคาดว่าจะไดรั้บกระแสเงินสดจากรายไดค่้าเช่าขั้นตํ่าจากสินทรัพยใ์หเ้ช่าตามสัญญา

เช่าดาํเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวนเงิน 3,631 ลา้นบาท (2563: 4,400 ล้านบาท) ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุขอ้ 26 (ข) และคาดวา่จะมีกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บคืนเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า

ดาํเนินงานเพ่ือใชใ้นการบริหารสภาพคล่องเพ่ิมเติม 

 

(3) ความเส่ียงด้านตลาด 

 

บริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนั

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี  

 

(3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาด

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุ 

ขอ้ 13) บริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการทาํใหม้ัน่ใจวา่หุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ี ทาํให้บริษทัมีความเส่ียงตํ่าจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ความอ่อนไหวต่อการเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากเงินกูย้ืมซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียจึงไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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25 การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและ

ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่าง

สมํ่าเสมอ  

 

26 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

 

(ก) ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้  

 

 2564*  2563* 

 (พันบาท) 

ภายใน 1 ปี -  141 

รวม -  141 
*  สญัญาเช่าท่ีจะครบกาํหนดหรือมีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน 

 

 (ข) ภาระผกูพนัจากสินทรัพย์ให้เช่า  

  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม บริษทัมีรายไดค่้าเช่าขั้นตํ่ารายปีจากสินทรัพยใ์ห้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีจะไดรั้บใน

อนาคตมีดงัน้ี 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ภายใน 1 ปี 1,566,577  1,827,911 

1 - 2 ปี 1,052,672  1,284,355 

2 - 3 ปี 625,580  801,526 

3 - 4 ปี 288,616  381,781 

4 - 5 ปี 96,989  104,294 

หลงัจาก 5 ปี 613  341 

รวม 3,631,047  4,400,208 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่าดาํเนินงานบางราย ผูเ้ช่ามีสิทธิเผื่อเลือกท่ีจะซ้ือสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 

ในการน้ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายเงินจาํนวนหน่ึงเพ่ือการคํ้าประกนัการใชสิ้ทธิเผื่อเลือกซ้ือดงักล่าว 
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(ค) หนังสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนับริษทัท่ีออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่

สญัญาเช่ากบัหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจาํนวนเงินประมาณ 154 ลา้นบาท (2563: 134 ล้านบาท) 

 

27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 

26 เมษายน 2565 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิและผลการดาํเนินงานปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ในอตัรา 0.11 บาทต่อหุน้ สาํหรับจาํนวนหุน้ทั้งหมด 596,509,825 หุน้ รวมเป็นเงินจาํนวน 65.6 ลา้นบาท 

 

28 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการให ้

ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือ 

ท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ 

ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นตน้ แนวปฏิบติัทางการ

บญัชีฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลง สําหรับการ

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กิจการจะสามารถนาํ

หลกัการสําหรับการจดัชั้นและการกนัเงินสํารองท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกาํหนดในแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมาถือ

ปฏิบติักบัลูกหน้ีรายดงักล่าวไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
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เอกสารแนบ
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบั 1 รายละเอียดเกี�ยวกับักรรมการ ผูู้้บัริหาร ผูู้้มีอำานาจควบัคุม ผูู้้รับัผิู้ดชำอบัสูงสุดในสายงาน 
บััญชีำและการเงิน ผูู้้รับัผิู้ดชำอบัโดยตรงในการควบัคุมดูแลการทำาบััญชีำ และเลข้านุการบัริษััท 

ณ วันท่่ 31 ธันวาค์ม 2564
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท  

1. นายโพธิพงษ ์ลํ่าซาํ   

ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ 

(มีอาํนาจลงนามผกูพนั) 

อาย ุ 87 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้  1 มิถนุายน 2551 

คณุวฒิุการศกึษา  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกิจ Temple University, U.S.A. 

การอบรม  -ไมมี่- 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

ม.ค.2560 – ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ ์บรษัิทเสรมิสขุ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 – ม.ค.2560  ประธานกรรมการ บรษัิท เสรมิสขุ จาํกดั (มหาชน) 

ต.ค.2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เมืองไทยโฮลดิง้ จาํกดั 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เมืองไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จาํกดั 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ทรพัยเ์มืองไทย จาํกดั 

พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
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สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ช่ือ 
จาํนวนหลกัทรพัย ์

(หุน้) (%) 

   -  นาย โพธิพงษ ์ลํ่าซาํ  169,866 0.028% 

   -  บรษัิท ยพุงษ ์จาํกดั (นิติบคุคลที่ถือหุน้เกิน 30%) 12,323,402 2.066% 

รวม 12,493,268 2.094% 
 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

- บิดา นายสาระ ลํ่าซาํ และนางนวลพรรณ ลํ่าซาํ 

- พ่ีชาย นายภมิูชาย ลํ่าซาํ 
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2. นายภมูชิาย  ลํ่าซาํ   

ตาํแหน่ง  รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

(มีอาํนาจลงนามผกูพนั) 

อาย ุ 72  ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ 28 กนัยายน 2530 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาตร ีB.A. Political Science,  University of Colorado, U.S.A. 

การอบรม หลกัสตูร Director  Certification Program (DCP) 2547  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2664 – ปัจจบุนั 

 

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท และท่ีปรกึษาประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ดา้นตวัแทนประกนั

ชีวิต บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 – 2564 กรรมการ บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เมืองไทย โฮลดิง้ จาํกดั 

พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เมืองไทย เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่- 
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สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 (หุน้) (%) 

   - นายภมิูชาย ลํ่าซาํ   3,540,000 0.593% 

   - นางจฑุาภรณ ์ลํ่าซาํ   (คูส่มรส) 20,000 0.003% 

รวม 3,560,000 0.596% 
 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

- นอ้งชาย นายโพธิพงษ ์ลํ่าซาํ 

- อา นายสาระ ลํ่าซาํ และนางนวลพรรณ ลํ่าซาํ 
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3. นายสาระ ลํ่าซาํ   

ตาํแหน่ง  กรรมการ 

ประธานคณะอาํนวยการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสี่ยง  

(มีอาํนาจลงนามผกูพนั) 

อาย ุ 52 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ 29 มกราคม 2547 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. 

การอบรม - หลกัสตูร  Director Certification Program รุน่ที่ 4 (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

- หลกัสตูรการปฏิบติัการจิตวิทยาฝ่ายอาํนวยการ รุน่ท่ี 97 (สจว.97)  

    สถาบนัจิตวิทยาความมั่นคง สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 4 (วตท.4)  

    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 1 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาบา้นเมือง (มหานคร รุน่ท่ี 1)  

    สถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ท่ี 17  

    สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม สาํนกังานศาลยติุธรรม 

- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธรุกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 1 

    สถาบนัวิทยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

- Harvard Business School Advanced Management Program 186 Boston, U.S.A. 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั นายกสมาคม (YPO Gold) สมาคมไทยแลนด ์แชปเตอร ์ยงั เพรสซิเดนทส์ ออรแ์กนไนเซชั่น อิงค ์
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พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่าสถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู สาํนกังาน คปภ. 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั 

รองประธาน สภาธรุกิจประกนัภยัไทย 

กรรมการ สภาธรุกิจประกนัภยั 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั 

กรรมการ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

ประธานสมาคมการคา้กลุม่การเงิน การลงทนุ และการประกนั สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั นายก สมาคมประกนัชีวิตไทย 

พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิโรคมะเรง็ โรงพยาบาลศิรริาช 

พ.ศ. 2562 – 2564 กรรมการ มลูนิธิหอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ปรกึษา ผูช้่วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาติ สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2563 ท่ีปรกึษา หอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ฟเูชีย เวนเจอร ์แคปิทลั จาํกดั 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

MB Ageas Life Insurance Company Limited. 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษานายกสมาคมนกัศกึษาสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2559 – 2561 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั 

กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานคณะอาํนวยการบรหิาร และประธานคณะกรรมการบรหิารดา้น

การลงทนุ และสมาชิกคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง Sovannaphum Life Assurance PCL. 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา สมาคมนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2559 – 2563 

กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

นายก สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการอาํนวยการประจาํสถาบนัวิจยัสงัคม (ผูท้รงคณุวฒิุ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

พ.ศ. 2555 – 2559 

พ.ศ. 2559 – 2563 

นายก สมาคมประกนัชีวิตไทย 

อปุนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกนัชีวิตไทย 
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พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ยพุงษ ์จาํกดั 

พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร มลูนิธิโรงพยาบาลตาํรวจในพระราชินปูถมัภ ์

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการจดัหาทนุอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (อาคารศนูย-์การแพทยเ์ฉพาะ

ทางโรคเดก็) มลูนิธิโรงพยาบาลเดก็ สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาติ-มหาราชินี 

พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2547 – 2562 

พ.ศ. 2546 – ปัจจบุนั 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – 2559 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บรษัิท ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บรษัิท ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการ บรษัิท เมืองไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จาํกดั 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการ บรษัิท เมืองไทย โฮลดิง้ จาํกดั 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ สภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 

พ.ศ. 2552 – 2559 กรรมการ มลูนิธิกองทนุรกัษช์า้ง 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ทรพัยเ์มืองไทย จาํกดั 

พ.ศ. 2552– ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2547 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2550 – 2562 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะอาํนวยการบรหิาร บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั 

กรรมการ และกรรมการคณะอาํนวยการบรหิาร บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีปรกึษากรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เมืองไทย กรุป๊ เซอรวิ์ส จาํกดั 

พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เมืองไทย เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ที.ไอ.ไอ. จาํกดั 

พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั มลูนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสนิ (ช่ือเดิมมลูนิธิปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด) 

พ.ศ. 2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ยพุยงค ์จาํกดั 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั 

กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการคณะอาํนวยการบรหิาร บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%)                       ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

ช่ือ 
จาํนวนหลกัทรพัย ์

(หุน้) (%) 

   - นายสาระ ลํ่าซาํ   1,800,000 0.302% 

รวม 1,800,000 0.302% 

- บตุรชาย นายโพธิพงษ ์ลํ่าซาํ 

- นอ้งชาย นางนวลพรรณ ลํ่าซาํ 

- หลาน นายภมิูชาย ลํ่าซาํ 
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4. นางนวลพรรณ ลํ่าซาํ   

ตาํแหน่ง  กรรมการ 

(มีอาํนาจลงนามผกูพนั) 

อาย ุ 56 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ วนัที่ 25 ก.พ. 2553 – ปัจจบุนั และตัง้แตว่นัท่ี 23 ม.ค. 2550 – วนัที่ 11 ก.พ. 2552 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโทสาขา จดัการการศกึษา 

มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรม  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 67/2548  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทีมฟตุบอลชายทีมชาติไทยชดุใหญ่และรุน่อายไุมเ่กิน 23 ปี 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดสุิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ.2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บา้นบงึเวชกิจ จาํกดั 

พ.ศ.2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ มลูนิธิมาดามแปง้ 

พ.ศ.2562 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิรอยลัแบงคค์อกซมิโฟนีออรเ์คสตรา้ฯ 

พ.ศ. 2562 – 2563 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

พ.ศ. 2561 – 2565 กรรมการมลูนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราช

กมุาร ี 

พ.ศ. 2561 – 2564 กรรมการมลูนิธิสง่เสรมิโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตรศ์กึษา 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการมลูนิธิรกัษไ์ทย 

พ.ศ.2561 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท สวุรรณชาด จาํกดั ในพระบรมราชปูถมัภ ์

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

พ.ศ.2560 – ปัจจบุนั กรรมการรองเลขาธิการ หอการคา้และสภาหอการคา้ไทยแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ.2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาสาํนกังานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตรยิ ์

พ.ศ.2559 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สภามหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการคณะอาํนวยการบรหิาร  

บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดสุิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%)                           ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

พ.ศ.2558 – ปัจจบุนั กงสลุกิตติมศกัดิส์าธารณรฐัลิทวัเนีย ประจาํประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั ประธานสโมสรการทา่เรอื เอฟซ ี

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการคณะอาํนวยการบรหิาร   

บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ บรษัิท เมืองไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จาํกดั 

พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั  ประธานกิตติมศกัดิ ์บรษัิท ซงัออนอเร ่(กรุงเทพ) จาํกดั 

ช่ือ 
จาํนวนหลกัทรพัย ์

(หุน้) (%) 

   - นางนวลพรรณ ลํ่าซาํ   1,800,000 0.302% 

รวม 1,800,000 0.302% 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

- บตุร ีนายโพธิพงษ ์ลํ่าซาํ 

- พ่ีสาว นายสาระ ลํ่าซาํ 

- หลาน นายภมิูชาย ลํ่าซาํ 

 

 

 

 



151
บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564

 

5. นายพภิพ  กุนาศล 

ตาํแหน่ง  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการอาํนวยการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสี่ยง/ประธานกรรมการลงทนุ 

(มีอาํนาจลงนามผกูพนั) 

อาย ุ 56 ปี 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 25 มกราคม 2550 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม  - ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 3 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เมืองไทย โบรกเกอร ์จาํกดั  

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการลงทนุ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเสี่ยง บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั กรรมการอาํนวยการบรหิาร บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  
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สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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6. ดร.สุธี โมกขะเวส  

ตาํแหน่ง  กรรมการ 

กรรมการอาํนวยการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการลงทนุ 

(มีอาํนาจลงนามผกูพนั) 

อาย ุ 46 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ 29 เมษายน 2559 

คณุวฒิุการศกึษา PhD. Applied Mathematical Finance Imperial College, London, UK. 

การอบรม  - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูและการพาณิชยรุ์น่ท่ี 11 (TEPCoT) 

- หลกัสตูร Leadership Communication Certificate Program 

- หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุน่ที่ 24 

- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 2 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร บรษัิท ศนูยฝ์ากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จาํกดั 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร บรษัิท สาํนกัหกับญัชี(ประเทศไทย) จาํกดั 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสและเลขานกุารคณะอาํนวยการบรหิาร บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2561– ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไอเจ็น จาํกดั 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบรษัิท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการลงทนุ บรษัิท ไทยรปีระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอาํนวยการบรหิารและกรรมการดา้นบรหิารดา้นการลงทนุ บรษัิท ฟเูชีย เวนเจอร์

แคปิทลั จาํกดั 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร และกรรมการบรหิารดา้นการลงทนุ  
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ST-Muang Thai Insurance Co.Ltd  สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอาํนวยการบรหิาร บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการลงทนุ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง และท่ีปรกึษากรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2549 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาความเสี่ยงดา้นตลาดและดา้นสภาพคลอ่ง ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

พ.ศ. 2549 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

 พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบรษัิท เคซอีี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการลงทนุ บรษัิท ไทยรปีระกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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7. นางจนัทรา บรูณฤกษ ์

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

อาย ุ 75 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ 25 พฤศจิกายน 2554 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท M.A. Diplomacy and Comparative Economics 

University of Kentucky, U.S.A 

การอบรม  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)   

โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง บรษัิท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2563 กรรมการ คณะกรรมการคดัเลือก ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กรรมการ คณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการธนาคารแหง่

ประเทศไทย 

พ.ศ. 2562 –  ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2554 –  ปัจจบุนั  

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2518 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอส.พี.เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 
 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%)                    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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8. นายสบืตระกูล  สุนทรธรรม  

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 78 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้  1 ตลุาคม 2559 

คณุวฒิุการศกึษา MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลยัเคอรติ์น ประเทศออสเตรเลีย 

PMD มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

การอบรม  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 2547  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2564 

ประธานคณะท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559 

รองประธานกรรมการ บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บลสูโคป บิลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

พ.ศ. 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2543 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เมืองไทย เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บีพี – คาสตรอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
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พ.ศ. 2539 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท วนชยั กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท โฟเซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

พ.ศ. 2530 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท เอน็เอส บลสูโคป ไลสาจท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

พ.ศ. 2520 – ปัจจบุนั กรรมการ ในกลุม่บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2539 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท วนชยั กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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9. นายอนุพล ลขิติพฤกษไ์พศาล 

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

อาย ุ 56 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้  27 พฤศจิกายน 2551 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท Executive MBA มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 115/2552  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

  

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  

  

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เอ็มจี บีเคเค ยไูนเตด็ สระแกว้ จาํกดั 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท บีเคเค คอมเมอรเ์ชียล วิฮิเคิล จาํกดั 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บเีคเค ออโตเฮาส ์กาญจนาภิเษก จาํกดั 

พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เบนซ ์บีเคเค วิภาวดี จาํกดั 

พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท บีเคเค แกรนด ์เอสเตท จาํกดั 

พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการบรหิาร บรษัิท เบนซ ์บีเคเค กรุป๊ จาํกดั และ บรษัิท สยาม นิสสนั บีเคเค จาํกดั 

พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท บีเคเค ไครสเลอร ์จาํกดั 
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สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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10. นายวเิชฐ  ตนัตวิานิช 

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ  

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

อาย ุ 60 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้  13 กมุภาพนัธ ์2555 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท MBA, Finance & Marketing 

University of Hartford Connecticut, U.S.A. 

การอบรม  - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 2544  

โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

- หลกัสตูรสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 1  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูรผูน้าํนาํการเปลี่ยนแปลงรุน่ท่ี 1 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุน่ที่ 3 

- หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 56 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา  สถาบนัอนาคตไทยศกึษา  

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษัิท เอซิส โปรเฟสชั่นนลั เซน็เตอร ์จาํกดั  

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ  คณะกรรมการอาํนวยการหลกัสตูรวิทยาการเกษตรระดบัสงู (วกส.) 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการกลุม่กลั่นกรองแผนการแกปั้ญหารฐัวิสาหกิจ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวิสาหกิจ (สคร.) 

พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒิุดา้นการเงิน เศรษฐศาสตรแ์ละการจดัการกองทนุ คณะกรรมการบรหิาร

กองทนุพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรม 

พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการพิจารณากลั่นกรองและคดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีขอรบั

การสนบัสนนุทนุ (ภาคกลาง) คณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและ

นวตักรรม 

พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั 

พ.ศ. 2563 

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ บรษัิท นํา้ตาลบรุรีมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ บรษัิท นํา้ตาลบรุรีมัย ์จาํกดั (มหาชน) 
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พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 กรรมการอิสระ บรษัิท นํา้ตาลบรุรีมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บรษัิท พีเอ็มจีคอรป์อเรชั่น จาํกดั 

พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒิุดา้นการเงิน คณะกรรมการการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

แหง่ชาติ  กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 

 

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกาํกบัการสื่อสารเรือ่งความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของ

องคก์ร  บรษัิท วินดเ์อนเนอรย่ี์ โฮลดิง้ จาํกดั 

กรรมการอิสระ บรษัิท วินดเ์อนเนอรย่ี์ โฮลดิง้ จาํกดั 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จาํกดั (มหาชน)  

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั 

 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

บรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จาํกดั 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและความยั่งยืน บรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จาํกดั 

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563  ประธานกรรมการ บรษัิท เดอะซกิเนเจอรแ์บรนด ์จาํกดั 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เจดบัเบิล้ยดีูอินโฟ โลจิสติกส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไทยอิงเกอรโ์ฮลดิง้ 

จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 กรรมการอิสระ บรษัิท เคพีเอ็น อะคาเดมี จาํกดั 

พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จาํกดั (มหาชน)  

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดบัเบิล้ยดีูอินโฟ โลจิสติกส ์จาํกัด 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไทยอิงเกอรโ์ฮลดิง้ 

จาํกดั (มหาชน) 
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สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%)                  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%)  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ช่ือ 
จาํนวนหลกัทรพัย ์ 

(หุน้) (%) 

   - นายอาภสัสร บนุนาค 296,000 0.050% 

รวม 296,000 0.050% 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 

11. นายอาภสัสร  บุนนาค   

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

อาย ุ 69 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ 11 มีนาคม 2536 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขา Bachelor of Science Advertising Design  

University of Maryland at College Park, U.S.A. 

การอบรม  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2536 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  

บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 
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12. นายพลูพพิฒัน ์ อังยุรีกุล 

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ 74 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้  30 กรกฎาคม 2542 

คณุวฒิุการศกึษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู แผนกวิชาการบญัชี  

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรม  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2542 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไทย บรติิช ซีเคียวรตีิ ้พริน้ติง้ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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คณะผู้บริหาร 

 

1. นางทพิยสุ์ดา  คนืคง(1)     

ตาํแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานสนบัสนนุองคก์ร 

เลขานกุารบรษัิท 

กรรมการอาํนวยการบรหิาร และเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 

อาย ุ 56 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้  30 ธนัวาคม 2546 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรม  - Company Secretary Program (CSP)  

     สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom  

     สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Corporate Governance for Executives (CGE)  

     สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 - Board Reporting Program (BRP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย 

- Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย 

- Company Reporting Program (CRP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย 

หมายเหตุ  :   (1)    นางทิพยส์ดุา  คืนคง เลขานกุารบรษัิท เกษียณอายเุม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)  

 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2564 รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานสนบัสนนุองคก์ร บรษัิท ภทัรลสิซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 
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พ.ศ. 2550 –  พ.ศ. 2464 เลขานกุารบรษัิท บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2564 กรรมการอาํนวยการบรหิาร และเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานสนบัสนนุองคก์ร บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%)                      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ช่ือ 
จาํนวนหลกัทรพัย ์ 

(หุน้) (%) 

- นางทิพยส์ดุา คืนคง 1,782,000 0.299% 

- นายอภิชาต คืนคง (คูส่มรส) 1,952,000 0.327% 

รวม 3,734,000 0.626% 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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2. นายขจรจกัร ชโลธร  

ตาํแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานบรหิารราคาและตน้ทนุ 

กรรมการอาํนวยการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

อาย ุ 58 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้   30 ธนัวาคม 2546  

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ (การจดัการ)  

Oklahoma City University, U.S.A. 

การอบรม   -ไมมี่- 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)   

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเสี่ยง บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการผูบ้รหิารสายงานบรหิารราคาและตน้ทนุ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั กรรมการอาํนวยการบรหิาร บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  
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สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ช่ือ 
จาํนวนหลกัทรพัย ์ 

(หุน้) (%) 

   - นายขจรจกัร ชโลธร 254,661 0.043% 

   - นางสธุารตัน ์ชโลธร (คูส่มรส) 200,000 0.034% 

รวม 454,661 0.077% 
 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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3. นายธนันต ์สบืศริิ 

ตาํแหน่ง  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานการตลาดและการขายผลิตภณัฑพิ์เศษ 

อาย ุ 52 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ 

คณุวฒิุการศกึษา 

1 เมษายน 2557  

ปรญิญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 

 University of North Florida, U.S.A. 

การอบรม  Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

  

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานธรุกิจผลิตภณัฑพิ์เศษ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารฝ่ายการตลาดและการขาย  บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555 ผูบ้รหิารฝ่ายการตลาดพิเศษ และการขาย บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%)                     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ช่ือ 
จาํนวนหลกัทรพัย ์ 

(หุน้) (%) 

นายธนนัต ์สืบศิร ิ 20,000 0.003% 

รวม 20,000 0.003% 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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4.   นายสุทธิชัย สมบัตศิริิ 

ตาํแหน่ง  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานธรุกิจลกูคา้องคก์ร 

อาย ุ 49 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้   1 กมุภาพนัธ ์2559 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโทบรหิารธรุกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม  Anti-Corruption The Practical Guide สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน  (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานธรุกิจลกูคา้องคก์ร บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารฝ่ายการตลาดและการขาย บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2557 ผูอ้าํนวยการ ผูบ้รหิารฝ่ายการตลาดและการขาย บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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5. นายดนุ สุขวัจน ์

ตาํแหน่ง  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานการเงินและควบคมุ 

กรรมการอาํนวยการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการลงทนุ 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 48 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้  1 เมษายน 2557 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

Cleveland State University, U.S.A. 

การอบรม  - Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  

- สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

- Strategic CFO in Capital market ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

- Engaging your stakeholders through effective communications  

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

-  CFO Refresher ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอาํนวยการบรหิาร บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานการเงินและควบคมุ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการลงทนุ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง บรษัิท ภทัรลสิซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  
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สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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6.  นายนฤพล วัฒนคุณ 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานบรกิาร และบรหิารทรพัยส์ิน บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จาํกดั 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารฝ่ายบรกิารลกูคา้ซอ่มบาํรุง และประกนัภยั บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 

 

 

  

ตาํแหน่ง  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานบรกิาร และบรหิารทรพัยส์ิน  

อาย ุ 56 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้   1 กมุภาพนัธ ์2559 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโทบรหิารธรุกิจ (MBA), Lincoln University, U.S.A 

การอบรม Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
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7. นางการะเกด จลุวนิชรัตนา 

ตาํแหน่ง  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารฝ่ายการบญัชี 

อาย ุ 53 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้   1 ตลุาคม 2555 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

การอบรม  Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

เดือน ก.พ. 2564 – ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารฝ่ายการบญัชี 

พ.ศ. 2555 – ม.ค. 2564 ผูอ้าํนวยการ ผูบ้รหิารฝ่ายการบญัชี 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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8. นางสาวพจนา กลบีอุบล 

ตาํแหน่ง  เลขานกุารบรษัิท  

ผูอ้าํนวยการ ผูบ้รหิารฝ่ายทรพัยากรบคุล  

อาย ุ 43 ปี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้   20 มกราคม 2565 

คณุวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

การอบรม  – Corporate Secretary Program – CSP 44/2012 

– Effective Minute Taking  - EMT 26/2013  

– Company Reporting Program – CRP 7/2013  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ในระยะเวลา 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา 

( ปีท่ีเริม่รบัตาํแหน่ง – ปัจจบุนั) 
ตาํแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2564 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการ บรหิารฝ่ายทรพัยากรบคุคล  

พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 ผูอ้าํนวยการ บรหิารทีมบรหิารทรพัยากรบคุคล และทีมเลขาธิการองคก์ร และ

กาํกบัดแูลกิจการ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ บรหิารทีมบรหิารทรพัยากรบคุคล และทีมเลขาธิการองคก์ร 

และกาํกบัดแูลกิจการ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2561 ผูจ้ดัการ ทีมเลขานกุารองคก์ร และกาํกบัดแูลกิจการ ฝ่ายเลขาธิการและสื่อสาร

องคก์ร 

 

                การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไมมี่-  
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                สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท (%) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

-ไมมี่-  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมมี่- 
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เอกสารแนบั 2   รายละเอียดเกี�ยวกับักรรมการข้องบัริษััทย�อย  

   - บริษัทไม่มีบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบั 3 รายละเอียดเกี�ยวกับัหัวหน้างานตรวจสอบัภายใน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ี สอบทานระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั�งประเมินประสิทธิภาพ 
ของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน และระบบปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามกฎบัตรสำานักตรวจสอบภายใน ระบบ ระเบียบ 
และนโยบายของบริษัท รวมทั�งทดสอบความถูกต้องของรายงานทางบัญชีและรายงานทางธุรกิจ เพ่ือให้ความเช่ือม่ันกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู้บริหารระดับสูงถ่งระบบงานต่างๆ รวมทั�งทำาหน้าท่ีให้คำาปร่กษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดำาเนินงาน 
ขององค์กรโดยรวมให้ดียิง่ข่�น 

ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั�งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึ่ง่เป็นผู้ท่ีมคุีณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ 
ท่ีเหมาะสม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี�

ชื่อ นายอุกฤษฏ์  โชติทักษิณ
ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ สำานักตรวจสอบภายใน 

วุฒิการศ่กษาสูงสุด - ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  : มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ประสบการณ์การทำางาน - บริษัท ภัทรลิสซึ่ิ่ง จำากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน         ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ สำานักตรวจสอบภายใน 
- พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2556      ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี 
- พ.ศ. 2552                      ตำาแหน่ง ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง 
- พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2551      ตำาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- พ.ศ. 2543 – พ.ศ.2548      ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สำานักงานตรวจสอบบัญชี เอสจีวี ณ ถลาง
- พ.ศ.2536  – พ.ศ.2542      ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

การอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง - สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรื่อง โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภาย
ใน รุ่นที่ 12 (IACP รุ่น 12)

- สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำางาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 
คอนซึ่ัลแตนท์ จำากัด เรื่องเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับบริหาร

- สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักการบริหารกิจการที่ดี  
(Corporate Governance Code)  

- Thai Institute of Directors Association (IOD) Anti- Corruption the Practical Guide (ACIG)  
- สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน  เรื่อง การตรวจสอบการทุจริต  
- บริษัท เอ็น วาย ซึ่ี แมนเนจเมนท์ จำากัด TFRS ใหม่ที่ต้องรู้  มาตรฐานการรายงานางการเงิน ฉบับที่ 

9 เครื่องมือทางการเงิน  ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า
- Disrupting Corruption  Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition (CAC)
- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) รุ่นที่ 2/2019 Thai Institute of Directors 

Association (IOD)
- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ สภาวิชาชีพบัญชี
- กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์์และวิธีการจัดทำา e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding 

Tax และ e-Filing ธรรมนิติ
- IA’s New Value Proposal During and After the Crisis สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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เอกสารแนบั 4 ทรัพย์สินที�ใช้ำในการประกอบัธุรกิจ 

4. ทรัพย์สินท่่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักท่่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
มูลค่าสุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 62
มูลค่าสุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 63
มูลค่าสุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 64

ลูกหน่�สัญญาเช่าเงินทุน 1,958.76 2,699.62 2,900.81

ท่่ดิน อาค์ารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ให้เช่า-สุทธิ 9,612.79(1) 7,471.57(1) 6,348.60(1)

อาคารชุดสำานักงาน 85.98 94.09 91.19

เครื่องใช้สำานักงาน 9.71 6.58 5.12

ยานพาหนะ 2.29 12.62 12.33

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,710.77 7,584.86 6,457.24

รวม 11,669.53 10,284.48 9,358.05

หมายเหตุ :  (1)ยอดสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน-สุทธิ แสดงยอดหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
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เอกสารแนบั 5 นโยบัายและแนวปฏิิบััติการกำากับัดูแลกิจการ ฉบัับัเต็ม และจรรยาบัรรณธุรกิจ ฉบัับัเต็ม 
ที�บัริษััทได้จัดทำา 

นโยบายและแนวปฏิิบัติการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทได้เป ิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม บนเว็บไซึ่ต์บริษัท https://www.pl.co.th/ 

โดยสามารถดูได้ท่ีหัวข้อ Corporate Governance หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณของคู่ค้า ฉบับเต็ม บนเว็บไซึ่ต์บริษัท โดยสามารถดูได้ท่ีหัวข้อ Corporate Governance/Supplier code 

of conduct หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
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เอกสารแนบั 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบั

รายงานค์ณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิึ่ง จำากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบซ่่ึ่งประกอบด้วย นายสืบตระกูล สุนทรธรรม  
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และ นายอาภัสสร บุนนาค เป็นกรรมการตรวจสอบ นายดนุ สุขวัจน์ เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ�นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 (มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564) ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ 
จัดให้มีการประชุมทั�งสิ�น 4 ครั�ง โดยสามารถสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดังต่อไปนี�

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2564 สิ�นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 มีความเห็นว่ารายงาน 
ทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำาข่�นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม เพียงพอ และเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี

2. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำานักตรวจสอบภายในจำานวน 4 ครั�ง โดยได้รับทราบถ่งผลการตรวจสอบการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในประจำาปี 2564 สิ�นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ของสำานักตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม

3. รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยครบถ้วน

4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำานวน 4 ครั�ง มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จำากัด (KPMG) ซึ่่่งเป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับรอบบัญชีปี 2564 สิ�นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเหมาะสม เป็นไป 
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่่่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดข่�นนั�น เป็น
การทำารายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำากับธุรกิจทั่วไปซึ่่่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. พิจารณาความคืบหน้าของลูกหนี�ค้างชำาระ 

นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรและ/หรือขอบเขต 
การปฏิบัตงิานว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นสำาคัญ จ่งมีผลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการจัดทำารายงานทางการเงิน 
ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง โดยจากรายงานทางการเงินประจำาปี 2564 
สิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไม่พบข้อมูลหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั�งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
แต่งตั�งนางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล และ/หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน และ/หรือ นาวสาวพรรณทิพย์ 
กุลสันติธำารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทสำาหรับรอบบัญชีปี 2565         

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Message from the board of directors 

Mr.Pipop Kunasol
President

Mr. Photipong Lamsam
Chairman

The spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) has caused the economic crisis around the world including in Thailand.   
In 2021, the spread of coronavirus disease 2019 was more serious than expected, thereby affecting consumer confidence  
in overall economy of Thailand.  With respect to the automotive industry in 2021, the total sales volume reduced by 4.2%,  
compared to that of 2020.  However, the sales volume in 2022 was expected to increase by 13.3% while the automotive  
industry was expected to grow gradually along with Thai economy.

The contraction in domestic industry in 2021 had an impact on part of the Company’s business.  However, new innovations 
developed and aggressive marketing strategies adapted by the Company could help reduce consumer anxiety and increase sales 
volume.  The Company focused on increasing return on rental assets, expanding rental assets, expanding lease into interesting assets 
and selling rental assets, contracts of which had expired.  Based on the aforesaid, the Company was able to generate net profit in 
the amount of Baht 120.1 million, increasing by 58%, compared to the year 2020.

Phatra Leasing Public Company Limited steadily carries on business by adhering to the vision: making steps towards leadership 
and sustainable growth in all relevant dimensions including environmental dimension, social dimension and governance  
dimension.  Thus, products using alternative energy have been offered, taking into account being eco-friendly, using resources wisely 
and creating sustainability.  Meanwhile, the Company shall operate by adhering to good corporate governance to ensure fairness and 
transparency, thereby generating good returns and increasing shareholder value in the long run as well as building stakeholders’ 
confidence.

The Board of Directors would like to thank the executives, shareholders, business partners, business alliances and all relevant 
persons for their continued support, and thank all of the employees of Phatra Leasing who have devoted their time and effort during 
the COVID-19 pandemic crisis so that the organization is ready to encounter uncertain situations and able to overcome such situations.  
Phatra Leasing is also ready to deal with all kinds of situations and accelerate innovations by using technologies in driving the business 
in order to achieve stability and sustainable growth.
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Data From Financial Statements
Unit : million Baht

Year 2019 Year 2020 Year 2021

Rental income from operating lease contracts 2,695.98 2,447.93 2,037.96

Income from finance lease contracts 123.58 162.29 269.58

Income from sales of assets on operating lease 1,012.78 981.14 905.29

Total revenues 3,880.17 3,625.45 3,237.05

Total costs and expenses 3,709.86 3,549.39 3,116.92

Net Profit 170.31 76.06 120.13

Total Assets 13,394.85 12,042.70 10,828.74

Total liabilities 10,357.89 9,035.61 7,745.64

Shareholders’ Equity 3,036.96 3,007.09 3,083.10

Number of shares (million shares) 596.51 596.51 596.51

Book value per share (Baht) 5.09 5.04 5.17

Dividend per share (Baht) 0.15 0.08 -

Financial Ratio

Year 2019 Year 2020 Year 2021

Debt to Equity (times) 3.41 3.00 2.51

Lendings to borrowings (times) 1.18 1.10 1.20

Return on Shareholders’ Equity 5.66% 2.52% 3.95%

Return on Asset 1.24% 0.60% 1.05%

Net Profit Margin 4.39% 2.10% 3.71%

Payout Ratio 53% 63% -

Financial Highlight
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มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

Section 1  
Business Operation and Performance
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1. Structure and Operation of the Company 

1.1 Policy and Business Overview

1.1.1 Vision, Objectives, Goals or Strategies in Operating the Company’s Business

Vision
To be leading sustainability organization that can serve all dimensions of customer needs with innovation applied and 

ESG concern

Mission
1. To be a leader in the business, to provide modern leasing services with a wide range of assets, and to expand our 

business into provincial parts stably and sustainably by adhering to moral principles and corporate social responsibility as well 
as customer centricity;

2.To ensure customer loyalty with professional services for higher success of our customers in all dimensions;
3.To treat our employees and customers as family members, as well as to provide good returns to our shareholders 

simultaneously.

Core Values
Core values are comparable to conceptual frameworks or beliefs which represent as norms in laying the groundwork 

for or determining behaviors of personnel in the organization to ensure that they look at the same picture, develop their 
creativity, apply new ideas at work to improve work efficiency, have explicit career objectives to support the main purpose 
of the organization, willingly make great efforts to satisfy customer demands and also be open to listening to new ideas and 
always be ready to learn.

มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

1.1.2 Significant Changes and Developments 
Phatra Leasing Public Company Limited has been registered and incorporated as a limited company since 1987 whereby 

Kasikorn Bank Public Company Limited, Muang Thai Life Assurance Company Limited, Phatra Insurance Public Company Limited, 
Phatra Thanakit Public Company Limited and Sombat Lamsam Company Limited were in the leading roles in the incorporation 
whereby the Company’s objective are to operate the business of providing assets for leasing out by focusing on operating lease 
and targeting at juristic person customers.
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In 1988, the Company commenced the business of granting leases of properties, most of which were vehicles, to juristic 
person customers, and also developed the provision of services in order to continuously create added value in the services 
provided to the customers such as repair and maintenance services.

In 1996, the Company increased its registered capital to Baht 300,000,000 and became a listed company in the Securities 
Exchange of Thailand in order to support the expansion of business and to enhance the competitive potential of the Company. 
In 2005, the Company changed the par value of its shares from Baht 10 each to Baht 1 each and also increased the registered 
capital from Baht 300,000,000 to Baht 450,000,000 and then required payment for shares. As a result, the Company’s paid-up 
capital was Baht 447,369,569 represented by 447,369,569 shares. This increase in the registered capital was a restructuring of 
capital and an important part to support future growth of the Company. Also, in 2005, TRIS Rating increased the Company rating 
and the issue rating on its unsecured debentures to A- from BBB+.

Besides, in 2005, Forbes, a leading business magazine, selected from 25,864 public listed companies in the Asia-Pacific 
Region from 15 countries by selecting 11,845 companies which were medium size companies earning revenue not exceeding 1,000 
million dollars and not less than 5 million dollars, to receive the Asia’s Best Under a Billion Award. In this regard, Phatra Leasing 
Public Company Limited was selected as one in 11 companies from Thailand and was the only one leasing company received this 
award. This award can prove that the operations and good corporate governance of the Company were internationally accepted.

In 2007, the shareholding structure of the Company was changed whereby Kasikorn Bank Public Company Limited offered 
its shares for sale to Muang Thai Life Assurance Company Limited, an existing major shareholder of the Company. This was 
because of the policy of Kasikorn Bank to reduce the investment in the companies, the operations of which could not be fully 
controlled. However, such change in the shareholding structure did not have any negative impact on the Company’s operations 
but did have positive impact in building up alliances for business extension in the future.

In 2008, the Company started to provide 2 new products comprising Phatra Aircraft Leasing, which provides leasing for 
private aircraft (4-12 seats) such as Business Jet, Turbo Prop and Piston, and Phatra Yacht Leasing, which provides leasing for 
Motor Yacht. The 2 products serve the purpose of tourism, business and private vehicle. The Company never stops improving 
its services to keep them up to date and to satisfy the customer demand.

In 2009, the Company developed and improved the service provision consecutively in order to satisfy the customer 
demand at higher level by expanding the network of more than 800 service centers according to the manufacturer’s standards to 
provide services to the customers nationwide. The customers may bring the cars for check-up or for emergency maintenance with 
confidence that the spare parts received meet the same standards to those of the manufacturer in order to make the Company’s 
customers feel confident that the cars will always receive good maintenance by just calling 0-2290-7575 or 0-2693-2288. In 
2011, the Company was awarded the ISO 9001:2008 quality management system, certified by the SGS which was appointed by 
the United Kingdom Accreditation Service (UKAS). This success was directly due to the efficient co-operation of related service 
teams in developing and maintaining the quality management system, knowing and understanding the customers’ needs in 
order to achieve the most customers’ benefit and satisfaction which the Company always commits to develop at all times.

In 2015, the company increased registered capital stocks from Baht 447,369,569.- to Baht 646,200,489.- by offering right 
to company’s old shareholder according to their share portion (Rights Offering). This increased capital aimed to support business 
expansion and increase efficiency of our competition. We provided the first warrants of common stock purchase for 49,707,319 
units to old shareholder who reserved for proportional increased capital common stock and excess reserves without calculation.

In 2017, the company diversified its produce range by increasing the number of lease of other types of assets in order 
to satisfy market demand extensively and lead to the effective development of leasing business and also the adaptation to 
dynamic competition in the automotive market. As a result, the company is still a leader in the business of operating lease in 
Thailand. In 2017, the company’s Call Center and Customer Complaint Management Systems also passed the audit conducted 
by SGS and achieved ISO 9001:2015 accredited by United Kingdom Accreditation Service: UKAS.

In 2018, the Company was determined to become a company with expertise in procuring leasehold properties that meet 
the needs of the customers and which provides professional, customer centric solutions. It focused on branching out to a wider 
variety of leasehold properties in order to offer properties that more comprehensively meet the demands of the market and 
which will lead to achieving efficiency with respect to the development of the leasehold business. The Company also aimed 
to adapt its business so as to increase its competitiveness in the constantly-changing automobile market, so that the Company 
maintains its positioning as leader of the leasing business in Thailand.
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The company has intended to gain maximum benefit from existing assets by granting short term leases (approximately 
1-2 years) of the assets, contracts of which have expired and which are still in good condition, in order to generate maximum 
revenue. Moreover, the company has increased distribution channels to sell the assets, contracts of which have expired, directly 
to the users by opening a used car center called “Sa-buy Car” on Kanchanaphisek Road, which has received good feedback 
because the cars offered for sale are in good condition and well-maintained. 

Moreover, in this year, the Company has also used additional marketing channels via digital media. It has also created 
a unit that is aimed at providing digital marketing support and coming up with innovations that are both modern and satisfies 
the customers.

In 2019, Phatra Leasing Plc. still placed emphasis on providing operating and financial lease services.  Apart from the 
existing types of leased assets, the Company was in the process of expanding into other types of assets with market liquidity, for 
which there were a small number of service providers, in order to avoid fierce competition which might affect the Company’s 
profit.  In addition, it was important that the Company had to continue managing leased assets, contracts of which had expired.  
In 2019, the Company held the “SA-BUY CAR FESTIVAL” to sell used cars directly to retail buyers.  Such event was successful, 
the same as in 2018.

In 2020, due to the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), the economy and the investment contracted and the 
recovery was likely to be slower than expected. In addition, with respect to financial conditions of both household sector and 
business sector, their debts were at high levels while their debt repayment capacities declined. Being affected by the aforesaid 
situation, the Company carried on the business carefully and placed more emphasis on increasing rental yield than on expanding 
leased assets in order to maintain good rate of return by focusing on granting leases to existing customers with good payment 
history and financial stability, instead of competitive pricing. Besides, as used car prices fluctuated, the Company had to adjust 
residual values of assets upon expiration of lease contracts to suit market prices for granting leases to new customers in order 
to prevent salvage value risks which might arise in the future.

In 2021, the coronavirus 2019 disease (COVID-19) continued to spread, and infections in many countries including Thailand 
were rising again.  As a result, the economy and investment contracted and were likely to recover slower than expected.  Thus, the 
Company carried on business carefully by placing more importance on increasing return rates derived from lease and increasing 
assets for lease with caution in order to maintain good performance in the future.  The Company also selected customers with 
potential, instead of competing on price, and selected customers from sunrise industries.  Also, debt repayment capacity of 
each customer was taken into consideration.  In addition, the Company placed importance on selling cars, contracts of which 
had expired, by focusing on selling via digital channels and selecting proper channels to obtain good prices and to be able to 
dispose of more used cars.  Moreover, the Company improved work systems and used operational technologies to support work 
processes so that the employee were able to work from anywhere for their safety and in compliance with the government’s 
measures for coronavirus disease 2019 infection prevention whereby the Company still placed emphasis on maintaining the 
standards of customer service.

1.2 Nature of Business
Phatra Leasing operates the business of leasing assets to juristic entities under the scheme of “Operating Lease” with main 

focus on vehicle leasing which includes executive cars, office cars, sub-leased service and cars for other commercial purposes. 
Operating lease also includes such assets as machines, computers and other appliances with the lease term during 3-5 years. 

Phatra Leasing provides services and team of experienced staff ready to give advice and provides vehicle management 
plan customize for every types of organizations. We also formulate ongoing business development plants to set up new standards 
of leasing business in Thailand. 

1.2.1 Income Structure
The company’s revenues are mainly from rental collected under the Operating Lease Agreement of PFL services. Also 

included in the income structure is other income from PFL additional service. The company’s clients are varied among different 
types of industries, allowing a good diversification of risks.
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From 2019-2021, the company’s income has been classified according to the types of leases as follows:

Year 2019 Year 2020 Year 2021

Million
Bath

%
Million
Bath

%
Million
Bath

%

Rental income from operating lease contracts 2,695.98 69.48 2,447.93 67.52 2,037.96 62.95

Income from finance lease contracts 123.58 3.19 162.29 4.48 269.58 8.33

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,012.78 26.10 981.14 27.06 905.29 27.97

Other income 47.82 1.23 34.09 0.94 24.22 0.75

Total Income 3,880.17 100.00 3,625.45 100.00 3,237.05 100.00

1.2.2 Nature of Products and Services
(1) Nature of Products and Our Main Services 
1. AUTO LEASING
    Provide leasing services in forms of Operating lease and Finance lease for executive vehicle, vehicle used in organization, 

or even commercial vehicle with a full range of service including asset procurement, registration / tax / insurance renewal 
services, maintenance, as well as advisory service for customer fleet management in all dimensions to enable their business 
running steadily.

2. COMMERCIAL LEASING
  Provide Finance Lease service for kinds of commercial assets such as medical equipment, machinery & manufacturing 

equipment, transportation assets, and also renewable energy & environmental friendly assets such as Solar rooftop with advantages 
of quick approval, and able to match installment plan according to usage needs and clients’ financial status.

Variety of Fleet Management for AUTO LEASING
The variety of Fleet Management helps to manage all vehicles and is easier than ever with all maintenance and repair. 

It allows clients to use vehicle effectively and reduces unnecessary costs.

Vehicle Selection • With special experts to give advice for suitable vehicle that best fit the purpose of  
        Each organization.

Vehicle Procurement •  Fast vehicle arrangement for every model and color with reasonable leasing costs.
Vehicle Delivery  •  Delivery to all locations without limitation.
Vehicle Registration •  Full registration service and delivery.
Vehicle Insurance •  With team to look after the car’s insurer and allow your human resources to work worthly.
Maintenance    •  Maintenance and repair by authorized service center for the best safety.
Vehicle Substitution  •  Prompt replacement vehicle service for any incident that prevent you from using main  

        vehicle.
PL Service Center  •  Service Center that never leave our clients alone with all the problems on the road.  

        Our a 24-hours service service are open 24 hours a day at 0-2290-7575
Service Centers   •  Service center network with over 1500 service centers and quick service centers  that are  

        ready to provide standard Nationwide service and authentic parts from authorized  
        manufacturers.
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The Benefit of Operating Lease
• Choices of vehicles that cater to all demands, with full service that meets the organization’s needs
• Business cost control through fixed monthly fee collection
• Fixed interest rate that allows for effective expense management
• Expenditure control for fleet management and for maintenance
• Worry–free regarding risks and uncertainties from the use and the reselling of purchased vehicles and assets
• The Benefit of lease contract is that your asset will be off balance sheet
• Low initial outlay which significantly benefits cash flow

(2) Marketing and Competition 

Competitive Strategy
For last year strategy, company continues to focus on selecting potential customers who generate high yield return with 

low risk by considering a strong credit scrutiny especially in the pandemic situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
that may affect certain groups of customers. and may lead to non-performing debt or NPL in the future.

The company adheres to Customer Centric principles for leasing assets guideline by offering products that meet the 
needs of customers, also focusing on increasing the proportion of Non-Auto assets and areas of asset diversification, especially 
innovation groups of asset in many industries to diversify risk. To consider Auto assets group, the proportion of electric cars has 
been gradually increased to support the needs of customers and future trends.

In parts of selling and PR channels, company has developed systems and tools through various digital platforms continually 
to support sales and meet the needs of each customer service group along with the development in operating work flow to 
be in line with “New normal” era, including ecosystem network development to increase service efficiency and opportunity 
toward new product development.

The Company has carried on business based on sustainable business ideas (Environmental, Social, Governance : ESG) 
as follows:

1) Environmental Dimension: The Company has promoted leasing of renewal energy products, including electric 
vehicles (EV) or solar rooftops, in order to reduce pollutants and greenhouse gas emissions, and also adjusted work processes to 
reduce energy consumption by means of space sharing to reduce electricity use and digital transformation such as E-Document, 
E-Approve Online to reduce paper use.  Besides, the Company has encouraged and created awareness and provided knowledge 
to employees for environmental conservation by carrying out various projects including sorting waste before disposal, switching 
off electrical appliances/air conditioners when not in use and sorting dishes before washing to save energy.

2) Social Dimension: The Company has taken into account human rights and fair treatment of labour without 
discrimination.  Occupational health and environmental safety shall be managed in light of the circumstances.  In addition, 
the Company has placed importance on treating business partners properly and fairly under the Company’s Supplier Code of 
Conduct, starting from procurement process including service provision process until lease contracts expire to ensure honesty, 
transparency and verifiability.  Simultaneously, the Company has developed service provision and built customer satisfaction, 
taking into account corporate responsibility to customers.  Besides, the Company has encouraged community service and 
environmental conservation projects and activities to ensure that the community can be self reliant and sustainable, and also 
taken part in problem solving and creating livable communities.

 3) Governance Dimension: The Company has taken into account operation of business in accordance with good 
corporate governance principles and driving business for sustainability.  The Company has determined organization structure 
by connecting relationships among the shareholders, the Board of Directors and the management, as well as separated powers 
and determined roles, duties and responsibilities explicitly.  The Company’s business has been operated in accordance with 
corporate governance policy, good governance principles, employee code of conduct, anti-corruption policy as well as other 
policies established by the Company.

With respect to the measures for preventing infection and reducing spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), as 
the Company has realized the importance of health and safety of the customers, business partners, alliances and employees 
including their family members, the Company’s measures for preventing infection and reducing spread of coronavirus disease 
2019 (COVID-19) have been adjusted on a regular basis in light of current situation of the pandemic.  All employees have been 
requested to show cooperation and strictly comply with the measures.  In the case of presence at the Company, every employee 
must take an ATK test and the test result must be negative so that the employee can enter and work at the Company as usual.  
Each employee’s temperature must be measured before entry to the workplace.  Every employee present at the Company 
must wear a face mask at all times, keep a physical distance, avoid eating near each other and clean hands with alcohol gel or 
soap after touching public surfaces and also avoid speaking to each other at a close distance.
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For customer service areas and cars to be delivered to the customers, whether they are replacement cars, short-term 
leased cars or second hand cars under SA-BUY Car by Phatra Leasing, deep cleaning services will be provided before delivery 
to the customers so that the customers can trust and rely on the Company’s quality and service.

Industrial Situation and Competition 
In 2021, Office of the National Economics and Social Development Council stated the Thailand 2021 GDP growth at 

1.6%  The overall economy especially in the tourism sector, still has been affected by the coronavirus disease 2019 pandemic.
For  the overview of Thailand automotive market in 2021, the total sales volume was approximately 0.76 million units, 

which decreased by approximately 4% from 2020. This is because of the pandemic effect that lead to supply disruption in 
production parts. However, in part of used car market, there are some positive factors among the coronavirus disease 2019 
pandemic that raise up the demand for personal car, contrast to the new car market that suffered from shortage of production 
parts. In addition, the increase in used car online platforms is also the significant support factor in this market when the purchasing 
power is predicted to begins in next year.

With respect to the situation of leasing industry,  coronavirus disease 2019 pandemic causes the business sluggish, 
investment shrink, and customers delay order.  In addition, the business sector has high levels of debt and declining debt 
repayment ability that may cause non-performing debt or NPL in the future. So, the company is need to have control measures 
and rigorously check for customer credit.

However, due to the company’s diversification of risks to many industries through various types of leased assets, also 
strict on credit measures and potential customers selection, company have a limited and controllable impact as a result.

To consider the operating lease market overview, there are still many companies engaging in this type of business but 
there is a small number of large-sized companies which are market leaders and holding the majority of market share. Phatra 
Leasing Plc. is considered the leader in this group with the large port size and consistently profitable. Company has advantages 
of more than 30 years of experience in this market that enable the efficient of customer fleets management. Also the expanding 
strategy to new groups of customer and new types of leased asset to match customers need allow company to still be the 
market leader in operating lease business. 

(3) Provision of Products or Services
Sources of Funds
 It is the Company’s policy to seek the future sources of funds by focusing on long-term sources in order to be in line 

with the nature of leasing business. In the previous years, the Company obtained approval from the shareholders’ meetings to 
issue and offer debentures for sale with the objectives to reduce risks which may arise from the interest rates fluctuations in 
the market and to correspond with the terms of leases.

Apart from seeking long-term sources of funds by means of issuance of debentures, the Company has also obtained 
long-term loans by borrowing from several financial institutions in the country.
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Lease (Asset Lease)
Asset Lease Policy
The Company’s policies in leasing out assets are as follows :
1. Lessor: The Company will mainly grant leases to juristic person customers by taking into account their qualifications, 

i.e., they should be juristic persons with sound operating results or high possibility projects, good financial records and payment 
capability. With checking process via credit bureau.

2. Leasing Objective: The asset to be leased must be used in the lessee’s business whereby the lessee must notify the 
Company of its objective.

3. Leased Asset: The asset to be leased must have the following qualifications:
 - being new or used asset whereby the Company will consider its condition, useful life and proper price;
 - being generally used and able to be sold in secondhand market;
 - not being produced for certain users particularly; and
 - ownership of which can be identified.
4. Lease Term: The lease term shall vary between 3 – 5 years, depending on its type and usability.
5. Pre-conditions: Pre-conditions may vary, depending on each company’s risks, which may be any of the following:
 - There shall be a guarantor;
 - For special asset, cash shall be provided as security; and/or
 - There shall be no pre-condition.
6. Post-conditions: In proposing leasing conditions, it is necessary to take into account several risks of the leased asset 

such as popularity among users, type, model, brand, price in secondhand market, technology development, obsolescence, 
usability and etc. The Company will consider the asset’s scrap value which should be saleable without too much risk and use 
such value in calculating rental rate. In this regard, the post-conditions proposed to the lessee shall depend on expectation of 
the degree of risk to be taken by the Company. The post-conditions may be any of the following:

- Option to Buy: The lessee shall be offered by the Company to sell the asset at the scrap value specified in the lease 
contract whereby the lessee may or may not exercise the option to buy the asset.

- No Option: After the expiration of the lease contract, the lessee shall return the leased asset to the Company.
- The tenant guarantees the selling price after the lease.

Leasing Risk Management
The Company has selected customers with due care by using sponsoring system in considering approval for scrutinization 

as each sponsor will give wider point of view and opinion encouraging more carefulness and also reflecting a small number of 
bad debtors of the Company.

In addition, the Company has a strict debt collection system and has provided sufficient allowance for doubtful accounts, 
and also placed importance on monitoring and study of fluctuations in global and regional economies, environment, trends 
and factors which may direct impact the Company’s business operation. Therefore, the Company has established the Corporate 
Strategic Office for study to support timely decision-making on the effects which may occur to the Company.

Supervision, Approval for Leases and Debtor Follow-up Process
The Company’s leasing business procedures are divided into 6 steps as follows:
1. Analysis of Customer’s Credit: The Company will ask for the information on customer demand such as assets in 

demand, objectives, lease terms, lease conditions, reasons for choosing leasing as well as past performance, types of credit lines 
and financial institutions used by the customers and supporting documents. Based on the aforesaid information, the marketing 
officers will consider proposing lease conditions in accordance with the Company’s leasing policies.

2. Application for Approval: The Company has used the sponsoring system in granting approval for leases. For the aforesaid 
system, the sponsors comprise department managers and higher level managers. The Company has prescribed the criterion for 
granting approval for leases step by step, taking into account asset value, asset type and lessee’s qualifications.
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 According the procedural steps for granting approval for leases, when a customer agrees on the conditions initially 
proposed by the Company, the marketing and sales officer will propose a report to a sponsor for verification. After that, the 
aforesaid sponsor will submit the verified report to two more sponsors for approval for the lease. In this regard, the asset value, 
asset type and procedural steps for granting approval shall be in accordance with leasing conditions approved by the Company’s 
Board of Directors.

3. Execution of Contract: The report submitted for approval which has been approved shall be made as a lease contract 
and proposed to the lessee for signature.

4. Purchase of Asset: After the lessee signs the lease contract, the Company will purchase the asset having the qualifications 
as agreed upon by them by purchasing the asset through the seller sought by the Company itself or through the seller sought 
by the lessee.

5. Delivery of Asset: The Company shall deliver the asset to the lessee, effect registration and provide insurance for 
the asset, which shall be part of the Company’s services, and then fulfill the pre-conditions, upon which the contract shall be 
deemed effective.

6. Expiration of Lease Contract: Upon expiration of the lease contract, if the lessee has complied with the conditions 
specified in the contract throughout the lease term and there is no outstanding debt to be paid to the Company, the  
post-conditions shall be proposed to the customer as specified in the contract.

Policies on Follow-up and Supervision of Accounts Receivable
To ensure more effective supervision of accounts receivable, the Company has appointed the “accounts receivable 

supervision sub-committee” to enable effective follow-up and supervision of accounts receivable.  The procedures for following 
up accounts receivable can be summarized as follows:

1. The customer who fails to make payment for 1 - 7 days shall be followed up by telephone.
2. The customer who fails to make payment for 8 - 30 days shall be followed up by telephone.  Additionally, the letter of 

demand for debt payment no. 1 shall be sent to the lessee and his/her guarantor (if any), except for the case that the customer 
has agreed upon and set the payment date, the letter of demand shall not be sent.

3. The customer who fails to make payment for 31 - 60 days shall be followed up by telephone.  Additionally, the 
letter of demand for debt payment no. 2 shall be sent to the lessee and his/her guarantor (if any), except for the case that the 
customer has agreed upon and set the payment date, the letter of demand shall not be sent.

4. The customer who fails to make payment for 61 - 90 days shall be followed up by telephone to both the lessee and 
his/her guarantor.  Additionally, the letter of demand for debt payment no. 2 shall be sent in the case that the previous one 
has not been sent.  Together therewith, the legal office shall prepare for legal steps.

5. For the customer who fails to make payment for 91 days or more, the letter of termination of agreement shall be 
sent to the lessee and his/her guarantor (if any).  Also, legal steps and follow-up steps shall be taken simultaneously to seize 
and get back the asset.  In the case that the seized asset is sold but the proceeds are not sufficient for the actual damage, the 
legal office shall file a lawsuit to claim full damages and compensation for loss of benefit as specified in the agreement.  In the 
case that it is unable to seize and get back the asset, the legal office shall file a lawsuit to demand the return of the asset and 
the damages as specified in the agreement.

The scope of duties and responsibilities of the accounts receivable supervision sub-committee shall be as follows:
1. To establish policies on follow-up and supervision of accounts receivable to ensure that they will be suitable for the 

business and economic condition;
2. To supervise and follow up accounts receivable collection activities in accordance with the policies established;
3. To consider solutions and/or debt restructuring;
4. To consider selecting and appointing agents for debt collection and repossession activities and/or any other activities 

in relation to debt collection; and
5. To supervise and follow up results of legal actions taken against bad debtors.
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1.3 Shareholding Structure of the Company’s Group 

1.3.1 Shareholding Structure of the Company’s Group
On 31st December 2020, the Company has not invested in any subsidiaries and associates.

1.3.2 Major shareholders
 The first 10 major Shareholders of Phatra Leasing Public Company Limited on 30th December 2021

Individual/Juristic Person Number of share held Percentage

1. Muang Thai Life Assurance Company Limited 59,649,200 10.00

2. Muang Thai Insurance Public Company Limited 53,000,400 8.89

3. Sombat Lamsam Company Limited 45,600,000 7.64

4. Muang Thai Holding Company Limited 41,550,800 6.97

5. Chulindrawongs Company Limited 24,000,000 4.02

6. Thai NVDR Company Limited  21,698,336 3.64

7. Mr.Ithichai Leardthumanon 16,998,400 2.85

8. Mr. Banyong Lamsam and Mrs.Narudee  Weeramaeteekul 16,260,000 2.73

9. Yupong Company Limited 12,323,402 2.07

10. Mrs.Yupanari Sakpornsap 10,933,333 1.83

TOTAL 302,013,871 50.63

1.4  Number of Authorized share Capital and Issued and paid-up share Capital

  Authorized Share Capital :  646,800,483 bath
  Paid-up Share Capital  :  596,509,825 bath
  Par Value    :  1 bath

1.5 Dividend Payment Policy 

A minimum rate of 50 percent of the net profit after tax and statutory reserve and various reserver as determined by 
the company

Dividend Payment History

Dividend Payment Details Year 2017 Year 2018 Year 2019 Year 2020 Year 2021

1.  Dividend payment policy minimum rate of 50 percent of the net profit 

2.  Net profit (Baht) 221,889,418 224,066,829 170,311,239 76,060,543 120,132,604

3.  Number of shares 596,492,874 596,509,825 596,509,825 596,509,825 596,509,825

4.  Dividend payout ratio (Baht:share) 0.19 0.19 0.15 0.08 -

5.  Total dividend payment (Baht) 113,333,646 113,336,867 89,476,474 47,720,786.00 -

6.  Net profit percentage (%) 51.08 50.58 52.54 62.74 -

Structure and Operation of the Company 
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2. Risk Management 

The Company’s business involves a number of risk factors which may affect the operation of the Company’s business 
and may pose a consequential risk to the Company’s unitholders in relation to failure to receive consideration or right which 
should be received, details of which are as follows:

1. Liquidity risk
It is an accepted fact that the company has pending debts, and these debts all have a finite date that are due. The 

majority of the revenue that the company generates for the allocation of these debts are derived from lease service fees and 
lease contracts. Risk could occur in situations where the pending debt at a certain time is higher than the revenue generated 
by the company. Therefore, the company has given significant importance in the relationship of rent revenues and the time 
frame of debts. The company has reverted to managing short term leasing through contracts and bill of exchange. In matters of 
long term leasing, the company has reverted to debenture and long term installments with prominent financial institutions. All 
these protocols were installed to be aligned with future revenue that is generated from leasing. Furthermore, the company has 
established good relationships with prominent financial institutions for short term loans in response to emergency situations. 
Moreover, the Company shall place importance on lessee’s quality.

2. Rental Payment Capacity Risks
Since the rental payment is the main income of the company, therefore a capacity to disburse of a lease is a significant 

factor. That means if the lease is incapable of disbursement, it can affect the company’s profit and income. Previously, the 
Company has selected customers with due care. Moreover, the company has an efficient system to follow up customer’s 
payment, and also has set sufficient allowance for doubtful accounts. 

Thailand’s overall economy has been severely impacted by the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19). 
Consequently, the rental payment capacity of the Company’s customers is also expected to be impacted. However, the 
Company has launched assistance measures for customers including suspension of principal repayments and interest payments 
or suspension of only interest payments. Based on the results of close monitoring by the Company, a small number of customers 
under both operating leases and finance leases reported that they were impacted by the spread of coronavirus disease 2019 
(COVID-19), and requested to join the aforesaid programs. Therefore, the assistance measures implemented by the Company 
for those customers have not significantly affected the Company’s cash inflows.

3. Interest rate Risk
The lease payment rate fixed throughout the term of the agreement (duration 3-5 years) has contributed to the steady 

income of the Company. Part of Company’s loans is subject to the market rate of interest, having therefore a possible direct 
impact on the cost and profitability of the Company. In response to these risks of interest rate, the Company has adopted a 
risk management scheme of creating a balance between the Duration Gap and the Interest Rate Gap; while the Interest Rate 
Gap is maintained in the level that the Company can still achieve constant profitability.

4. Marketing and Competition Risks
An increasing number of leasing business operators has entered the market in the past years. These newcomers include 

companies which have financial institutions as shareholders and car manufactures that provide automobile service who are 
support with substantial amount of foreign capital. This raised the level of competition in the industry substantially which could 
lead to less returns for each company. However, the Company has implemented a clear policy of selecting only premium 
clients capable of repayment. Such clients are, for example, business in need of maintenance serviced for leased assets. In 
addition, the company has adopted state-of-the-art computer technology in its management system with the aim of providing 
and monitoring service with enhanced efficiencies.

Risk Management 
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5. Salvage Value Management Risks
The Company mainly engages in the business operation of “leasing” assets in the form of operating leasing to the operators 

who are juristic persons. The leasing period is between 3 - 5 years. After the lease contracts end, most of the assets are sold 
off. Thus, the price of the sold properties will affect the operational performance of the Company directly. If they are sold at a 
price lower than the book value, it will cause the loss from selling properties. From the long experience in the management, the 
Company can effectively manage the scrap value. However, resulting from the first-car policy, the used car prices dropped so 
much causing the significant impact on the profits gained from the sale of second-hand cars of the Company. The Company has 
solved the aforesaid problems by attempting to increase the proportion of direct sale to consumers and using on-line channel, 
i.e., website: www.sa-buycar.com to reduce such effects.  Moreover, due to the customer demand for used cars for cost saving 
purposes, the Company can increase the sales volume of used cars each year.

6. Emerging Risks
Certain changes which are occurring at present and might have consequences in the future, especially negative impacts 

on the Company’s business operations in the next 3-5 years, include:
- Risks of Climate Change: Climate change is a global problem which directly causes global warming.  Moreover, 

environmental changes in forms of natural disasters, such as storms, floods and droughts, are likely to happen more frequently and 
more severely.  Meanwhile, there are indirect risks arising from the government’s rules and regulations for solving environmental 
problems in the long run, especially for low carbon economy transition to prevent and lessen impacts of the aforesaid problems.  
As a result, economic and social activities are likely to make the transition to clean or renewable energy, for example generating 
electricity from renewable resources, using alternative fuel vehicles, launching campaigns for carbon emission reduction, for 
energy saving, for reclying and etc.

- Risks of severe diseases:  Due to the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) which has caused the economic 
and social crisis around the world including in Thailand.  Therefore, strict measures have had been issued to control outbreaks 
in many areas in light of relevant situation, thereby affecting economic and social activities, for example temporarily closing 
risky places, promoting Work from Home, refraining from social gathering activities or movement of people.

- Risks of Occupational Health and Safety: The pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) which can easily spread 
through physical contact and the increasing number of infections have resulted in risks of occupational health and safety of 
employees, customers and business partners.  For those whose jobs require direct contact with others, they are at higher risk 
of getting the infection. 

The Company has placed importance on managing its business based on sustainable business ideas covering Environmental 
Dimension, Social Dimension and Governance Dimension (ESG) in order to manage the aforesaid risks occurring and affecting the 
Company’s business operations and stakeholders in the supply chain.  Thus, the Company has driven business for sustainability 
in the 3 dimensions, as follows:

Environmental Dimension: The Company has promoted leasing of assets using clean or renewal energy, including electric 
vehicles (EV), solar rooftops and etc. whereby the Company has appointed a work team to study opportunities and risks from 
assets using clean energy carefully.  Besides, the Company has digitalized office work systems and implemented a Work from 
Anywhere program to reduce electricity and paper use, and also created awareness about environmental conservation among 
the employees.

Social Dimension: The Company has carried on business, taking into account human rights and responsibilities to customers 
and business partners, and also encouraged community service and environmental conservation activities, details of which are 
as follows:

Customers
- Arranging maintenance schedules for leased assets to the manufacturer’s standards and setting up service centers 

nationwide;
- Taking care of customers carefully by complying with instructions and guidelines provided by the Department of Disease 

Control, the Ministry of Public Health, such as social distancing, online communication and requiring customer service workers 
to receive vaccination and etc.

Risk Management 
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Employees
- Taking into account human rights, treating the employees fairly, improving and adapting work systems to the 

current situation such as Work from Anywhere, E-Approve Online and etc.;
- Providing and promoting good health of employees such as annual checkup, group insurance covering  

coronavirus disease 2019 (COVID-19), vaccine procurement and mandatory vaccination to achieve herd immunity.

Business Partners
- Complying with Supplier Code of Conduct and anti-corruption policy and monitoring the compliance therewith 

on a regular basis.

Governance Dimension : The Company’s supervisory mechanisms in corporate governance include 
- Corporate governance policy;
- Business code of conduct;
- Anti-corruption policy;
- Corporate social responsibility policy
- Personal data protection policy;
- Internal control; and
- Risk management

Risk Management 
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In 2021, cities around the world faced big challenges arising from the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19).  Almost 
all countries suffered major casualties and damage.  The public health sector had to play a major role in the fight against COVID-19 
to help infected people while the government sector issued measures for controlling daily activities of citizens in order to control 
and reduce the spread of COVID-19.  Business operations of many sectors were affected and had to adjust themselves without 
delay in order to maintain business continuity.  The Company has encountered such challenges with resilience, agility and speed, 
and also strictly implemented measures for business continuity management (BCM), as well as collaborated with stakeholders in 
all groups and all sectors to encounter the spread of COVID-19.  Besides, digital transformation and proactive approach, which had 
been consecutively applied by the Company, enabled the Company to turn crisis into opportunity and overcome the challenges in 
2021 satisfactorily.  The Company’s innovation strategy has been adjusted to create high value added products and services (HVA) 
and to develop work processes within the Company in line with the Work from Anywhere Model in order to cope with the impacts 
of the COVID-19 pandemic.  In this regard, various digital technologies and innovations have been applied and used in the Company, 
thereby building confidence of all stakeholders and delivering quality services to societies up to the standards set by the Company 
and also preserving the environment in order to reach sustainability without interruption.

3.1 Sustainability Management Policy and Goals
The Company is determined to operate the business based on the vision of making steps towards leadership and sustainable 

growth.  Important missions include to be a leader in leasing business with a variety of assets and to expand business into other 
regions stably and sustainably by adhering to ethics and social responsibilities with customer centric approach.  The Board of Directors 
has established policies concerning and supporting sustainable growth covering all dimensions, i.e., environmental dimension, social 
dimension and governance dimension.  The management has been assigned to oversee operations at each level and ensure that 
they are in line with relevant policies.  In addition, the Company has provided relevant guidelines such as notifications, orders, 
measures and etc. and appointed work teams to be responsible for specific tasks so that the operations under relevant policies 
shall be accomplished and in line with Sustainable Development Goals: SDGs) of the United Nations whereby 3 main goals set by 
the Company include:

- Environmental Goal : Targeting rental assets which ensure sustainable growth and encourage trends in renewable energy 
use and also attract more customers and other business enterprises;

- Social Goal : Treating employees fairly and managing occupational health and environmental safety in light of the 
circumstances; and

- Governance Goal : Carrying on business in accordance with good corporate governance principles including relevant laws 
and regulations.

3.2 Management of Impacts on Stakeholders in Value Chain
3.2.1 Value Chain
Under the policy framework based on the guidelines provided by the Board of Directors to ensure that the operations and 

activities in the Company shall be in line with all dimensions of sustainable growth, the overview of connections among activities 
in business operations of the Company can be summarized as follows:

3. Driving Business for Sustainability

Taking into account human rights : 

                       The employees shall be treated fairly Without   

                       discrimination. In addition, occupational health and 

                       environmental  safety shall be managed in of 

relevant circumstances. 

Developing service provision, building customer 

satisfaction, taking into account corporate 

responsibility to customers 

                    Placing importance on treating business partners  

              properly and fairly under Supplier Code of  

Conduct of the Company,  starting from procurement process 

including service provision process until lease contracts expire to 

ensure honesty, transparency and verifiability 

Encouraging community service and environmental  

conservation projects and activities to ensure that  

relevant community  can be self reliant and sustainable,  

as well as taking part in problem solving and creating livable 

communities  

Reducing energy consumption at work 

by means of digital transformation :  

- E - Document, E - Approve Online  

- Work From anywhere, Co - working Space 

Reducing electricity and paper use 

Creating awareness and providing knowledge to  

employees for environmental conservation by 

carrying  out the following projects :   

- Sorting waste before disposal 

- Switching off electrical appliances/air conditioners when 

not  in use 

- Sorting dishes before washing 

Promoting products using eco-friendly energy : 

The Company shall lease out assets using clean energy in 

order to reduce greenhouse gas emissions. 

                  - Electric Vehicle                                                  

                - Solar Rooftop 

Governance Social Environment 

Taking into account operation of business in 

accordance with good corporate governance principles 

and driving business for sustainability : 

The Company shall determine organization structure by 

connecting relationships among the shareholders, the Board of 

Directors and the management, as well as separate powers and 

determine roles, duties and responsibilities explicitly. 

 

Good Corporate Governance Principle : 

- Corporate governance policy 

- Business code of conduct 

- Anti-Corruption Policy 

- Corporate Social Responsibilities : CSR 

- Personal Data Privacy Policy) 

- Internal control and risk management 

 

Driving Business for Sustainability
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3.2.2 Taking Care of Stakeholders in Value Chain

Stakeholder Expectation Care Approach

1. Shareholders - Sustainable growth and profitability of the 
  Company 

- Regular dividend payments

- Information disclosure and communication 
  about business conditions of the Company on 
  a regular basis

- Establishing relevant policies and good corporate 
governance as well as risk management covering 
all dimensions

- Follow the policy of dividend payment 
consistently

- Disclosing and updating information via various 
channels on a regular basis, such as www.pl.co.th, 
www.set.or.th, Opportunity Day, Investor Relations 
Contact and etc.

2. Customers - Provision of anti-pollution products 

- Provision of fair, convenient, fast and safe 
  services

- Encouraging the provision of eco-friendly products 
by leasing out assets using clean energy

- Maintenance scheduling for leased assets up 
to the manufacturer’s standards and setting up 
service centers nationwide

- Taking care of customers carefully by complying 
with instructions and guidelines provided by the 
Department of Disease Control, the Ministry of 
Public Health, such as social distancing, online 
communication and requiring customer service 
workers to receive vaccination and etc.

3. Employees - Fair remuneration and workplace safety

- Occupational health management

- Taking into account human rights, treating the 
employees fairly, improving and adapting work 
systems to the current situation such as Work 
from Anywhere, E-Approve Online and etc.

- Providing and promoting good health of 
employees such as annual checkup, group 
insurance covering coronavirus disease 2019 
(COVID-19), vaccine procurement in order to 
achieve herd immunity and etc.

4. Business 
Partners

- Transparency, fairness and verifiability - Complying with Supplier Code of Conduct 
and anti-corruption policy and monitoring the 
compliance therewith on a regular basis

5. Creditors - Compliance with conditions of agreements

- Repayment as specified by the conditions 

- Practicing good financial management and strictly 
complying with loan conditions as agreed with 
financial institutions

- Controlling and ensuring that the principal and 
interest shall be fully repaid in accordance with 
relevant conditions  

6. Government 
Authorities

- Compliance with relevant laws and 
regulations

- Establishing policies and determining structures 
for operations including business operations which 
are in line with relevant regulations and laws as 
well as good corporate governance principles

Driving Business for Sustainability
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3.3 Sustainability Management in Environmental Dimension
In 2021, the world had to continue experiencing the pandemic of COVID-19, and also had to face climate change, on which 

the world has still placed importance.  The environment in the country has thereby been impacted.  In this regard, the Company has 
insisted on operating the business under the policies which lead to the achievement of environmental goals set by the Company to 
ensure effectiveness of the Company’s sustainability management in environmental dimension including CSR in Process, as follows:

1. The Company has formulated strategies and directions of business operation by providing support to customers, especially 
business enterprises, which place importance on reduction of carbon emissions into the environment.  In this regard, the Company 
has offered rental assets using renewable energy, such as electric vehicles (EV), solar rooftops and etc.

2. The Company has developed and improved internal work processes by means of digital transformation, for example 
E-Document, E-Approve Online, Work from Anywhere and etc. in order to increase efficiency of work processes, to reduce consumption 
of resources such as electricity, oil, paper and water, and to place emphasis on social distancing at work during the pandemic of 
COVID-19 in accordance with the guidelines and regulations of the Department of Disease Control, the Ministry of Public Health.

3. The Company has promoted external communication and cooperation to help reduce resource consumption, to increase 
efficiency of work processes and to be in line with social distancing measures of the Department of Disease Control, the Ministry of 
Public Health, by placing emphasis on online channels, for example E-Meeting, E-mail and E-Tax.

4. The Company has created awareness and encouraged the employees to save energy and other resources, for example 
switching off electrical appliances/air conditioners when not in use, sorting waste before disposal and sorting dishes before washing 
to save water.

Driving Business for Sustainability



202
Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2021

3.4 Sustainability Management in Social Dimension
The Company has insisted on operating the business under the policies that lead to the achievement of social goals set by 

the Company and under COVID-19 pandemic circumstances impacting the society at large in order to ensure effectiveness of the 
Company’s sustainability management in social dimension including CSR in Process and CSR after Process, as follows:

1. Employees
The Company considers the employees as a valuable resource and a key factor for the Company’s success.  Thus, the 

Company has given fair treatment in the following aspects: opportunity, remuneration, appointment, reshuffle, potential development 
and work environment improvement, in order to ensure quality of life for the employees, taking into account human rights and 
employee well-being, especially when working conditions and occupational health and safety are affected by the spread of COVID-19.   
In this regard, working conditions have been improved in light of relevant circumstances and in accordance with social distancing 
measures of the Department of Disease Control, the Ministry of Public Health. Work from Anywhere system has been applied.  The 
Company has also liaised and procured vaccines for the employees in order to achieve herd immunity in the workplace and wider 
society as soon as possible.

2. Customers
With more than 30 years of experience in leasing business, the Company has efficient management systems that focus on 

customer satisfaction with full range of services.  The services provided by the Company have been consistently improved, taking 
into account responsibility to customers.  Especially during the COVID-19 pandemic, the Company must take extra caution when 
facing higher risks which might affect the provision of services to customers or provide them with convenience and safety such 
as delivery service, customer communication, SA-BUY Car’s customer reception and etc.  Therefore, the Company has laid down 
guidelines in line with the measures imposed by the Department of Disease Control, the Ministry of Public Health, for example car 
cleaning in accordance with the Company’s safety measures every time before delivery, making appointment and entry screening, 
requiring customer service workers to receive vaccination and pass Antigen Test Kit (ATK) test before performing their duties, as well 
as sending E-mails to customers. 

3. Business Partners
The Company has placed importance on proper and fair treatment of business partners under Supplier Code of Conduct and 

Anti-Corruption Policy based on good corporate governance principles of the Company, starting from procurement process including 
service provision process until lease contracts expire to ensure honesty, transparency and verifiability.  Due to the spread of COVID-19, 
taking into account the circumstances, the Company has encouraged more communication and cooperation with business partners 
via online channels such as E-meeting and E-mail in accordance with social distancing measures imposed by the Department of 
Disease Control, the Ministry of Public Health.

Driving Business for Sustainability
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Corporate Social Responsibility (CSR)

4. Community Service Projects or Activities (CSR after Process)
The Company always operates the business with morality and ethics as the Company believes that moral society is 

fundamentally important. To take into account the social responsibility is one of the Company’s missions, which is particularly 
important.   Through several projects, the Company has donated computers for students in remote areas, donated school supplies 
for schools in need and repaired damaged school buildings whereby these activities have become more concrete and will continue 
together with the operation of the Company’s business.  In 2021, the Company arranged the following projects and activities:

The Company donated 300 PPE suits to medical staff to shield 
them from droplets from infected patients, thereby reducing 
the risk of infection while performing duties and providing care 
to COVID-19 infected patients, and also donated consumer 
goods for COVID-19 infected patients to Thammasat  
University Field Hospital.

The spread of COVID-19 has severely affected the blind people 
who have to face more difficulties in their lives as they rely 
mainly on their sense of touch.  The pandemic has also af-
fected their jobs and incomes.  To tide them over the difficult 
period, the Company donated alcohol sprays, face masks, rice, 
dried food, drinking water and etc. to Thailand Association of 
the Blind for distribution to their members. The spread of 
COVID-19 has severely affected the blind people who have to 
face more difficulties in their lives as they rely mainly on their 
sense of touch.  The pandemic has also affected their jobs 
and incomes.  To tide them over the difficult period, the 
Company donated alcohol sprays, face masks, rice, dried food, 
drinking water and etc. to Thailand Association of the Blind for 
distribution to their members.

Driving Business for Sustainability



204
Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2021

Care Boxes delivered to patients in home isolation
The number of COVID-19 patients has continued to increase.  
Home isolation can help to reduce the crowd in the hospitals 
so many patients isolate themselves at home.  Therefore, the 
Company has provided “care boxes” containing medicine for 
COVID-19 patients who must isolate themselves.  In this regard, 
the Company represented by Mr. Pipop Kunasol, the President, 
delivered 250 care boxes to Zendai Volunteer Group for  
delivery to the patients in home isolation.

Phatra Leasing Public Company Limited donated paper 
boxes and cartons for recycling as “field beds”.
During the pandemic of COVID-19, due to increasing number 
of infected patients in the country, field hospital beds might 
not be enough for the patients.  Lotus, in collaboration with 
SCG, has provided pick-up points that accept unused paper 
boxes and cartons to be recycled and produced as beds for 
delivery to field hospitals.  In this regards, the Company has 
collected such paper boxes and cartons from customers, 
employees and organizations and taken them into recycling 
process for reuse for the benefit of the society.

The 5th Deliver Dream and Create Future Project
Mrs.Thipsuda Kuenkong, Executive Vice President, and  
employee representatives, arranged the “5th Deliver Dream 
and Create Future Project” by sponsoring a lunch and  
donating necessary items such as rice, dried food, ready-to-drink  
milk and seasoning for cooking lunch to Phuru Yor. Sor. Sor. 
80 School, Chonburi Province in order to help reduce  
expenses and provide food supplies for the school, thereby 
reducing close contact rate and preventing infections in a red 
zone province during the pandemic of COVID-19.

Driving Business for Sustainability
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Music for Therapy Project for Public Charity
Phatra Leasing Public Company Limited has provided financial 
support as expenses in music therapy project for public  
charity since the year 2013 whereby concerts were held at 
Pattana Medical Center Clinic once a month.  
Pattana Medical Center Clinic is the project to provide  
treatment to the patients at lower service charge rates  
compared to general private hospitals. This project has been 
run by Banbueng Wejchakij Co., Ltd., which is a company 
under patronage of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.  This 
activity not only helps  the patients, doctors, nurses and 
other officials of the clinic to relax, but also helps conserve 
international style Thai music which is highly valuable either 
in terms of musical art or liberal art.

Driving Business for Sustainability
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4. Management Discussion and Analysis: MD&A 

Operating Results and Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited

Business Operation Overview for 2020 
In 2020, due to this year’s economic contraction caused by the spread of COVID-19, Phatra Leasing Plc. had a policy 

to carry on the business carefully by placing emphasis on granting leases to the customers with good payment history, giving 
importance to profit margin from leases, as well as attempting to providing new services to satisfy the demand of customers, 
whether they are juristic persons or natural persons. With regard to leased assets, contracts of which had expired, the Company 
still attempted to generate additional income by maintaining them in good condition for leasing out for further periods of time. 
Those assets could generate quite large amounts of income for the Company, especially in early 2020, during which the Covid-19 
had not yet widely spread, and in late 2020, during which the spread was successfully reduced. Besides, those assets were sold 
as used cars by focusing on selling them directly to end users in order to obtain the best selling prices.

Business Operation Overview for 2021
In 2021, the economy was expected to expand and to be better than 2020 as the Covid-19 vaccines were be made 

available to people around the world including in Thailand.  As a result, the world economy began to recover.  In addition, 
the government spending will be one of supporting factors.  The domestic sales volume was also expected to increase from 
that of the previous year.  Phatra Leasing Plc. forecasted that leased assets under both types of leases would increase as well.  
However, taking into account the uncertainty of the Covid-19 pandemic, the Company still focused on growing the business 
carefully and placed importance on profit margin from leasing, as well as attempted to provide new types of leased assets with 
controllable risks in order to generate higher returns and avoid competitions in the existing types of leased assets, for which 
there were many competitors.  With regard to leased assets, contracts of which had expired, the Company still attempted to 
make additional profit therefrom and sell them directly to end users in order to obtain the best selling prices.  Moreover, the 
Company placed importance on selling prices of used cars which might fluctuate as a result of upcoming electric cars.

Business Operation Overview for 2022
Phatra Leasing Public Company Limited has placed importance on sustainable expansion of the business and good 

corporate governance.  In 2022, the Company will place importance on the expansion of leased assets and return rates together 
with responsibilities towards the environment, society and good corporate governance, especially the expansion of leased 
assets in the category of eco-friendly cars, including hybrid cars and electric cars, which will be more popular, or leased assets 
which will help save energy and reduce pollution such as solar cell panels.  In addition, the Company has placed importance 
on cost reduction, for example reduction of energy consumption at work by reducing paper use, granting approval through 
electronic systems and requiring certain employees to work from home or work from anywhere in order to save office spaces 
and expenses such as water and electricity bills of the Company and travel expenses of the employees and also to help reduce 
pollution arising from their travel.

With respect to the management of leased assets, contracts of which had expired, the cars, models of which are still in 
demand, will be restored to good condition and leased out for short term to ensure that the customers will be satisfied and 
confident with the ready-to-use condition of leased cars.  The cars, which have not been leased out for short term, will be 
sold to the public after being restored to good condition whereby the Company will focus on direct sale to end users in order 
to obtain the best selling prices.  In this regard, the purchasers may check car maintenance and accident history according 
to the Company’s records to ensure transparency and to create good norms in selling used cars.  Based on the aforesaid 
procedures, the Company’s used cars sold under the name of “SA-BUY Car” have been recognized as good quality, reliability 
and responsibility for the purchasers.

Management Discussion and Analysis: MD&A 
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Operating Results for the Year 2021 Compared to the Year 2020 
Revenue structure in the year 2021 compared to the year 2020  has been shown in the following table:

Unit: Million Baht

Year 2020 Year 2021 % increase 
(decrease)

Rental received from operating lease contracts 2,448 2,038 (17)

Income from finance lease contracts 162 270 67

Income from sale of leased assets under operating lease
contracts

981 905 (8)

Other income 34 24 (29)

Total income 3,625 3,237 (11)

Total income of Phatra Leasing Company Limited in 2021 was Baht 3,237 million, mainly comprising rental received from 
operating lease contracts in the amount of Baht 2,038 million and income from finance lease contracts in the amount of Baht 
270 million.   When comparing to income from both types of leases in 2020, the rental received from operating lease contracts 
decreased by 17% while the income from finance lease contracts significantly increased by 67%.  The reason for such changes 
was that certain customers of the Company had changed lease type from operating lease into finance lease as they would like 
to take ownership of leased assets after contract expiry.  Besides, it was because the Company had attempted to expand into 
other types of assets, for which the Company had knowledge and expertise and there were a small number of service providers, 
in order to generate better returns under finance lease contracts.

 The Company’s income from sale of leased assets under operating lease contracts was Baht 905 million, decreasing by 
Baht 76 million or 8% from the same period of the previous year as a result of a decrease in the amount of assets sold after 
contract expiry.  However, the Company still earned higher profit from the sale of these assets in the previous year.

Cost structure in the year 2021 compared to the year 2020 has been shown in the following table: 
Unit: Million Baht

Year 2020 Year 2021 % increase 
(decrease)

Direct cost from leasing out 2,063 1,793 (13)

Cost for sale of leased assets under operating lease contracts 994 883 (11)

Loss from sale of equipment and properties held for sale 6 0.08 (99)

Management expenses 255 247 (3)

Reversal of impairment losses (10) - (100)

Financial expenses 262 212 (19)

Total expenses 3,570 3,135 (13)

Management Discussion and Analysis: MD&A 
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Direct cost from leasing out assets which were primarily subject to depreciation in 2021, amounted to Baht 1,793 million.  
This was a decrease of 13% compared to the same period of the previous year as the amount of leased assets under operating 
lease contracts was lower than that of the year 2020.  Meanwhile, the cost for sale of leased assets under operating lease contracts 
decreased by 11% compared to the same period of the previous year as a result of a decrease in the amount of assets sold.

In addition, the Company’s financial expenses decreased by Baht 50 million or 19% because the Company made 
repayment for debentures and other types of loans, thereby resulting in a decrease in the value of interest-bearing liabilities as 
of the end of 2021 by Baht 1,397 million compared to that as of the end of 2020.

Unit: Million Baht 

Year 2020 Year 2021

Gross profit* 402 245

Net profit 76 120

Gross profit margin 16% 12%

Net profit margin 2% 4%

Note: Since the 4th quarter of 2020, certain customers had changed lease type from operating lease into finance lease.  However, the cost for provision 
of such services was included in the “direct cost from leasing out” in the financial statements, thereby resulting in decreases in gross profit and 
gross profit margin.

In 2021, the Company’s profit was Baht 120 million, increasing from the same period of the year 2020 by Baht 44 million.  
This was mainly because the Company made a profit from the sale of leased assets totaling Baht 22 million compared to the 
year 2020, in which the Company suffered a loss from the sale of leased assets totaling Baht 19 million.  The increased profit 
was mainly because the Company placed importance on selling leased assets, contracts of which had expired, by focusing on 
selling through digital channel and also choosing other suitable channels in order to receive better prices.

Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited as of 31 December 2021 Compared to 31 December 2020

Assets
As of 31 December 2021, as a result of the attempt to expand into new types of assets, for which the Company had 

knowledge and expertise and there were a small number of service providers, in order to avoid competitions and increase 
returns.  Most of lease contracts for these assets were in the form of finance lease contracts.  Therefore, the Company’s account 
receivables under finance lease contracts amounted to Baht 2,901 million, which increased from the previous year by 8%.  This 
was because of the aforesaid attempt.  However, due to the continuing spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), the 
Company had to grant leases of assets to new customers carefully in order to prevent unpaid rent.  Moreover, the popularity of 
electric vehicles which was expanding rapidly, might affect prices of second hand cars using oil as fuel in the future.  Thus, the 
Company had to exercise caution in pricing second hand cars using oil as fuel whereby most of them are under operating lease 
contracts, thereby affecting the expansion of leased assets under this type of lease.  As of the end of 2021, the Company’s leased 
assets under operating lease contracts amounted to Baht 6,349 million, which decreased by 15% compared to the previous year.

 In 2021, the Company was able to manage and reduce its inventory effectively according to the policy to attempt to 
dispose of inventory faster in order to reduce expenses arising from the inventory as well as to prevent obsolete inventory, 
which would finally affect selling prices.  As of the end of 2021, the value of the Company’s inventory was only Baht 21 million, 
which decreased from the end of the previous year by 66%.

Based on the aforementioned factors, the Company’s total assets as of 31 December 2021 amounted to Baht 10,829 
million, which decreased by 10% compared to that as of 31 December 2020.
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Liabilities
As of 31 December 2021, the total liabilities of the Company amounted to Baht 7,746 million, which decreased by 14%, 

compared to the total liabilities in the amount of Baht 9,036 million as of the end of 2020.  This was mainly because the liabilities 
with interest burden decreased by Baht 1,397 million or 17%.  Most of the liabilities with interest burden were in the forms of 
debentures and long-term loans from financial institutions which offered fixed interest rates in order to prevent fluctuations in 
interest rates which might occur in the future.

As of 31 December 2021, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 2.51 times.  However, taking into account only 
the liabilities with interest burden, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 2.25 times.  In this connection, according 
to a loan covenant provided by the Company, the ratio of liabilities (calculated only the liabilities with interest burden) to 
shareholders’ equity for the Company’s debentures should not exceed 7 times.  It could be seen that such ratio was considerably 
lower than that provided by the loan covenant.  Therefore, it could be deemed that the Company was still able to comply 
with the conditions of such loans and had potential to increase assets held for lease in the future.

Shareholders’ Equity
As of 31 December 2021, the shareholders’ equity was equal to 3,083 million, which increased by Baht 76 million from 

that as of the end of the year 2020.  The increase in the shareholders’ equity was because the Company’s comprehensive 
income for the year amounted to Baht 124 million and dividend payment during the year amounted to Baht 48 million.

Liquidity
With respect to the liquidity for the year ending 31 December 2021, the Company obtained cash flow from operating 

activities in the amount of Baht 3,059 million.  The Company made payment for purchase of assets held for lease under 
operating lease contracts in the amount of Baht 1,273 million plus income tax in the amount of Baht 149 million.  Therefore, 
the Company had net cash obtained from operating activities in the amount of Baht 1,637 million.  Meanwhile, the Company’s 
net cash flow used in investment activities amounted to Baht 6 million, as a result of the sale and purchase of equipment and 
assets other than leased assets under operating lease contracts.  In addition, the Company’s net cash flow used in fund raising 
activities amounted to Baht 1,684 million, as a result of the payment of financial expenses and the repayment of short-term 
and long-term debts whereby the total amount thereof was higher than the amount of loans newly applied for.

Apart from the rental received by the Company in each month, the Company still has short-term loans which can be 
drawn from financial institutions in large amounts and also has been approved long-term loans from several financial institutions, 
and moreover, the Company is able to issue debentures and bills of exchange to raise funds consecutively.  Therefore, it can 
be deemed that the Company’s liquidity is sufficient for the operation of business whether in short term or long term.

Operating Results for the Year 2020 Compared to the Year 2019
Revenue structure in the year 2020 compared to the year 2019 has been shown in the following table:

Unit: Million Baht

2019
Jan-Dec 2019

(12-month period)

2020 
Jan-Dec 2020

(12-month period)

% increase 
(decrease)

Rental received from operating lease contracts  2,696 2,448 (9)

Income from financial lease contracts  124 162 31

Income from sale of leased assets under operating 
lease contracts

 1,013 981 (3)

Profit from sale of equipment and properties held for 
sale

1 - (100)

Other income 46 34 (26)

Total income 3,880 3,625 (7)
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Due to the Covid-19 outbreak in 2020, it was the Company’s policy to grant leases carefully so the Company had to 
select new customers more strictly in order to prevent bad debt problems in the future. In addition, as one of major customers 
of the Company had changed lease type from operating lease into finance lease (whereby such change would reduce future 
risks from the sale of assets, contracts of which had expired), thereby resulting in decreases in the rental received and leased 
assets under operating leases. Meanwhile, the income and account receivables under financial leases increased instead. In this 
regard, the rental received by the Company from operating leases amounted to Baht 2,448 million (decreasing by 9% compared 
to the same period of the year 2019), and the Company’s income from financial leases amounted to Baht 162 million (increasing 
by 31% compared to the same period of the year 2019).

However, it was also the Company’s policy to expand into other types of assets, for which the Company had knowledge 
and expertise and there were a small number of service providers. Such policy was expected to give the Company the opportunity 
to get more customers with debt service capacity and to increase profit margin.

The Company’s income from sale of leased assets under operating lease contracts was Baht 981 million, decreasing 
by Baht 32 million or 3% from the same period of the previous year due to longer duration of use of the leased assets sold.

Based on the aforementioned causes, the Company’s total income in 2020 was Baht 3,625 million, decreasing by 7% 
compared to the same period of the year 2019.

Cost structure in the year 2020 compared to the year 2019  has been shown in the following table:
Unit: Million Baht

2019
Jan-Dec 2019

(12-month period)

2020 
Jan-Dec 2020

(12-month period)

% increase 
(decrease)

Direct cost from leasing out 2,214 2,063 (7)

Cost for sale of leased assets under operating lease 
contracts

1,031 994 (4)

Loss from sale of equipment and properties held for 
sale

- 6 N/A

Management expenses 274 255 (7)

Reversal of impairment losses - (10) N/A

Doubtful debts (reversing entry) 4 - (100)

Financial expenses 271 262 (3)

Total expenses 3,794 3,570 (6)

Direct cost from leasing out assets which were primarily subject to depreciation in 2020, amounted to Baht 2,063 million. 
This was a decrease of Baht 151 million or 7% compared to the same period of the previous year as the amount of leased assets 
under operating leases was lower than that of the year 2019. Meanwhile, the cost for sale of leased assets under operating 
leases decreased by Baht 37 million or 4% compared to the same period of the previous year as a result of longer duration of 
use of the leased assets.

In addition, the Company’s financial expenses decreased by Baht 9 million or 3% due to a decrease in the value of 
interest-bearing liabilities in line with a decrease in the  value of leased assets.
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Unit: Million Baht

2019
Jan-Dec 2019
(12-month 

period)

2020 
Jan-Dec 2020
(12-month 

period)

Gross profit* 482 402

Net profit 170 76

Gross profit margin 18% 16%

Net profit margin 4% 2%

Note: In 2020, costomer of the company had changed lease type from operating lease into finance lease whereby the income from such services 
was included in the “income from finance leases” and the cost for such services was included in the “direct cost from leasing out” in the financial 
statements. In this regard, before calculation of the “interest income” and the “gross profit margin” as shown in the table above, the Company 
deducted the service income and service cost therefrom.

 In 2020, the Company’s net profit was Baht 76 million, decreasing from the same period of the year 2019 by Baht 94 
million. This was mainly because of a decrease in the income tax as a result of the spread of COVID-19 in 2020. Therefore, the 
Company carefully estimated profit to record applicable tax privileges. Moreover, in 2020, the proportion of the direct cost to 
the income from leasing out under the 2 types of leases increased as the proportion of depreciation was higher as a result of 
due care taken in estimating salvage value when relevant contracts of such leased assets had expired in order to mitigate losses 
from the sale of leased assets under operating leases in the future.

Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited as of 31 December 2020 Compared to 31 December 2019
Assets
Due to economic contraction and tight liquidity resulting from the spread of Covid-19 in 2020, the Company had to grant 

leases more strictly for new customers and existing customers with negative payment history in order to avoid problems with 
late and unpaid rent. As a result, as of 31 December 2020, the value of total assets of the Company was Baht 12,043 million, 
which decreased by Baht 1,352 million or decreased by 10% from the previous year. This was mainly because of a decrease 
in the value of leased assets under operating leases. Meanwhile, the value of inventory decreased by Baht 97 million or 60% 
because of the Company’s policy to attempt to sell inventory faster in order to reduce expenses arising from inventory as well 
as to avoid obsolete inventory which would affect selling prices. However, the Company still focused on selling used cars to 
end users as many as possible in order to obtain the best selling prices. Since 1 January 2020, the Company had adhered to Thai 
Financial Reporting Standard No. 9 Re Financial Instruments (TFRS 9), containing the provisions regarding definitions of financial 
assets and financial liabilities, recognition, value measurement, impairment and writing off (details of which have been shown in 
Notes to Financial Statements of Phatra Leasing Plc. for the Year ended 31 December 2020). The impairment of financial assets 
should be determined based on the expected credit loss calculated with the model created and several assumptions so that 
the allowance for the impairment of financial assets was set up instead of the allowance for doubtful debts according to the 
previous procedures. As a result of the compliance with the aforesaid Financial Reporting Standard, the Company set up the 
allowance for loss on the impairment of account receivables under operating leases as of 31 December 2020 in the amount 
of Baht 70.65 million, which decreased, compared to the allowance for doubtful debts for account receivables under this type 
of leases as of 31 December 2019, which amounted to Baht 80.42 million. In addition, the Company set up the allowance for 
loss on the impairment of account receivables under financial leases in the amount of Baht 72.12 million, which increased, 
compared to the allowance for doubtful debts for account receivables under this type of leases as of 31 December 2019, which 
amounted to Baht 49.16 million. In this regard, the increase or decrease in both types of allowances resulted from different 
calculation methods for each type of allowances.
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Liabilities
As of 31 December 2020, the total liabilities of the Company amounted to Baht 9,036 million, which decreased by Baht 

1,322 million or 13%, compared to the total liabilities in the amount of Baht 10,358 million as of the end of 2019. This was 
mainly because the liabilities with interest burden decreased by Baht 1,221 million while the accounts payable in the ordinary 
course of business decreased by Baht 84 million. Most of the liabilities with interest burden were in the forms of debentures 
and long-term loans from financial institutions which offered fixed interest rates in order to prevent fluctuations in interest rates 
which might occur in the future.

As of 31 December 2020, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.00 times but taking into account only the 
liabilities with interest burden, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 2.77 times. In this connection, according to a loan 
covenant provided by the Company, the ratio of liabilities (calculated only the liabilities with interest burden) to shareholders’ 
equity for the Company’s debentures should not exceed 7 times. It could be seen that such ratio was considerably lower 
than that provided by the loan covenant. Therefore, it could be deemed that the Company was still able to comply with the 
conditions of such loans and had potential to increase assets held for lease in the future.

Shareholders’ Equity
As of 31 December 2020, the shareholders’ equity was equal to 3,007 million, which decreased by Baht 30 million from 

that at the end of the year 2019. This was because the Company chose to recognize the increase in impairment losses according 
to TFRS 9 by making an adjustment to retained earnings as of 1 January 2020 (details of which has been shown in Notes to 
Financial Statements). In addition, the Company made dividend payment during the year in the amount of Baht 89 million.

Liquidity
With respect to the liquidity for the year ending 31 December 2020, the Company obtained cash flow from operating 

activities in the amount of Baht 3,281 million. The Company made payment for purchase of assets held for lease under 
operating lease contracts in the amount of Baht 1,537 million plus income tax in the amount of Baht 164 million. Therefore, 
the Company had net cash obtained from operating activities in the amount of Baht 1,580 million. Meanwhile, the Company’s 
net cash flow used in investment activities amounted to Baht 7 million, as a result of the sale and purchase of equipment and 
assets other than leased assets under operating lease contracts. In addition, the Company’s net cash flow used in fund raising 
activities amounted to Baht 1,590 million, as a result of the payment of financial expenses and the repayment of short-term and  
long-term debts whereby the total amount thereof was higher than the amount of loans newly applied for. 

Apart from the rental received by the Company in each month, the Company still has short-term loans which can be 
drawn from financial institutions in large amounts and also has been approved long-term loans from several financial institutions, 
and moreover, the Company is able to issue debentures and bills of exchange to raise funds consecutively. Therefore, it can be 
deemed that the Company’s liquidity is sufficient for the operation of business whether in short term or long term. 

Operating Results for the Year 2019 Compared to the Year 2018
Revenue structure in the year 2019 compared to the year 2018 has been shown in the following table:   

Unit: Million Baht

2018
Jan-Dec 2018

(12-month period)

2019 
Jan-Dec 2019

(12-month period)

% increase 
(decrease)

Rental received from operating lease contracts  2,604 2,696 4

Income from financial lease contracts  128 124 (3)

Income from sale of leased assets under operating 
lease contracts

1,056 1,013 (4)

Profit from sale of equipment and properties held for 
sale

- 1 N/A

Other income 45 46 2

Total income 3,832 3,880 1
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The Company’s main income in the year 2019 comprised rental received from operating lease contracts in the amount 
of Baht 2,696 million (increasing by 4% compared to the same period of the year 2018) as a result of an increase in the average 
amount of leased assets of the year 2019 which was higher than that of the year 2018, and income from financial lease contracts 
in the amount of Baht 124 million (decreasing by 3% compared to the same period of the year 2018). This was mainly because 
the economy was likely to slow down, so the Company had to select new customers more strictly in order to prevent bad debt 
problems in the future. As a result, the number of account receivables under financial lease contracts decreased. However, it 
was also the Company’s policy to expand into other types of assets, for which the Company had knowledge and expertise and 
there were a small number of service providers. Such policy was expected to give the Company the opportunity to get more 
customers with debt service capacity and to increase profit margin.

 The Company’s income from sale of leased assets under operating lease contracts was Baht 1,013 million, decreasing 
by Baht 43 million or 4% from the same period of the previous year due to a decrease in the sale volume of leased assets, 
contracts of which had expired. Based on the aforementioned causes, the Company’s total income in 2019 was Baht 3,880 
million, increasing by 1% compared to the same period of the year 2018.

Cost structure in the year 2019 compared to the year 2018 has been shown in the following table:
Unit: Million Baht

2018
Jan-Dec 2018

(12-month period)

2019 
Jan-Dec 2019

(12-month period)

% increase 
(decrease)

Direct cost from leasing out 2,115 2,214 5

Cost for sale of leased assets under operating lease 
contracts

1,054 1,031 (2)

Loss from sale of equipment and properties held for 
sale

14 - (100)

Management expenses 279 274 (2)

Doubtful debts (reversing entry) (30) 4 113

Financial expenses 256 271 6

Total expenses 3,688 3,794 3

Direct cost from leasing out assets which were primarily subject to depreciation in 2019, amounted to Baht 2,214 million. 
This was an increase of Baht 99 million or 5% compared to the same period of the previous year, as the average amount of 
leased assets under operating leases throughout the year 2019 was higher than that of the year 2018. Meanwhile, the cost for 
sale of leased assets under operating lease contracts decreased by Baht 23 million or 2% compared to the same period of the 
previous year in line with a decrease in the sale volume of leased assets, contracts of which had expired.

In addition, the Company’s financial expenses increased by Baht 15 million or 6% due to an increase in the proportion of 
long-term loans applied for to prevent liquidity problems which might arise in the future as a result of the economic slowdown. 
The Company’s interest expenses also increased in this year.
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Unit: Million Baht

2018
Jan-Dec 2018

(12-month period)

2019 
Jan-Dec 2019

(12-month period)

Gross profit 489 482

Net profit 224 170

Gross profit margin 19% 18%

Net profit margin 6% 4%

 In 2019, the Company’s net profit was Baht 170 million, decreasing from the same period of the year 2018 by Baht 54 
million. This was mainly because the difference between the allowance for doubtful debts in the year 2019 and the reversal 
of the allowance for doubtful debts in the year 2018 was Baht 33 million. Moreover, in 2019 as a result of the increase in the 
Company’s financial expenses by Baht 15 million, together with the Company’s method for reducing inventory period to prevent 
obsolescence in 2019, the Company suffered higher net loss from the sale of leased assets under operating lease contracts and 
financial lease contracts, amounting to Baht 5 million, compared to the year 2018.

Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited as of 31 December 2019 Compared to 31 December2018
Assets
As of 31 December 2019, the value of total assets of the Company was Baht 13,395 million, which decreased by Baht 

671 million or decreased by 5% from the previous year. This was mainly because of a decrease in the value of leased assets 
under operating lease contracts and account receivables under finance lease contracts at the end of the year 2019 compared 
to at the end of the year 2018. Meanwhile, the value of inventory increased by Baht 12 million due to the Company’s policy 
to attempt to sell used cars to as many end-users as possible in order to obtain the best selling prices, thereby resulting in a 
longer selling period.

As of 31 December 2019, the Company had rental receivables under operating lease contracts which had been overdue 
for more than 3 months in the amount of Baht 15 million, and debt default in the amount of Baht 72 million. After deduction 
of security deposit, the Company set up additional allowance for doubtful debts in the amount of Baht 1million. Thus, the 
allowance for doubtful debts set up for this type of lease contracts amounted to Baht 80 million.

With regard to finance lease contracts, the Company’s account receivables under this type of lease contracts which 
had been overdue for more than 3 months amounted to Baht 34 million, and debt default in the amount of Baht 62 million. 
After deduction of security deposit and recoverable amount of the leased assets, the Company set up additional allowance 
for doubtful debts in the amount of Baht 2 million. Therefore, the allowance for doubtful debts set up for this type of lease 
contracts amounted to Baht 49 million.  

Liabilities
As of 31 December 2019, the total liabilities of the Company amounted to Baht 10,358 million, which decreased by 

Baht 727million or 7%, compared to the total liabilities in the amount of Baht 11,085 million as of the end of 2018. This was 
mainly because the liabilities with interest burden decreased by Baht 679 million while the accounts payable in the ordinary 
course of business decreased by Baht 107 million. Most of the liabilities with interest burden were in the forms of debentures 
and long-term loans from financial institutions which offered fixed interest rates in order to prevent fluctuations in interest rates 
which might occur in the future.
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 As of 31 December 2019, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.41 times but taking into account only the 
liabilities with interest burden, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.14 times. In this connection, according to a loan 
covenant provided by the Company, the ratio of liabilities (calculated only the liabilities with interest burden) to shareholders’ 
equity for the Company’s debentures should not exceed 7 times. It could be seen that such ratio was considerably lower 
than that provided by the loan covenant. Therefore, it could be deemed that the Company was still able to comply with the 
conditions of such loans and had potential to increase assets held for lease in the future.

Shareholders’ Equity
As of 31 December 2019, the shareholders’ equity was equal to 3,037 million, which increased by Baht 56 million from 

that at the end of the year 2018.

Liquidity
With respect to the liquidity for the year ending 31 December 2019, the Company obtained cash flow from operating 

activities in the amount of Baht 3,640 million. The Company made payment for purchase of assets held for lease under 
operating lease contracts in the amount of Baht 2,351 million plus income tax in the amount of Baht 180 million. Therefore, 
the Company had net cash obtained from operating activities in the amount of Baht 1,108 million. Meanwhile, the Company’s 
net cash flow used in investment activities amounted to Baht 4 million, as a result of the sale and purchase of equipment and 
assets other than leased assets under operating lease contracts. In addition, the Company’s net cash flow used in fund raising 
activities amounted to Baht 1,070 million, as a result of the payment of financial expenses and the repayment of short-term and  
long-term debts whereby the total amount thereof was higher than the amount of loans newly applied for.

Apart from the rental received by the Company in each month, the Company still has short-term loans which can be 
drawn from financial institutions in large amounts and also has been approved long-term loans from several financial institutions, 
and moreover, the Company is able to issue debentures and bills of exchange to raise funds consecutively. Therefore, it can be 
deemed that the Company’s liquidity is sufficient for the operation of business whether in short term or long term.
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5. Company Profile and Other Key Information

5.1 General Information
5.1.1 Company Profile

Listed Company  :  Phatra Leasing Public Company Limited
Shorten name  :  PL
Register Date  :  August 15 , 1996
Register No.  :  0107537000211 (268)
Capital investment  :  646,800,483 Baht
Capital Ordinary  :  593,509,825 Baht
The Par Value  :  1 Baht per share
Business type others  :  Phatra Leasing operates the business of Operating Lease. It the lease of 

   assets Including vehicles, planes, ships, machines computers and general  
   appliances.

Location  :  252/6, Muang Thai Phatra Complex, 29 th Floor, Rachadaphisek Road, Huaykwang,  
   Bangkok 10320

Home Page  : www.pl.co.th
Telephone  :  (66) 2290-7575
  :  (66) 2693-2288
Facsimiles  :  (66) 2693-2298-99  

5.1.2 Company Investment
The company has no investment in any subsidiaries and associates.

5.1.3 Contact Information for Reference
Register
- Ordinary share  :  Thailand Securities Depository Co., Ltd.
   93 , Rachadaphisek Road, Din Daeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Website  :  http://www.set.or.th/tsd
SET Contact Center  :  (66) 2009-9999

Debentures (As at 31 December 2021)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2016 SERIES 2  : Bank of Ayudhya Public Company Limited
(DUE B.E. 2023)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.1/2018   : Bank of Ayudhya Public Company Limited
(DUE B.E. 2022)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2018   : Bank of Ayudhya Public Company Limited
(DUE B.E. 2022)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.1/2019   : Bank of Ayudhya Public Company Limited
(DUE B.E. 2022)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2019   : Bank of Ayudhya Public Company Limited
(DUE B.E. 2024)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.3/2019   : Bank of Ayudhya Public Company Limited
(DUE B.E. 2022)
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- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.4/2019   : Bank of Ayudhya Public Company Limited
(DUE B.E. 2023)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.5/2019  : Bank of Ayudhya Public Company Limited
(DUE B.E. 2024)
 
Auditor  :  Miss. Aorapin Sinthawornkul
   CPA (Thailand) Registration No.9441
   KPMG Poomchai Audit Ltd.
   50th  Floor, Empire Tower , 1 South Sathorn Road, Bangkok 10120
Tel   :  (66) 2677-2000
Fax   :  (66) 2677-2222

Legal Advisor  :  LS HORIZON LIMITED
   14 th Floor, GPF Witthayu Tower A
   93/1 Wireless Road, Lumpini, Phatumwan,
   Bangkok 10330
Tel   :  (66) 2627-3443
Fax  :  (66) 2627-3250

Financial Consultants  : -None-

5.2 The legal dispute
-None-
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มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
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6. Corporate Governance Policy

6.1 Policy and guideline on Corporate Governance in overall

The Board of Directors has continuously made determined efforts and adhered to good corporate governance practices 
applicable to the directors of listed companies. It is responsible for the formulation of policies; establishment of directions of 
the Company’s business; supervision and monitoring of the Management’s operations to ensure compliance with the Company’s 
policies and directions at short term and in the long term; as well as establishment of audit procedures and ensuring of transparent 
operations of the Company in order to create added value and bring sustainability to the organization. The Board of Directors 
has accordingly devised the Company’s corporate governance policy which can be summarized as follow:

1. Shareholders’ Rights
The Company realizes the importance of and places emphasis on rights of all groups of shareholders and has the policy 

of equal treatment for all groups of shareholders according to applicable laws, such as the rights to take part and attend the 
shareholders’ meetings; to give opinions, ask questions and provide recommendations; to participate in the consideration of 
various activities of the Company; to appoint proxies and vote by proxy; to appoint and remove individual directors; to appoint 
auditors and fix auditors’ remuneration; to receive dividends, and to receive information sufficiently and timely. The Company 
also places importance on disclosure of information to the shareholders whereby such information must be accurate, sufficient 
and in a timely and transparent manner to enable them to take part in decision making on the Company’s important matters 
whereby the Company promotes the following rights of the shareholders:

Shareholders’ Meetings
The Board of Directors shall hold shareholders’ meetings taking into account rights and equality of all shareholders in 

accordance with the Articles of Association. An annual general meeting of shareholders shall be held within four months from 
the last day of the Company’s fiscal year. If the Board of Directors considers that there is an urgent matter which requires the 
shareholders’ approval, the Board of Directors shall call an extraordinary general meeting whereby the following guidance shall 
be complied with:

1. Before the date of the shareholders’ meeting:
- The shareholders shall have the rights to propose matters to be included as agenda of the annual general meeting of 

shareholders and nominated persons to be considered and elected as directors. Relevant rules and details have been posted 
on the Company’s website (www.pl.co.th).

- The shareholders shall be given the opportunity to submit questions relating to the meeting in advance of the meeting 
date. By determining rule for pre-submission of question and publishing the mentioned rule on the Company’s web site too.

- An invitation letter to the shareholders’ meeting containing information which is accurate, complete and sufficient for the 
shareholders to make decisions together with related documents in Thai and English versions shall be sent to the shareholders, 
and also posted on the Company’s website at least 28 days prior to the meeting date.

2. On the date of the shareholders’ meeting:
- The shareholders’ meeting shall be held, taking into consideration convenient date, time and venue for the shareholders. 

In addition, the Company shall promote the use of technology at the shareholders’ meeting.
- The Company shall allow the registration of attendance to the meeting at least 1 hour in advance and use a barcode 

system in the registration. Meanwhile, the Company’s staff shall welcome and serve the shareholders as may be proper.
- Before the meeting is convened, the number of shareholders attending the meeting shall be informed; the Company’s 

directors and relevant officers shall be introduced; and the voting method shall be explained. In this regard, the Company shall 
use a barcode system in counting votes and displaying results so that meeting shall proceed efficiently.

- At the meeting, a legal advisor shall be invited to witness the vote counting; and the opportunity to witness the vote 
counting shall also be given to the shareholders’ representatives.

มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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- The meeting shall be conducted in accordance with the agenda specified in the invitation letter to the shareholders’ 
meeting. Matters which have not been notified in advance should not be added to the agenda without necessity.

- The shareholders shall be allowed to ask questions and give opinions for each agenda item.
- The shareholders shall cast their votes for each agenda item by using paper ballots. Only the ballots from the shareholders 

who disapprove or abstain shall be collected. For each agenda item, the Company shall count only disapproval and abstention 
votes of the shareholders attending the meeting and of the shareholders appointing the proxy whereby the Company shall 
record such votes in advance during the proxy registering to attend the meeting. Such disapproval and abstention votes shall 
be deducted from the total number of shares held by the shareholders who attend and vote at the Meeting and/or have the 
right to vote (as the case may be) for each agenda item.

- For the appointment of directors, the shareholders shall vote for the directors individually.

3. After the date of shareholders’ meeting:
- Resolutions of the shareholders’ meeting and voting results for each agenda item shall be announced via the information 

dissemination system of the Securities Exchange.
- The Company shall duly prepare and submit minutes of the shareholders’ meeting to relevant agencies within 14 days 

from the date of the shareholders’ meeting and also disclose them on the Company’s website.

2. Equitable Treatment of Shareholders
The Company places importance on equitable treatment of shareholders and also on equitable rights of all groups of 

shareholders. Thus, an internal control system has been set by the Board of Directors to cover all matters including financial 
control, operational control, performance supervision and risk management to ensure compliance with all applicable laws, 
rules and regulations. The internal audit is an independent unit with the duties to audit internal operations of the Company, 
to assess the adequacy and suitability of the internal control system and to report its findings directly to the president and the 
Audit Committee. In this regard, the Board of Directors has devised principles for practice as follows:

1. With respect to the usage of internal information, the Company has assigned the Company’s directors, executives 
and employees at all levels to have the duty to keep the Company’s internal information which has not yet been disclosed 
to the public such as information from financial statements which have not yet been submitted to the Securities Exchange, 
the Company’s operating results, capital increase/decrease, joint venture, dividend payment, merger, acquisition and entering 
into significant commercial contracts.

2. The Company’s directors, executives and persons who know the Company’s internal information before such 
information is disclosed to investors (the “insiders”), have been required to comply with the guidelines for practice for the 
supervision of usage of internal information and the sale and purchase of the Company’s securities. Besides, they are prohibited 
from purchasing, selling, transferring and accepting transfer of securities issued by the Company before such information is 
disclosed to the public whereby the Company shall specify a blackout period during which the aforesaid persons are prohibited 
from purchasing and selling the Company’s securities and shall notify of such period to the directors, executives and insiders 
every year on a regular basis. Besides, the persons who know the Company’s internal information (the “insiders”), are required 
to comply with the confidentiality agreement.

3. The directors and senior executives are required to have the duty to file with the Company Secretary an initial report 
on their interest on the form for reporting profile data, and their interest and related persons’ interest, and keep filing reports 
every time such data is changed.

4. There shall be a process for arranging shareholders’ meetings which promote equitable treatment of shareholders.

3. Rights of Interested Parties
The Board of Directors realizes the importance of each and every group of interested parties/stakeholders and takes into 

account their rights by complying with the laws and ascertaining that such rights are protected in an equitable manner as well 
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as encouraging cooperation between the Company and the interested parties in creating added value and bring sustainability 
to the organization.

Taking into account the interested parties’ rights, the Company shall not do any acts which violate their rights. In this 
connection, the Company has formulated policies and encouraged the establishment of guidelines for conducting business with 
transparency, honesty and fairness. In addition, relevant missions and objectives have been determined so that each and every 
member of the Board, the Management and staff shall acknowledge and understand the scope of responsibilities under the 
laws and the Company’s regulations and take into account rights of every group of interested parties/stakeholders, as follows:-

1. Shareholders
The Company strived at conducting its business in order to attain the best interest for the shareholders continuously 

and sustainably; and adhering to the good corporate governance and accountability to shareholders, thereby building the 
shareholders’ confidence and leading to sustainable growth.

2. Board of Directors
The Board of Directors shall perform its duties with responsibility, care and honesty in order to attain the best interest for 

the shareholders continuously and sustainably, as well as ensure that the rights of each and every group of interested parties/
stakeholders are protected in a fair and equitable manner.

3. Staff
The Company regards the staff as its most valuable asset and is the major contribution to the company success. It 

therefore aims at continuous developing staff’s knowledge and expertise to enable them to achieve higher level ability, and paying 
remuneration in accordance with the policies, rules and rates specified by the Board of Directors and based on the Company’s 
operating results and each employee’s performance. Besides, the Company also places much importance on staff well-being and 
welfare such as provident fund, life insurance, group health insurance, annual health check-up and good working environment.

4. Customers
The Company strives at creating the highest satisfaction and credibility to customers with the best quality products and 

services in order to meet the customer demand; as well as adhering to loyalty, honesty and fairness. The Company shall not 
do any acts which violate the customer’s rights. The customer’s trade secret shall be kept confidential and shall not be used 
for the benefit of the Company or related persons in bad faith.

5.   Trading Partners
The Company places great importance on its trading partners/associates and treats them in accordance to trading terms 

and conditions and contractual obligations, as well as fair and proper competition in a manner which does not bring disgrace 
to its reputation or is not contrary to any law, taking into due consideration the equality, mutual interest and fair selection. 
The Company encourages trading partners to conduct their businesses transparently and comply with occupational safety and 
health standards, environmental friendly guidelines and human rights.

6.   Competitors
The Company conducts its operations in accordance with the rules and principles of fair competition, taking into 

consideration business ethics and trade competition law. The Company has no intention of damaging the competitor’s reputation.
7.   Creditors
The Company strives at performing its contractual obligations and conditions in respect of repayment of principal, 

interest and collateral owing to the creditors. In the case that the Company is likely to face financial problems, the Board of 
Directors shall ensure action plans to solve the problems and closely monitor the implementation of the plans by requiring the 
Management to report the status on a regular basis.

8.   Community, Society and Environment
As a Thai-owned company, the Company realizes its duties and responsibilities towards the nation, community, society 

and environment as well as local culture and tradition. Therefore, in order to maintain well-being society and sustainable 
community, the Company strives to carry on its business with responsibility for society and environment. The guidance on social 
responsibility has been instilled into the minds of the employees, thereby increasing their awareness of social responsibility.
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4. Disclosure of Information and Transparency
It is the Company’s policy to accurately, adequately, timely and transparently disclose important financial and non-financial 

information relating to the Company’s business and operating results approved by the Board of Directors to the shareholders, 
investors, securities analysts and relevant agencies including the public to enable shareholders and interested parties to receive 
information fairly.

The Board of Directors shall ensure that the information shall be disclosed by assigning the President, Head of Finance 
and Control Group or Company Secretary to be responsible for the contents to be disclosed to the public and assigningthe 
Investor Relations Team to serve as the Company’s representative in communicating and publicizing useful information to the 
shareholders, investors, securities analysts and the public to enable them to receive important information on the Company 
accurately. The Company disseminates such information via the SET channels of communication, newspapers, digital media and 
the Company website (www.pl.co.th).

In 2021, the Company joined the “Opportunity Day” once to give explanations for the information relating to the 
Company’s business and operating results to securities analysts, investors and mass media.

Investor Relations Contact
- For individual investors and shareholders
Email  : ir@pl.co.th
Telephone  : 02-290-7575 ext. 101, 113
Facsimile  : 02-693-2298
- For institutional investors and shareholders
Email  : ir@pl.co.th
Telephone  : 02-290-7575 ext. 230
Facsimile  : 02-693-2298
Address  : Phatra Leasing Public Company Limited
252/6, Muang Thai Phatra Complex 1, 29 th floor, 
Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320

6.2 Code of Business Conduct

The Board of Directors has encouraged and facilitated the development of the Code of Business Conduct, comprising:
Supplier Code of Conduct and Employee Code of Conduct which should be in line with the Company’s vision and  

mission, as follows:
Supplier Code of Conduct:
The Company is determined to carry on business in line with and in compliance with the policy concerning ethics, laws 

and responsibilities towards society and environment.  The Company wishes to carry on business under the same policy to our 
business partners and suppliers.  Details of Supplier Code of Conduct have been posted on the Company’s website: http://
www.pl.co.th/supplier-code-of-conduct in the Section “Corporate Governance”.

Employee Code of Conduct
The Company recognizes the importance of “good corporate governance” as part of the Company’s business strategy 

which leads to transparent, equitable and verifiable operations. For the past performance, the Company’s business has been 
carried on within the scope of the Code of Conduct.

To ensure that good corporate governance policies shall be concretely implemented, the Code of Conduct is considered 
an important and necessary tool. Therefore, the Company has set out written guidelines on how to faithfully, honestly and 
equitably perform duties and responsibilities assigned to the Employees at all levels, and how to behave towards the Company 
and all groups of stakeholders so that the Employees at all levels shall acknowledge and adhere to the said guidelines.
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This Employee Code of Conduct has been established as a fundamental standard for the Employees to behave ethically. 
In addition, it reflects the Company’s commitment to complying with laws, rules, regulations and articles of association. It also 
serves to remind the Employees to take caution and prevents them from doing any act in violation of laws, rules, regulations 
and articles of association, which may bring the Company into disrepute.

If an Employee breaches the “Employee Code of Conduct”, it shall be deemed a serious disciplinary violation, and the 
Employee shall be liable to the punishment as specified in the Company’s articles of association and regulations which have 
been stipulated and/or will be announced in the future.

Scope
The “Employee Code of Conduct” applies to the Employees of Phatra Leasing Public Company Limited, its subsidiary 

companies, associated companies and other enterprises, over which the Company has control, including enterprises in foreign 
countries.

The “Employee(s)” means permanent employee(s), contract employee(s), probationary employee(s), temporary 
employee(s), special contract employee(s), contractual party/parties and employee(s) of the companies which have been hired 
by the Company.

Practices
1. Faithfulness, Honesty and Morality
The Employees must perform duties faithfully and honestly in strict compliance with the laws relating to business 

operations, rules, regulations and orders of the Company, and adhere to morality, and must not seek personal benefits.
2. Responsibility for Assignments
The Employees are considered a valuable resource and an essential factor in the Company’s success so the Company 

has taken care of and treated them fairly in relation to advancement opportunity, remuneration, appointment, transfer as well 
as potential development. Therefore, the Company believes that all Employees shall perform their assignments responsibly, 
give cooperation in preparation of accurate and up-to-date documents, data and reports, as well as study to gain knowledge 
and experiences for improving themselves as qualified persons in order to become more efficient and effective at work.

3. Confidentiality and Use of Insider Information
Insider information protection is essential for the Company’s success and also for job security of all Employees. The 

Company deems that it is the responsibility of all Employees to keep the Company’s confidential information strictly confidential. 
The Employees shall not disclose the Company’s information not yet revealed to the public, except in compliance with applicable 
laws or with the approval of line manager or higher level executives. The Code of Conduct in relation to confidentiality and use 
of insider information has been laid down as follows:

3.1 The Company’s Employees at all levels have the duty to keep confidential insider information and documents which 
cannot be revealed to outsiders, for example, price sensitive information, trade secret,formula or invention deemed to belong to 
the Company, whereby the leakage thereof will lead to wrongful benefit-seeking for themselves or their families or associates.

3.2  The Company’s Employees at all levels shall not use confidential information for their own benefit or another’s 
benefit.

3.3  The Company’s Employees at all levels who receive personal information shall keep or use such information with 
due care.

3.4  The Company requires the information relating to contractual parties and the agreements made with the contractual 
parties to be treated as confidential information which cannot be revealed to third party, except in compliance with applicable 
laws or with the approval of line manager or higher level executives.

3.5  Each division should provide measures and systems to strictly control the Company’s information which shall be 
applied within such division or department in order to prevent the Company’s insider information from being disclosed before 
official release. These measures and systems shall be deemed part of risk control measures of the Company.

3.6  The Company assigns the superiors at all levels to have the duty and responsibility to ensure that the important 
data and information of the Company will not be leaked to the public by their inferiors before official release by the Company.

3.7  Insider information internally shared by the Employees shall be used within the scope of duties and responsibilities 
as assigned to the Employees.
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3.8  The Company deems it important to keep confidential the aforesaid information including the information of its 
customers, products, services, work plans, strategies, work procedures and work systems. The Employees shall not use the 
information received or prepared due to their assignments in the Company in the manner which may bring personal benefits.

3.9  The Company’s Employees at all levels have the obligation to protect confidential information of the Company’s 
customers and business partners as well as the Company’s information at all times even though the Employees resign or are 
no longer the Company’s Employees. The Company considers that any information or documents including programs and work 
systems developed and invented during their employment with the Company shall be the property of and be copyrighted by  
the Company. The Employees shall not disclose any information or document including programs and work systems developed 
and invented during their employment with the Company even though they are no longer the Company’s Employees.

4. Insider Trading
The Company prohibits the purchase or sale of securities of the Company or any of its subsidiary companies by using 

insider information which is substantial and has a significant effect on the price of the securities whereby such information has 
not yet been disclosed in the securities exchange and to the public.

In this regard, the top four executives ranked next to the managing director as defined by the Securities Exchange shall 
have the duty to disclose the securities holding in accordance with Form 59-2 to the Office of the Securities and Exchange 
Commission.

5. Conflict of Interest
Any Employee shall not seek personal benefits which are contrary to the interest of the Company, or do any acts which 

may cause conflicts of interest with the Company, and/or carry on any business in connection with the Company’s business or in 
the same type of the Company’s business in order to seek personal benefits and cause damage to the Company, whether directly 
or indirectly. The business carried by the Employee shall not have any impact on his/her duty performance for the Company.

In this regard, any Employee shall not demand or receive any property and/or benefit in bad faith from the customers, 
business partners, creditors or debtors, or use his/her power to seek personal benefits. The Employee shall avoid receiving any gifts 
or presents from business partners which may lead to a conspiracy or make other persons understand that there is a conspiracy.

6. Responsibilities towards the Company’s Property and Reputation
All Employees have the duty to take care of the Company’s property to prevent damage, loss, misuse, theft and 

destruction. The following shall be the responsibilities of the Employees: to comply with maintenance instructions and security 
procedures, to be ready and stay alert for any situation and incident which may arise, as well as to protect and prevent the 
Company’s properties from damage, theft or misuse.

In addition, they shall jointly promote and maintain the Company’s reputation by carefully performing duties without 
giving opinion towards third party in the matter which may have negative impact on the Company’s reputation and operation 
in order to prevent damage which may arise to the stakeholders and the Company’s reputation.

7. Colleagues
All Employees must respect personal rights of other Employees whereby no information or stories of other Employees, 

whether they are private matters or not, shall not be disclosed or criticized in the manner that may damage the Employees or 
the Company’s image, must not condemn him/her or do any act which may lead to disunity or cause internal damage to the 
Company or related persons of the Company, must treat other colleagues politely and generously with good human relationship, 
and must help bring about and maintain team unity.
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7. Composition of the Board of Directors

The Board of Directors consists of qualified persons from various fields who possess knowledge, skill, experience and 
expertise beneficial to the Company, regardless of gender. They shall have qualifications as prescribed by applicable laws. The 
Board of Directors shall be made up of a minimum of 5 members and not exceeding 12. The directors shall appoint one of 
their members to preside as Chairman. If the directors deem proper, one or more vice-chairman may be appointed from their 
members. Moreover, it is the Board of Directors’ responsibility to determine and review the structure of the Board of Directors 
with respect to size, composition and ratio of independent directors which are proper and necessary for achieving the Company’s 
objectives and goals set. The directors shall hold office for a term of 3 years.

The ratio of executive directors to non-executive directors in the Board of Directors represents a balance of power. Most of 
the directors are non-executive directors who will be able to express opinions on the Management’s performance independently. 
The number and qualifications of independent directors shall conform to the rules and regulations of the Office of the SEC and 
the SET. The independent directors shall be allowed to express their opinions independently.

The powers, roles, duties and responsibilities of chairman, directors and president have been diversified and defined 
whereby there is clear cut separation of their duties and responsibilities in order to prevent any one person from having unlimited 
powers. In this regard, the president shall have the powers. In this regard, the Board of Directors shall have the powers, duties 
and responsibilities to control and manage the Company’s businesses in accordance with the policies, strategic goals, laws 
including rules and regulations as assigned by the Board of Directors.

The duties of the Chairman as the leader of the Board of Directors shall cover at least the following subjects:
1. presiding over the shareholders’ meetings;
2. presiding over the Board of Directors’ or committee’s meetings;
3. having a casting vote in the case of equality of votes;
4. calling the Board of Directors’ or committee’s meetings and setting the meeting agendas by discussing with the president 

and providing measures for ensuring that important matters shall be included in the meeting agendas;
5. overseeing, monitoring and ensuring efficient performance of directors;
6. promoting corporate culture, morality and good corporate governance as well as performing duties as prescribed by 

law, and also promoting good relationships among directors and between the directors and the Management.

The Board of Directors has the policy to ensure that an independent director shall hold office for not more than 9 years 
consecutively whereby for a newly appointed independent director, his/her term of office shall be counted from the date on 
which he/she is appointed as independent director for the first time.

For an existing independent director, his/her term of office shall be counted from the date on which the corporate 
governance policy was approved whereby he/she shall continue to hold office for not more than 9 years.

As at 31 December 2021, the total number of directors was 12, consisting of 1 executive director, 5 non-executive directors, 
6 independent directors (equivalent to 50% of all directors) whereby there were 2 female directors and 10 male directors.

Directorship in Other Companies
The Board of Directors has established guidelines for practice relating to the directorship in other companies held by the 

Company’s directors, president and senior executives whereby each of them may hold the position of director in not exceeding 
5 listed companies so that every director shall be responsible and allocate his/her time for the performance of director’s duties 
adequately.

In this regard, for the president and Chief Executive, if he wishes to hold the position of director in otherlisted company, 
he must obtain approval of the Board of Directors.
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The Board of the Directors
The Board of Directors of Phatra Leasing Plc. comprises :

Names Positions

1.Mr.Photipong Lamsam Chairman

2.Mr.Poomchai Lamsam Vice Chairman / Chairman of the Remuneration and Selection Committee

3.Mr.Sara Lamsam Director / Chairman of the Executive Committee / Member of the Risk 
Management Committee

4.Mrs.Nualphan Lamsam Director

5.Mr.Pipop Kunasol Director and President / Member of the Executive Committee / Member of 
the Risk Management Committee / Chairman of the Investment Committee

6.Dr.Sutee Mokkhavesa Director / Member of the Executive Committee / Member of the Risk 
Management Committee / Member of the Investment Committee

7.Mrs.Chantra Purnariksha Independent Director / Member of the Remuneration and selection 
Committee

8.Mr.Vichate Tantiwanich Independent Director / Member of the Risk Management Committee

9.Mr.Anupon Likitpurkpaisan Independent Director / Chairman of the Risk Management Committee

10.Mr.Suebtrakul Soonthornthum Independent Director / Chairman of the Audit Committee

11.Mr.Arpatsorn Bunnag Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the 
Remuneration and selection Committee

12.Mr.Poonpipat Aungurigul Independent Director / Member of the Audit Committee

Powers, Duties and Responsibilities of the Board of Directors
1. The Board of Directors shall oversee and ensure that the Company honestly and carefully conducts its business in 

accordance with applicable laws, objectives and Articles of Association, as well as shareholders’ resolutions for the maximum 
benefit of the Company and its shareholders.

2. The Board of Directors shall consider business strategies and directions, for short term and long term, as proposed 
by the Management. It also has the power to approve business plans, budgets, missions, visions, objectives and goals of the 
Company, as well as important issues relating to the Company’s business directions and policies as proposed by the Management.

3. The Board of Directors shall monitor and ensure that the Management shall implement action plans in accordance 
with the business strategies and directions.

4. Overseeing and ensuring that that the systems for financial report preparation and information disclosure work properly, 
adequately, timely and in accordance with the financial reporting standards as well as relevant rules and regulations, and also 
monitoring and ensuring the sufficiency of financial liquidity and debt paying ability of the Company.

5. Consider and approve important mutual list according to the law, announcement and regulations.
6. Promoting and supporting the use of innovation and information technology for increasing business opportunities and 

improving business operations so as to achieve the Company’s objectives and goal.
7. Ensuring proper risk management and internal control systems.
8. Ensuring proper remuneration structure and evaluation.
9. Promoting cooperation between the Company and its stakeholders in improving the Company’s performance by 

encouraging cooperation and taking care of stakeholders according to their rights granted by applicable laws.
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10. In the case that the Company has subsidiary companies or associated companies, the Board of Directors shall have the 
duty to ensure that there shall be framework and mechanism for supervision of policies and operations of subsidiary companies 
and other enterprises significantly invested by the Company at a proper level for each enterprise.

Sub – Committees
The Sub-Committees of Directors have a duty to complete tasks assigned by the Board of Directors. The company have 

the Board of Directors and the Sub-Committees consisting of :

1. The Audit Committee
The names of the Audit Committee has 2 year tenure, consisting of :

Name Position

Mr. Suebtrakul Soonthornthum Chairman of the Audit Committee

Mr. Arpatsorn Bunnag Member of the Audit Committee

Mr. Poonpipat Aungurigul Member of the Audit Committee

Mr. Danu Sukhavat Secretary of the Audit Committee

Mr. Suebtrakul Soohornthum, Chairman of the Audit Committee has knowledge and experiences to examine the reliability 
of the financial statements.

Scope of authority and duties of the Audit Committee
The Audit Committee has the following duties and responsibilities to report to the Board of Directors:
1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate;
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and 

efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of 
the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit;

3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the 
laws relating to the Company’s business;

4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such person’s 
remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year;

5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they 
are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the Company;

6. The Audit Committee shall work with the Internal Audit Office to implement and review the Anti-Corruption Policy.
7. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by 

the audit committee’s chairman and consist of at least the following information:
(a) An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
(b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(c) An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws  

      relating to the Company’s business,
(d) An opinion on the suitability of an auditor,
(e) An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member,
(g) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in accordance  

               with the charter,
(h) Other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and  

               general investors,
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8. To perform any other act as assigned by the Company’s board of directors, with the approval of the audit committee.

2. The Remuneration and Selection Committee
The Remuneration and Selection Committee shall hold office for terms of 3 years each, and comprise at least 3 directors 

whereby at least one of them shall be an independent director, as follows:

Name Position

Mr. Poomchai Lamsam Chairman of the Remuneration and Selection Committee

Mrs. Chantra Purnariksha Member of the Remuneration and Selection Committee (holding the position of independent 
director)

Mr. Arpatsorn Bunnag Member of the Remuneration and Selection (holding the position of independent director)

Miss Potjana  Kleepubon Secretary of the Remuneration and Selection Committee
Note : Mrs. Thipsuda Kuenkong retired from her position of the Secretary of the Remuneration and Selection Committee on December 31,2021.

Scope of Authorities and Duties of the Remuneration and Selection Committee
1. To consider forms and criteria of remuneration to ensure that the forms and criteria of remuneration of the Board of 

Directors, sub-committees and president are proper, fair and in recognition of their contribution to the Company’s success, and 
also in compliance with the rules prescribed by government agencies or relevant instructions;

2. To consider and determine annual remuneration of the Board of Directors and sub-committees and propose the matter 
to the Board of Directors’ meeting for consideration and approval;

3. To consider criteria for evaluation and remuneration of president and propose the matter to the Board of Directors’ 
meeting for consideration and approval;

4. To review and determine remuneration in the organization as proposed by the management, including annual adjustment 
of wages and annual bonus, and propose the matter to the Board of Directors, as well as to give advice on the matter to the 
management;

5. To recruit and select personnel who have knowledge and skills in various fields necessary for the Company’s business, 
possess proper qualifications and do not have prohibited characteristics as prescribed by laws and relevant government agencies 
for the positions of directors and senior executives of the organization in order to replace those retiring by rotation and nominate 
qualified persons to the Board of Directors for consideration;

6. To consider offering for sale new securities (or share warrants) to directors and employees (if any); and
7. To perform any other duties as assigned by the Board of Directors. 

3. The Risk Management Committee
The name of The Risk Management Committee has 3 years tenure, consisting of :

Name Position

Mr. Anupon Likitpurkpaisan Chairman of the Risk Management Committee

Mr. Sara Lamsam Member of the Risk Management Committee

Mr. Pipop Kunasol Member of the Risk Management Committee

Dr. Sutee Mokkhavesa Member of the Risk Management Committee

Mr. Vichate Tantiwanich  Member of the Risk Management Committee

Mr. Kachornjak Chalothorn Member of the Risk Management Committee

Mr. Danu Sukhavat Member and Secretary of the Risk Management Committee
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Scope of authority and duties of the Risk Management Committee
 1. Setting up to meeting cooperates with executive committee to operational plan to assign standard of the risk 

management and standard of control the risk management, addition the risk management system to aim into a conversation 
for strategies, goal and to direction of management to business plan to present to Executive committee.

 2. To regulated and recommend to the Board of Directors about the policy of risk management, standard of operations 
process, strategies and performance to risk condition for confidence that the company has proper and adequate internal control 
system.

 3. To followed and reviewed the company’s policy and the risk management system are sufficient and to compliance 
with the company’s plan.

 4. To reported to the Board of Directors has been held through it’s sustain. That mean to development and adjust to 
be consistent which company’s policy and standard the risk management.

 5. To carry other tasks as assigned by the Board of Directors

4. The Executive Committee
Consisted of representative from the Board of Directors and the Management Department to investigate the administration 

and management aspect.

Name Position

Mr.Sara Lamsam Chairman of the Executive Committee

Mr.Pipop Kunasol Member of the Executive Committee

Dr.Sutee Mokkhavesa Member of the Executive Committee

Mr.Kachornjak Chalothorn Member of the Executive Committee

Mr.Danu Sukhavat Member of the Executive Committee

Miss Potjana  Kleepubon Secretary of the Executive Committee
Note : Mrs. Thipsuda Kuenkong retired from her position of the Secretary of the Executive Committee on December 31,2021.

Scope of authority and duties of the Executive Committee
1. Cooperate cooperates with the company’s daily administration department and in processing the business plan and 

budget.
2. Review and approve on general agenda and complete assigned task from the Board of Directors and report to the board.
3. Review other matter which is not a usual agenda and/or not in the business plan and budget that can affect the 

company’s financial status, income, or reputation; including reviewing a newly launched activity or product, and report to the 
Board of Directors for further consideration. 

4. Verify the risk management procedure, including legal procedure, rules and related policies.

5. The Investment Committee
Consisted of representative from the Board of Directors and the Management Department, to choose even more effective 

funding resources and financial structure which comprised of:
 

Name Position

Mr. Pipop Kunasol Chairman of the Investment Committee

Dr. Sutee Mokkhavesa Member of the Investment Committee

Mr. Danu Sukhavat Member and Secretary of the Investment Committee
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Scope of authority and duties of the Investment Committee
1. Review company’s capital structure
2. Consider company’s balance sheet management such as capital raising, credit lines with financial institutions  

     (including asset-liability management policy)
3. Consider company’s asset management
4. Consider liquidity and company’s funding policy to be consistent with company’s medium term business plan
5. Plan and develop company’s financial strategy
6. Consider topics which will affect company’s credit rating
7. Carry other tasks as assigned by the board of director

7.2 Management Structure 

7.2.1 The Board of Directors
The Board of Directors is tasked to set the company’s visions, policies, and strategies as well as to guide the company’s 

direction. It also has a duty to supervise the company’s operation department to ensure that it follows the company’s policies 
with efficiency and effectiveness as well as to report its performance to the board of directors in order to benefit the company 
and its shareholders.

The Board of Directors of Phatra Leasing Plc. comprises :

Names Positions

1.Mr.Photipong Lamsam Chairman

2.Mr.Poomchai Lamsam Vice Chairman / Chairman of the Remuneration and Selection Committee

3.Mr.Sara Lamsam Director / Chairman of the Executive Committee / Member of the Risk Management 
Committee

4.Mrs.Nualphan Lamsam Director

5.Mr.Pipop Kunasol Director and President / Member of the Executive Committee / Member of the Risk 
Management Committee / Chairman of the Investment Committee

6.Dr.Sutee Mokkhavesa Director / Member of the Executive Committee / Member of the Risk Management 
Committee / Member of the Investment Committee

7.Mrs.Chantra Purnariksha Independent Director / Member of the Remuneration and selection Committee

8.Mr.Vichate Tantiwanich Independent Director / Member of the Risk Management Committee

9.Mr.Anupon Likitpurkpaisan Independent Director / Chairman of the Risk Management Committee

10.Mr.Suebtrakul Soonthornthum Independent Director / Chairman of the Audit Committee

11.Mr.Arpatsorn Bunnag Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the 
Remuneration and selection Committee

12.Mr.Poonpipat Aungurigul Independent Director / Member of the Audit Committee

Authorized Signatories
“The authorized directors who can sign to bind the Company are Mr.Photipong Lamsam, Mr.Poomchai Lamsam, Mr.Sara 

Lamsam, Mrs.Nualphan Lamsam, Dr.Sutee Mokkhavesa, Mr.Pipop Kunasol with the condition requiring 2 directors to jointly sign 
together with the Company’s seal affixed.”
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7.2.2 Executives
The Company has 8 executives as defined by the Office of the Securities and Exchange Commission, whose names are 

as follows:

Names Position

1. Mr.Pipop Kunasol President

2. Mr.Kachornjak Chalothorn Executive Vice President Head of Price and Cost Management Group

3. Mrs.Thipsuda Kuenkong* Executive Vice President Head of Supporting Group

4. Mr.Soottichai Sombatsiri First Senior Vice President Head of Corporate Business Group

5. Mr.Thanan Suebsiri First Senior Vice President Head of Special Asset Business Group

6. Mr.Narupol Watanakun First Senior Vice President Head of Service and Asset Management Group

7. Mr.Danu Sukhavat First Senior Vice President Head of Finance and Control Group

8. Mrs.Karaked Junvanitrattana First Senior Vice President Head of Accounting Department

* Mrs.Thipsuda Kuenkong retired from her position on December 31, 2021

7.2.3 Scope of Secretary
The resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 1/2022, which was held on January 20, 2022, that the meeting has 

resolved to appoint Ms. Potjana Kleepubon to be the Company Secretary, who has passed Certification from company Secretary 
Program (CSP) by the Thai Institute of Director (IOD) with the following scope of works.

1. Support the committee in relevant to rules and regulations.
2. Organize meeting of executive committee and shareholders in accordance with law and company’s regulations.
3. Provide initiate suggestion to the executive committee in relevant to rules, regulations, laws and conducts to oversee 

the operations.
4. Be the data center of the organization such as business registration, memorandum of association, regulations, 

shareholders’ registration and any other permits to operate the businesses.
5. Oversee the disclosure of information to ensure that it is correct and timely.
6. Communicate with other shareholders to understand rights and company’s information.

Note : Mrs. Thipsuda Kuenkong retired from her position on December 31,2021.

7.2.4 Personnel
Employees are a valuable resource for Board of Directors and constitute the key factor to the Company’s success. The 

policy and practice guidelines in respect of personnel are as follows:
1. Treat all employees with respect and human dignity, and ensure that they have all of the basic employment rights;
2. Promote labor equality and prohibit preferential treatment, or other discrimination on the basis of sex, color, race, 

religion, age, disability, or status which is not related to work performance;
3. Encourage the employees to participate in the determination of the work operations and development of the Company;
4. Offer fair returns that are appropriate considering the employees’ knowledge, abilities, duties, responsibilities and 

performance;
5. Arrange for appropriate welfare and benefits for the employees, such as the provident funds, life insurance, and group 

health insurance, as well as annual health check-ups;
6. Provide the facilities necessary for the performance of work, as well as arrange the working environment in a manner 

that takes into account the safety and hygiene of the employees, in order to promote and improve the quality of life of the 
employees; and

7. Encourage the employees of all levels to participate in Corporate Social Responsibility (CSR) activities.
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Composition of the Board of Directors

As of 31 December 2021, the Company has 159 permanent employees.  Throughout the past 5 years, the  
Company has never entered any labour dispute.  Also, in 2021, the Company did not have any statistics on  
occupational accidents and absence from work or illness due to work.  Besides, all of the Company’s employees have 
been vaccinated for coronavirus disease 2019 (COVID-19).  As of 31 December 2021, the remuneration paid by the  
Company to the employees amounted to Baht 110.09 million, consisting of salary and bonus.

Caring for the employees during the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), the Company has placed 
importance on health and safety of customers, business partners, alliances and employees including their family  
members.  Thus, the Company has provided measures for reducing and rotating the employees present at the  
Company whereby the employees have been grouped and taken turn to be present at the Company.  Meanwhile,  
certain groups of employees who can work from home (WFH) have been allowed to work through systems, taking into 
account occupational safety and health in order to reduce transmission risk resulting from commuting to and gathering 
at the workplace.

Development of Directors, Executives and Employees in 2021
The Company targets to continuously improve knowledge and capabilities to directors, executives and employees 

by providing training and seminar courses in accordance with annual training scheme to develop and increase their 
working potentials in accordance with goals, policies and directions of the organization, as well as to develop their 
knowledge and capabilities for career stability and career advancement opportunities based on their potentials.

Due to the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), in 2021 the Company provided training and seminar 
courses by emphasizing online training courses for employees safety whereby  in 2021 the employees were sent to  
attend online training courses and public training courses, totaling 23 courses.  Taking into account results of training 
need survey and employee performance evaluation conducted by supervisors, the Company selected the employees 
to attend the aforesaid training courses in order to develop their knowledge, understandings, attitudes or skills, build up 
their experiences or modify their behaviors.

In this regard, for the purpose of increasing potentiality of the Company’s executives, in 2021 the Company has 
assigned the directors and executives to attend training and seminar courses as follows: 
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Name Training/Seminar Course

Mr.Danu Sukhavat 
First Senior Vice President Head of Finance and 
Control Group

- Fraud & Cyber Security Risk, by Thai Listed Companies Association
- Risk Management during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Pandemic
- The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and 

Accounting
- ESG Integration in Sustainable Investing
- ESG related Financial Innovation

Mrs.Karaked Junvanitrattana 
First Senior Vice President Head of Accounting 
Department

- Laws Governing e-Payment, Regulations and Procedures for e-Tax 
Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax and e-Filling Preparation

- Essential Aspects to be Aware of in Preparation of Financial Statements, 
Closing Entries and Presentation of Financial Statements in Accordance 
with Financial Reporting Standards before Submission thereof

- Techniques for Engagement Quality Review to Ensure Quality Financial 
Reporting

Mr. Suphol Pinthong
Vice President Head of Credit Underwriting and 
Monitoring Department

- Commercial Credit and Credit Risk Assessment, by The Thai Institute of 
Banking and Finance

Mr. Somphol Srikasikul
Vice President Head of System Development 
Department

- Keeping up with New Banking and Finance Laws in Digital Era, batch 4,
- by The Thai Institute of Banking and Finance

 
7.2.5 Auditor’s remuneration
Appointment, judgement for remuneration and termination of the auditor The Audit Committee has considered to appoint, 

consider for remuneration and terminate the authorized auditor by submitting to the Committee to appoint the Company’s 
Auditor in each year to request for the approval from the shareholder meeting.

In this regard, in the year 2021, the shareholders’ meeting considered approving appointment of the Company’s auditors 
and fixing their remuneration, the auditors from KPMG Phoomchai Audit Limited consisting of:

Miss Aorapin Sinthawornkul, Certified Public Accountant No. 9441, or
Mr.Chokechai Ngamwutikul, Certified Public Accountant No. 9728, or
Mr.Chanchai Sakulkoedsin, Certified Public Accountant No. 6827, or
Miss Pantip Gulsantithamrong, Certified Public Accountant No. 4208

If the aforementioned auditors were unable to perform the duties, KPMG Phoomchai Audit Limited should provide other 
certified public accountant to perform the duties instead. In this regard, the aforementioned 4 persons had no relationship or 
conflict of interest with the Company / affiliated companies / executives / major shareholders or their related persons. Thus, 
they were independent in auditing and commenting on the Company’s financial statements. The audit fee for the fiscal year 
2021 was fixed as the amount of Baht 1,750,000.
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8. Operating result report relating to Corporate Governance

8.1 Summary of Operating Results of Directors
In 2021, the Board of Directors played an important role in determining directions, strategies and policies for operations 

of the Company and also approved business plan and annual budget, reviewed sufficiency of internal control procedures and 
appropriate risk management procedures, oversaw, monitored and ensured that the management followed strategies, policies 
and business plan of the Company so that the operations of the Company would be in compliance with the rules, regulations 
and laws of relevant government agencies, as well as in accordance with the resolutions adopted by the shareholders’ meetings.  
Besides, the Company’s vision and value were reviewed and updated to ensure that they were in line with the business direction 
in the long term.  In this regard, the management has the duty to report operating results to the Board of Directors’ meetings 
on a regular basis.

8.1.1 Recruitment, Development and Performance Assessment of Directors
Recruitment of Directors
The Board of Directors shall appoint the Remuneration and Selection Committee to consider policies and criterion for 

recruiting and selecting directors in order to ensure qualified directors. Then the matter shall be forwarded to the Board of 
Directors for consideration and proposed to the shareholders’ meeting for consideration and election of directors. In this regard, 
the directors shall be selected from qualified persons from various fields who possess knowledge, experience, expertise and 
leadership qualities, and also have clear vision for the future including the following qualifications:

1. The person should be qualifies persons according to the Public Companies Act and the Funds and stock Exchange 
Market Act

2. The person should possess knowledge, skill and experience beneficial to business operation Determination and ethical 
business conduct.

3. The person should possess an ability to use discretion in a straight forward manner, independent of Management and 
other interest groups.

4. The person should possess an ability devote sufficient time and is responsible for his own conduct.
Thus, at the shareholders’ meetings, the directors are appointed according to following criteria and method
1. Each shareholder has one vote for each share.
2. Each shareholder shall use all of his votes according to (1) to appoint one or several directors. However, he cannot 

allot any number of his votes to any such person.
3. Persons having the most votes shall be elected in respective order up to number of directors being elected at that 

time. In case of two or more candidates having an equality of votes, exceeding the number of directors being elected at that 
time, the Chairman shall have the casting vote.

In this regard, the person who has been appointed as a new director shall be provided with an orientation and useful 
information for the performance of duties, important policies, including business directions, objectives, targets, visions, missions 
and values of the organization.

Independent Committee Recruitment
Searching for an independent committee, the Remuneration and Selection Directors will be responsible in determining and 

considering candidates that have the proper qualifications; the names of the candidates will be submitted to the Management 
for final consideration. These names will then be taken to discussion with the shareholders. The shareholders will then select 
individuals of the list and an independent committee will be formed. The independent committee will be individuals that can 
work independently in accordance with the announcements of the Committee of Market Investments and the Office of Stock 
Market Supervision. Furthermore, the individuals of the committee must always put forth the interest of each and every single 
shareholder of the company and assure that there will be no conflict of interest and are independent from the Management. 
These individuals must be able to attend meetings and will submit their suggestions to the Management openly. The qualifications 
of the individuals of the independent committee are as follows:

1. Is a current shareholder, and have shares that can represent all the licensed agents. Shares that are of the corporation, 
conglomerates, group companies, majority shareholder, or any group or individuals that may influence on registered licensed 
agents will be considered as one voice equivalent to the independent committee.
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2. Is not currently, or never had been a member of the Board of Management, an employee, staff, consultant, or in 
any positions that have received financial compensation from the company or in a position to have influence on the licensed 
agents. If an individual falls in one of the categories, eligibility for the candidacy will be open once that individual has relinquish 
all ties with the member for at least two years as of the date from resignation till application. This article does not apply to 
the independent committee member that was previously a government official, a consultant of a government agency that is a 
majority shareholder, or individuals that may influence on registered licensed agents.

3. Is not a family relative or have any relationship (e.g. any civil documentation explaining family or relationship) with 
the company’s Management, majority shareholder, individuals that are recommended as management, individuals that may 
influence on licensed agents, or minor companies.

4. Does not have or used to have business relationships with a licensed agent, the corporation, companies that are minor 
or part of the group of companies, majority shareholder, or individuals that can influence licensed agents, or any association that 
could influence that outcome of the independent decision. Is not or used to be a shareholder that is associated with individuals 
that are associated with individuals that influence licensed agents, the corporation, minor companies, group companies, majority 
shareholder, individuals that influence licensed agents. If an individual falls in one of the categories, eligibility for the candidacy 
will be open once that individual has relinquish all ties with the stated conditions for at least two years as of the date from 
resignation till application.

Business relationships as mentioned in previously also includes documentation of trade transactions that are part of 
daily business conduct, renting or leasing real estate, reports on property and services, giving or receiving any form of financial 
support in forms of receiving or lending, assuring on behalf, assuring with property in debts, or any forms of activity that fall 
in the same category, which may result in the registered licensed agent or members of any party of a contract bind to a debt 
3% of the property value used by the requested licensed agent or may worth more than twenty million Baht, or which item 
is deemed more valuable. The total sum of debts will be calculated based on the value of terms in accordance with the 
announcement of Office of Market Investments Supervision. All terms will be reviewed according to the surmounted sum of 
debts, calculated according to the debts that have occurred over the previous year before the current business relationship 
with the mentioned individuals.

5. Is not or used to be an account auditor of a licensed agent, corporation, minor company, group company, majority 
shareholder, individual that can influence licensed agents, and a shareholder that may have business interests with account 
audit offices; that currently has an existing audit of the licensed agent, corporation, minor company, group company, majority 
shareholder, individual that can influence licensed agents, unless that individual has relinquish all ties with the stated conditions 
for at least two years as of the date from resignation till application, will they be eligible for application.

6. Is not or used to be an individual that have given expertise services, which includes consultation on legal or financial 
matters, and receive a compensation of the service fees exceed more than two million Bath per annum from the licensed 
agent, corporation, minor company, group company, majority shareholder, individual that can influence licensed agents, and a 
shareholder that have business interest, individual that can influence or partners of the individual that is providing the expertise 
services. Unless that individual has relinquished all ties with the stated conditions for at least two years as of the date from 
resignation till application, will they be eligible for application.

7. In not a committee member that is acting on behalf of the licensed agent, majority shareholder, or a shareholder that 
is associated with the majority shareholder.

8. Is not an individual that is currently conducting business that is similar with the company, which may cause conflicts 
of interests with the licensed agent or minor companies, or have shares with other conglomerates, or is a committee member 
that has managing influence, an employee, a staff, consultant that currently receives monthly compensation, or hold more 
than 1% shares in other companies that practice similar business as the company, which may cause conflicts of interests with 
the licensed agent or minor companies.

9. Does not have any matters that inhibit his/her ability to express opinions independently about the Management of 
he licensed agent. 
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After appointment as a member of the independent committee that have the complete qualifications stated in Articles 1 
to 9, the independent committee will have a task instructed by the Management to review the current business practices of the 
licensed agent, corporation, minor company, group companies that have shares equivalent to majority shareholder, individual 
that can influence licensed agents; the decision will be concluded by a collective decision. 

In conditions where the individual was nominated by the licensed agent to be appointed as a member of the independent 
committee, and that individual is or used to have business relationships or provided expertise services that exceed the sum 
stated in Article 4 or 6, the licensed agent will have an extension on the conditions that state the existing business relationship 
and expertise services that exceed the stated sum. This extension will be in effect upon the license agent demonstrates to the 
Management of the company that the consideration process is in accordance with Charter 89/7, which states that appointing 
the concerned individual does not have any effect on the responsibilities or process of giving independent suggestions. The 
following clause is a transparent explanation found in the documents of the shareholder meeting on the subject of appointing 
the independent committee.

a. The characteristics of the business relationship or expertise services provided to the respected individual does not 
fall in the category stated.

b. Reasons and pending necessity in appointing the respected individuals as members of the independent committee.
c. The comments of the Management of the licensed agent concerning the appointment of the respected individuals as 

members of the independent committee 
In the interests as stated in Article 5 and 6 concerning the term “partner”, is defined as individuals that are certified by 

the Office of Licensed Auditors or individuals that provide expertise services and ratified on the account audit reports, or the 
expertise service reports (depending on the case), on behalf of the company only.

Selection of Executives
The Board of Directors shall ensure that the Company’s president and senior executives shall be selected and developed 

so that they shall have knowledge, abilities, experience and qualifications which are necessary for driving the organization’s goals.
In selecting the president and senior executives, the Board of Directors has assigned the Remuneration and Selection 

Committee to consider criterion and procedures for selecting and appointing the president, and also to consider and approve the 
person nominated by the president for the position of senior executive to make sure the business runs smoothly. Besides, the 
Board of Directors shall ensure succession plans for the president and senior executives, and report results of implementation 
of the succession plans to the Board of Directors on a regular basis, as well as encourage the president and senior executives 
to receive training so as to improve their skills, knowledge and experience beneficial to the performance of duties.

The Board of Directors shall ensure proper remuneration structure and evaluation whereby the Remuneration and 
Selection Committee shall be appointed to consider policies and criterion for determining remuneration structure which shall 
motivate the president, senior executives and personnel at all levels to perform duties in accordance with the Company’s 
objectives and goals.

Leadership and Visions of the Board of Directors
The Board of Directors realizes the importance of its roles and responsibilities as the organization’s leader in directing 

and maintaining the shareholders and stakeholders’ benefits. Therefore, it has formulated strategies and directions for doing 
business at present and in the long term, stipulated audit procedures and ensured transparent operations of the Company in 
order to create added value and bring sustainability to the organization.

Besides, the important roles of the Board of Directors in creating and driving organizational culture include to adhere to 
good corporate governance practices, to be able to adjust itself under changing factors, to model good behavior as the leader 
in good corporate governance practices in order to sustainably create value for the Company, to encourage the Company 
to achieve effective corporate governance, and also to develop and encourage the personnel’s knowledge, morality, ethical 
standards as well as responsibilities for society and environment.
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Board of Directors’ Meetings
The Board of Directors shall hold a Board of Directors’ meeting at least once every three months which shall be scheduled 

in advance for each year. Notice of meeting schedule of each Board/committee shall be sent to the directors/committee 
members at the beginning of each year. Additional meetings may be held as necessary whereby the Company Secretary shall 
send the notice of meeting and supporting documents to the Board of Directors at least 7 days prior to the meeting so that the 
directors shall have sufficient time for consideration. The notice of the meeting shall clearly specify meeting agendas and shall 
be enclosed with supporting documents completely and accurately.

Each meeting shall take about 1-3 hours, depending on the agenda proposed. A written record of the proceedings at 
each meeting (minutes of meeting) shall be prepared. The minutes of meeting adopted by the Board of Directors shall be kept 
and available for inspection by relevant directors and shareholders.

At each meeting, there shall be not less than one half of the total number of directors present to constitute a quorum. 
For the agenda item requiring resolution, there shall be not less than two-thirds of the total number of directors. In this regard, 
each director should attend meetings not less than 75% of the total number of the Board of Directors’ meetings held each year.

The Board of Directors requires the independent directors’ meeting to be held for the purpose of scrutinizing information, 
giving independent opinions and proposing guidelines for considering important matters before forwarding such matters to the 
Board of Directors. The Board of Directors also gives non-executive directors the opportunity to hold a meeting among them as 
may be necessary to discuss businesses without the Management.

Evaluation of Performance of the Board of Directors
The Board of Directors shall ensure that annual evaluation of performance of the Board of Directors shall be conducted 

at least once a year by using self-evaluation methods. According to the self-evaluation for 2021, the score was 93.71%. The 
directors were of the opinion that the structures, components and qualifications of directors and independent directors in each 
committees were proper, and that the expression of opinions and the holding of meeting of each committee were proper and 
in line with the Company’s operational context and regulations.

The evaluation results shall be jointly considered by the Board of Directors for the purposes of developing their 
performance and solving relevant problems as well as ensuring that each director has knowledge and understanding in relation 
to roles, duties, nature of business and laws relating to business operation. In addition, all directors shall be encouraged to 
increase skills and knowledge on a regular basis for the purpose of performing their duties.

Besides, the Company shall annually prepare and submit to the directors a summary report on guidelines for supervision 
of the use of inside information, report on interests of directors/executives and related persons and blackout periods,as well as 
summary report on duties of directors and executives including important policies of the Company. Such reports will be useful 
for the performance of their duties.

Remuneration of Directors
The Board of Directors has appointed the Remuneration and Selection Committee to consider policies and criterion for 

determining structure. Which must be transparent and approved by the shareholders, taking into account the appropriateness 
to and consistency with their responsibilities at work as well as the Company’s financial position, and also motivate the Board 
of Directors to lead the organization to success in the short term and long term. In this connection, any director who has been 
assigned to act as a member of any committee shall receive additional remuneration based on the quantity of work increasing.

Operating result report relating to Corporate Governance Operating result report relating to Corporate Governance



238
Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2021

8.1.2 Summary of the meeting participation in each Committee and the Remuneration
The Company’s Board of Directors’ meetings shall be held at least once every 3 months whereby the meeting dates 

shall be specified in advance each year and notice thereof shall be sent to the directors from the beginning of the year. Special 
meetings may be held as may be necessary.

In the fiscal year 2021 (January – December 2021), details of the attendance at each committee’s meetings are as follows:
Unit : Number of Meetings

Names

Board of
Directors
(Total 8

Meetings)

Audit
Committee

(Total 4
Meetings)

Remuneration 
and Selection
Committee

(Total 2
Meetings)

Risk
Management
Committee

(Total 4
Meetings)

Executive
Committee
(Total 14
Meetings)

Investment
Committee

(Total 4
Meetings)

1.Mr.Photipong Lamsam 7/8

2.Mr.Poomchai Lamsam 8/8 2/2

3.Mr.Sara Lamsam 8/8 3/4 13/14

4.Mrs.Nualphan Lamsam 8/8

5.Mr.Pipop Kunasol 8/8 4/4 14/14 4/4

6.Dr.Sutee Mokkhavesa 8/8 4/4 14/14 4/4

7.Mrs.Chantra Purnariksha 7/8 2/2

8.Mr.Vichate Tantiwanich 7/8 4/4

9.Mr.Anupon Likitpurkpaisan 6/8 4/4

10.Mr.Suebtrakul Soonthornthum 8/8 4/4

11.Mr.Arpatsorn Bunnag 8/8 4/4 2/2

12.Mr.Poonpipat Aungurigul 8/8 4/4

13.Mr.Kachornjak Chalothorn 4/4 14/14

14.Mrs.Thipsuda Kuenkong* 8/8 2/2 14/14

15.Mr.Danu Sukhavat 4/4 4/4 14/14 4/4
* Mrs.Thipsuda Kuenkong retired from her position on December 31, 2021 

Number of Directors in each team as at 31 December,2021
Board of Directors      12 persons
Audit Committee      3 persons
The Remuneration and Selection Committee  3 persons
The Risk Management Committee    7 persons
The Executive Committee     6 persons
The Investment Committee    3 persons
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Compensation of Committee Members and Management
1. Financial Compensation
Compensation of Committee Members Details
The BOD resolved to propose to the shareholders’ meeting to consider and approve the payment of the remuneration 

and bonus of the directors regarding to the appropriateness, responsibility and also company’s financial statement. Furthermore, 
Directors who were assigned to respond in more than one committee shall receive extra remuneration by additional responsible. 
In this regard, the payment of the remuneration and bonus of the directors had been considered by the Remuneration and 
Selection Committee, proposed to the Board of Directors of the Company, and was finally then proposed to the shareholders’ 
meeting for consideration.

According to 2021 shareholders’ meeting conducted on 30 April 2021, the remuneration was approved and paid by the 
following details;

1. Remuneration of the directors
1.1 The Board of Directors shall receive monthly remuneration at the rate of Baht 20,000/person/month which was the 

same rate as of the year 2019. The ratio of the remuneration of each director shall be as follows:
• Chairman 2 times
• Vice Chairman 1.5 times
• Directors 1 time
Whereby they shall not receive meeting allowance.
1.2 The remuneration of the committees: The meeting allowance shall be paid each time according to each committee’s 

meeting. The committees who are entitled to receive remuneration are as follows:
• Audit Committee
• Remuneration and Selection Committee
• Risk Management Committee
The committees shall receive the meeting allowance at the rate of Baht 20,000/person/time which was the same rate 

as that of the year 2020. The ration for the meeting allowance shall be in accordance with the ratio of the remuneration of 
the Board of Directors. In this regard, members of the committees who are the representatives of the management and the 
executive directors shall not receive the meeting allowance.

2. Bonus of the directors
The bonus of the directors shall be paid pursuant to the principle approved for the AGM, which is not more than 5 

percent of the total dividend payout to the shareholders, by authorizing the Chairman of the Board to determine the criteria 
and allocate the Bonus.
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The remuneration of Directors for the accounting year of 2021 consist of monthly remuneration, meeting allowance paid 
by the numbers of attended meeting, and committee remuneration following the resolution of the Annual General Meeting of 
Shareholders of 2021 in the total amount of 5.50 Million baht which can be summarized in the following details:

Names of directors Positions Remuneration and committee remuneration for the account 
year of 2021

1.Mr. Photipong Lamsam Chairman Remuneration as the Chairman in the amount of 480,000  baht. Bonus in 
the amount of 150,000  baht.

2.Mr. Poomchai Lamsam Vice Chairman/Chairman of the 
Remuneration and Selection 
Committee

Remuneration as the Vice Chairman in the amount of 360,000  baht.
Chairman of Consideration of the Remuneration and Selection Committee 
80,000  baht. Bonus in the amount of 150,000  baht.

3.Mr. Sara Lamsam Director/Chairman of the 
Executive Committee/Member of 
the Risk Management Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Consideration of the Risk Management Committee 60,000 baht. Bonus in 
the amount of 150,000 baht.

4.Mrs. Nualphan Lamsam Director Remuneration as the Director in the amount of 240,000  baht.  Bonus in the 
amount of 100,000 baht.

5.Mr. Pipop Kunasol Director and President/Member 
of the Executive Committee/
Member of the Risk Management 
Committee/Chairman of the 
Investment Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Bonus in the amount of 100,000 baht.

6.Dr. Sutee Mokkhavesa Director/Member of the Risk 
Management Committee/ 
Member of the Executive 
Committee/Member of the 
Investment Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Consideration of the Risk Management Committee 80,000 baht.
Bonus in the amount of 100,000 baht.

7.Mrs. Chantra Purnariksha Independent Director/Member of 
the Remuneration and Selection 
Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Consideration of the Remuneration and Selection Committee 40,000 baht. 
Bonus in the amount of 100,000  baht.

8.Mr.Vichate Tantiwanich Independent Director/Member of 
Risk Management Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000  baht.
Consideration of the Risk Management Committee 80,000 baht.
Bonus in the amount of 100,000 baht.

9.Mr.Anupon Likitpurkpaisan Independent Director/ Chairman 
of the Risk Management 
Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Chairman of Consideration of the Risk Management Committee 160,000  
baht. Bonus in the amount of 100,000 baht.

10.Mr.Suetrakul Soonthornthum Independent Director/ Chairman 
of the Audit Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000  baht.
Chairman of Consideration of the Audit Committee 160,000 baht.
Bonus in the amount of Baht 100,000 baht.

11.Mr.Arpatsorn Bunnag Independent Director/Member of 
the Audit committee/ Member of 
the Remuneration and Selection 
Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Consideration of the Audit Management Committee 80,000 baht.
Consideration of the Remuneration and Selection Committee 40,000 baht. 
Bonus in the amount of 100,000 baht.

12.Mr.Poonpipat Aungurigul Independent Director/Director of 
the Audit Committee

Remuneration as the Director in the amount of 240,000 baht.
Consideration of the Audit Committee 80,000 baht.
Bonus in the amount 100,000 baht.
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Management Remuneration
Management Remuneration is paid in accordance with policy, principle and rate set by the Board of Directors in relation 

with the performance of the Company as well as the performance of management and employee individually.  Management 
includes President and four First Management under the President by excluding the Accounting Vice President who is not in the 
same level of the fourth management.

In the fiscal year of 2021, the Company has paid the remuneration to 7 Management with the total amount of 35.79 MB 
which consisted of salaries and bonuses.

2. Other Remuneration
Other remuneration of directors
-None-
Other remuneration of directors
-Provident fund
The Company has established a provident fund by making contributions at the rates of 5%, 8% and 10% of salaries in 

accordance with the years of service of each employee as follows:
In the fiscal year 2021 (Jan. – Dec. 2021), the Company paid contributions to the provident fund to 7 executives, totaling 

Baht 2.65 million baht.

8.1.3 Monitoring of the Operation of the Company’s Associated Company
The Board of Directors shall, at a proper level for each enterprise, supervise and establish framework and mechanism for 

the supervision of policies and operations of subsidiary companies and other enterprises significantly invested by the Company.  
As at 31 December 2021, there was no investment in any of subsidiary companies or associated companies.

8.1.4 Corporate Governance Policies Compliance Review
The Board of Directors has continuously made determined efforts and adhered to good corporate governance practices 

applicable to the directors of listed companies.  It is responsible for the formulation of policies; establishment of directions of 
the Company’s business; supervision and monitoring of the Management’s operations to ensure compliance with the Company’s 
policies and directions at short term and in the long term; as well as establishment of audit procedures and ensuring of transparent 
operations of the Company in order to create added value and bring sustainability to the organization. The Board of Directors 
has accordingly devised the Company’s corporate governance policy which can be summarized as follow:

(1) Prevention of Conflict of Interest
The Board of Directors is careful with connected transactions and the conflict of interest whereby the Company had 

specified the consideration steps carefully, honestly, reasonably and independently within ethical frame, and disclosed information 
fully in order to prevent the Company from conflict of interest. The Audit Committee had considered connected transactions 
which may lead to conflict of interest. The Audit Committee then was of the view that the related party transactions in the 
past year were the transactions in the same manner to the transactions made with other business in general. The Company 
disclosed such transactions in the notes to financial statements and there was no conflict of interest.

(2) Supervision of Usage of Internal Information
With respect to the supervision of usage of internal information, the Company has established guidelines for practice 

for the supervision of usage of internal information and the sale and purchase of the Company’s securities for its directors and 
executives as defined by the Notification of the SEC, and also assigned the directors, executives and employees at all levels to 
have the duties to keep confidential the following information and documents: 

- internal information which has not yet been disclosed to the public;
- information which has been kept for the Company’s use only, not for personal use;
- information which has been kept undisclosed temporarily such as information from financial statements which have 

not yet been submitted to the Securities Exchange, the Company’s operating results, capital increase/decrease, joint venture, 
dividend payment, merger, acquisition and entering into significant commercial contracts; and
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- documents which cannot be disclosed to outsiders as the disclosure thereof may lead to benefit seeking for themselves 
or families or associates wrongfully such as information affecting securities price, trade secret and invention formula belonging 
to the Company. 

In addition, the Company has established guidelines for the supervision of usage of internal information and for securities 
trading as follows:

1. The Company’s directors and executives are prohibited from using and/or disclosing internal information to others 
before such information is disclosed to the public;

2. The Company’s directors and executives including insiders who know the Company’s internal information are prohibited 
from trading securities during a period of one month before such information is disclosed to the public and a period of 4 days 
after the disclosure of such information to the public (Blackout Period).

3. The Company’s directors and executives as defined in the Notification of the SEC have the duties to report their trading /
possession of securities of the Company in forms 59-1 (within 30 days) and 59-2 (within 3 days) to the Office of the SEC, and submit 
a copy of such report to the Company.

In this regard, the Company has prepared a written code of ethics for employees so that the employees at all levels will 
be informed of and adhere to this code of ethics as guidelines for practice and basic standards for the employees to conduct 
themselves ethically.  This code of ethics shows that the Company is determined to comply with the law, rules, regulations 
and Articles of Association of the Company.  By this code of ethics, the employees will be made aware of what they should be 
careful and will prevent them from doing any acts which constitute a breach of law, rules, regulations and Articles of Association 
and tarnish the reputation of the Company.
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As of December 30th 2021, the Company ensures the appropriate disclosure of report on changes to the portfolio of its 
directors, executives and company Secretary as follows :

Shareholder
Number of Shares (PL)

% Increase/
decrease30 Dec 20 30 Dec 21

1. Mr. Photipong Lamsam
- Mr. Photipong Lamsam
-Yupong Company Limited (Juristic person who hold the 
shares over 30%)

Total

169,866
12,323,402

12,493,268

169,866
12,323,402

12,493,268

0.028%
2.066%

2.094%

-
-

-

2. Mr. Poomchai Lamsam
-Mr. Poomchai Lamsam
-Mrs. Chudtraporn Lamsam   (Spouse)

Total

3,540,000
20,000

3,560,000

3,540,000
20,000

3,560,000

0.593%
0.003%
0.597%

-
-
-

3. Mr. Sara Lamsam 1,800,000 1,800,000 0.302% -

4. Mrs. Nualphan Lamsam 1,800,000 1,800,000 0.302% -

5. Mr. Pipop Kunasol - - - -

6. Dr. Sutee Mokkhavesa - - - -

7. Mrs. Chantra Purnariksha - - - -

8. Mr. Vichate Tantiwanich - - - -

9. Mr. Anupon Likitpurkpaisan - - - -

10. Mr. Suebtrakul Soonthornthum - - - -

11. Mr. Arpatsorn Bunnag 296,000 296,000 0.05% -

12. Mr. Poonpipat Aungurigul - - - -

13. Mr.Kachornjak Chalothorn
-Mr.Kachornjak Chalothorn
-Mrs.Sutarut Chalothorn (Spouse)

Total

254,661
200,000
454,661

254,661
200,000
454,661

0.043%
0.034%
0.077%

-
-
-

14. Mrs. Thipsuda Kuenkong*
-Mrs. Thipsuda Kuenkong
-Mr. Apichat Kuenkong (Spouse)

Total

1,782,000
1,952,000
3,734,000

1,782,000
1,952,000
3,734,000

0.299%
0.327%
0.626%

-
-
-

15. Mr. Soottichai  Sombatsiri - - - -

16. Mr. Thanan Suebsiri 20,000 20,000 0.003% -

17. Mr. Naruepol Watanakun - - - -

18. Mr. Danu Sukhavat - - - -

19. Mrs. Karaked Junvanitrattana - - - -

* Mrs.Thipsuda Kuenkong retired from her position of Company Secretary on December 31, 2021
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(3) Anti-Corruption Progress
The Board of Directors has adhered to the Declaration of Intent in the View of Establishing Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption (CAC).  The Company renewed the certificate of CAC membership from Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) in the 2nd quarter of the year 2021.  Therefore, in conformity 
with the provisions in the Company’s Good Corporate Governance and in accordance with the intention and social responsibility 
practice, the Company has the policy to comply with the laws relating to resistance of all types of corruption, whether direct 
or indirect, whereby a written anti-corruption policy has been prepared for all directors, executives and employees so that they 
shall acknowledge, understand and strictly adhere to such policy in performing their duties, as follows: 

Anti-Corruption Policy
We, Phatra Leasing Public Company Limited, are committed to conducting business honestly, transparently, fairly, 

responsibly and cautiously under applicable laws, rules, regulations and relevant standards.  We, therefore, deem it appropriate 
to establish the “Anti-Corruption Policy” to clarify the actions to be taken to fight corruption.  Our objective is to ensure that 
all of our directors, executives and employees acknowledge, understand and strictly adhere to the principles hereunder.

1. Anti-Corruption Policy
“The Company’s directors, executives, and employees shall not accept any form of corruption, whether directly or indirectly, 

such as acceptance of items, gifts, receptions, contributions, donations and any other benefits given to them from any individual/
organization who/which are doing business with the Company.”  This prohibition shall also apply to all of our employees, 
business partners, customers and stakeholders inside and outside the country.  The compliance with the Anti-Corruption Policy 
shall be regularly reviewed at least once a year.

2. Definition
2.1 “corruption” means any form of action taken in attempt to procure undue advantages for themselves or others, 

such as giving/receiving of bribes and incentives, gifts, donations, contributions, participation in political activities and/or giving/
receiving of any other benefits which are not proper for government officials, government agencies, private enterprises or 
competent officials, whether directly or indirectly, in order to induce them to do a certain kind of act or omit to perform their 
duty, or in order to acquire or maintain any other undue advantages unless permitted by applicable laws, rules, notifications, 
regulations, local traditions or trade customs.

2.2 “giving of items or any other benefits” means the giving of special privileges in the form of money, properties, 
things or any other benefits as remuneration or reward, or to build good relationships.

2.3 “bribery” means the offering, giving or receiving of items, gifts, rewards or any other benefits for themselves or from 
the person who wishes to convince them to do something dishonestly, illegally or unethically.

3. Duties and Responsibilities
3.1 The Company’s Board of Directors has the duties to consider and approve anti-corruption policy as well as to 

encourage the implementation of efficient anti-corruption systems.
3.2 The Audit Committee has the duties to supervise and oversee internal control systems including any other processes 

relating to anti-corruption activities.
3.3 The Internal Audit Office has the duties to implement the internal audit plan formulated and to report the results 

to the Audit Committee.
3.4 The Company’s executives have the duties to communicate and ensure that their subordinates acknowledge, 

understand and comply with this Anti-Corruption Policy.
3.5 All directors, executives and employees have the duty to comply with this Anti-Corruption Policy.
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4. Procedural Steps

Explanation Procedural Steps

4.1 The Company’s Board of Directors shall show 
the commitment to the fight against corruption by 
assigning the Chairman of the Board of Directors to 
sign the declaration of intent to fight corruption. 

4.2 The Company’s Board of Directors shall appoint 
(1) Audit Committee to review 71 clauses of self 
evaluation form; and (2) Risk Committee to assess 
corruption risks.

4.3 The Audit Committee shall review and propose 
71 clauses of self evaluation form to the Company’s 
Board of Directors for approval and then apply for 
certification by the Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption Council (CAC).

4.4 The high level executives shall communicate with 
all other executives and employees in the organization 
to ensure that they acknowledge the policy, best 
practices and evaluation methods. 

4.5 The management requires that anti-corruption 
measures be reviewed, monitored and evaluated 
every year. 

Risk Committee
shall review/assess 

corruption risks.

Audit Committee
shall review self evaluation 

form in relation to 
anti-corruption measures.

The Company’s Board of Directors shall pass a resolution to 
join the declaration of intent to fight corruption whereby the 
Chairman of the Board of Directors shall sign the declaration 
of intent.

Review and evaluation shall be conducted every year.

The high level executives shall communicate with all  
working units in the organization and establish best  
practices to show our commitment to the anti-corruption 
policy.

Audit Committee shall review and propose 71 clauses of 
self evaluation form to the Board of Directors for approval 
and then apply for certification by CAC.

Start
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5. Anti-Corruption Practices
5.1 All directors, executives and employees have the duty to resist any forms of corruption including giving/receiving of 

bribes, incentives, gifts, donations, contributions, participation in political activities and/or giving/receiving of any other benefits 
which are not proper for government officials, government agencies, private enterprises or competent officials, whether directly 
or indirectly, in order to induce them to do a certain kind of act or omit to perform their duty, or in order to acquire or maintain 
any other undue advantages unless permitted by applicable laws, rules, notifications, regulations, local traditions or trade 
customs.

5.2 All directors, executives and employees shall not use their powers and duties to seek benefits for themselves, their 
families, friends, acquaintances and/or any other related persons as well as to do any act which may cause conflicts of interest.  
They shall put the common interest above self-interest and perform their duties to protect the Company’s interests and to 
prevent conflicts of interest.

5.3 All directors, executives and employees shall strictly adhere to and comply with the Anti-Corruption Policy.  Violation 
of the Policy shall be deemed severe discipline violation.  Punishment shall be imposed according to the Company’s rules and 
regulations stipulated and/or to be announced in the future.

5.4 We have provided channels for giving information or clues from both our employees and outsiders whereby we shall 
administer justice and protect the rights of the informers and/or the employees who refuse and/or inform of corrupt transactions 
relating to the Company, whether in relation to their work performance, punishment or any other action which may have a 
negative impact on such employees.

5.5 The Company’s employees and executives shall not ignore or neglect any actions found or seen by them which 
may be considered as corrupt transactions relating to the Company whereby they shall inform their superiors or the persons 
in charge and give cooperation in fact finding.  If they have any inquiries or questions, they shall, via channels provided, ask for 
advice from their superiors or the person assigned to monitor the compliance with the Company’s code of conduct.

5.6 In order to establish norms for carrying on business, our policy is to refrain from accepting gifts on New Year celebration 
and any other occasions given to the Company’s executives and employees.

5.7 We require that the Anti-Corruption Policy be continuously communicated via the Company’s communication 
channels such as e-mails, the Company’s website, annual reports and etc.   We also provide anti-corruption training courses for 
our employees.

5.8 We place importance on dissemination of knowledge and understanding with other persons who shall perform the 
duties in connection with the Company and stakeholders of the Company in order to raise consciousness.

For clarification of actions relating to the risk of corruption, the Company’s directors, executives and employees at all 
levels shall perform duties by exercising caution in the following matters:

1. Acceptance of Items or Any Other Benefits
1.1 Acceptance, request for or solicitation of gifts, receptions, services, financial supports or any rewards from business 

partners, business alliances, creditors or stakeholders of the Company, which may influence decision making, are prohibited.  If 
it is necessary to accept gifts, presents and/or receptions, they shall report the matter to their superior.

1.2 A request for cash or in-kind support may be made from one organization to another organization whereby such 
request shall be signed by the authorized persons.

1.3 In the case of acceptance of gifts or presents on customary occasions or celebrations which should be given to 
maintain good relationships among individuals or organizations, the price or value of such items or benefits shall not exceed Baht 
3,000, and only the person assigned by the Company shall be the Company’s representative to accept such items or benefits 
by taking the following steps:

1.3.1 All of the gifts, presents or any other benefits received shall be recorded in the form of “Gift and Present Acceptance 
Report” and such report shall be submitted to the department in charge (Activity Support Team) to keep a record of the 
Company’s gifts.

1.3.2 The gifts, presents or any other benefits received shall be managed as follows:
- For gifts or presents with logo of business partner, alliance, creditor or stakeholder of the Company such as notebooks, 

pens, diaries, calendars, those shall not be delivered to the Activity Support Team but shall be distributed within relevant 
departments.
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- For easily spoiled items such as food, dessert, fresh food, those shall be delivered to the Activity Support Team in order 
to distribute such items to all departments in the Company.

- For unrotten items, those shall be delivered to the Activity Support Team in order to donate such items to relevant 
organizations or use in the Company’s activities.

1.4 To prevent conflicts of interest, we do not allow our employees or persons not appointed by us as our representatives 
to accept items or any other benefits.

1.5 In the case that it is unrefusable and necessary to accept such items, they shall accept such items and report the 
matter to their superior to properly deal with such items.

1.6 In the case that they are assigned to be the Company’s representatives to participate in certain activities, they may 
accept gifts, rewards, lucky draw prizes in accordance with external criterion or standards generally applied.

2. Giving of Items or Any Other Benefits:
2.1 Items may be given on customary occasions or celebrations, on which gifts are generally or traditionally given, without 

causing any conflict of interest or being contrary to law whereby approval must be obtained from the superior before giving 
such items. The Company shall procure such items at the price or value of not exceeding Baht 3,000.

2.2 To avoid bribery, we require that a survey on and examination of appropriateness be conducted before conduction 
of transactions in order to prevent corruption.  Besides, the Company’s high level executives shall be the representatives of the 
organization in giving gifts or any other benefits.

2.3 An offer of cash or in-kind support may be made from one organization to another organization whereby such offer 
shall be signed by the authorized persons, and relevant expenses should be properly budgeted.

3. Charitable Donations or Contributions:  Donations or contributions shall be given/received transparently and lawfully.  
We shall ensure that the donations or contributions are not used as a subterfuge for bribery.

4. Politics: We shall carry on our business in an apolitical way without taking part in or concentrating on any political 
party or politician.  We shall not use our budget or resources to directly or indirectly support any political party or politician.

5. Business Relationship and Procurement:
No bribe shall be given or received in doing all types of businesses with any business partners, contractual parties, 

government authorities or any agencies dealing with the Company.  All transactions shall be conducted with transparency and 
in accordance with applicable law.

6. Channels for Giving Information or Clues
Our employees and stakeholders are welcome to express their opinions and inform of clues for illegal acts in order to 

lead to:
(1) Fact Check;
(2) Management Adjustment/Improvement;
(3) Development/Training.

The following are channels for receiving information, grievances or clues:
1. Company Secretary
2. Internal Audit Office
3. Audit Committee
  E-mail    : company_secretary@pl.co.th
  Telephone   : 02-290-7575 Ext. 101, 205
  Facsimile   : 02-693-2298
  Address    : Phatra Leasing Public Company Limited
      252/6  , Muang Thai Phatra Complex 1, 29th Floor,
      Rachadaphisek Road, Khwaeng/Khet Huaykwang,
      Bangkok 10320 
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In this regard, there shall be the mechanisms for protecting the informers who take care of the Company’s benefits 
whereby the employees who say “No” to corrupt practices shall not be demoted, punished or negatively impacted even though 
their action may result in a loss of the Company’s business opportunity.

7. Punishment
The policy and best practices hereunder deemed part of the discipline at work for the Company’s directors, executives and 

employees.  Negligence, omission or willful failure to comply therewith, shall be considered as discipline violation.  Punishment 
shall be considered and imposed according to the Company’s regulations.  If their action also violates any law, the Company 
will consider taking legal action under relevant law.

 (4) Channels for Giving Clues or Filing Grievances 
The Board of Directors allows any employee and stakeholder to inform of clues or file grievances when he/she finds any 

matter which may be an illegal act, a dishonest act or misconduct by the Company’s employee, including a behavior which may 
cause problems and damage to the Company.  If the rights of employees or stakeholders are violated or they are unfairly treated, 
grievances shall be accepted via the channels and procedures specified by the Company in line with Anti-Corruption Policy.

The Company shall accept, listen to and resolve all complaints equitably, transparently and fairly whereby systematic 
and fair measures for protecting complainers shall be provided.  The information of the complainers shall be kept in secret. 

Measures for Protecting Complainers 
1. A complainer may choose not to reveal himself/herself if he/she considers that such reveal will lead to danger or harm. 
2. The Company shall keep relevant information in secret, taking into account the complainer’s safety.  According to 

the measures for protecting the complainers who are employees including those who cooperate in fact-checking, they shall be 
protected from unfair treatment due to grievances filed.

In this year, the company “without” whistle-blowing or complaints. In case of violation of corporate governance policies 
and practices in any way.
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9. Internal Control and Related Parties Transaction

The Board of Directors and the Audit Committee give great importance to the internal control systems. After consideration, 
the Board of Directors and the Audit Committee are of the view that the Company’s internal control systems are sufficient and 
appropriate without deficiency which may have significant impact on the opinion of the auditors in financial statements. The 
internal control systems of the Company can be summarized as follows:

Internal Control
The Board of Directors has provided the internal control systems which cover all aspects including financial control, 

operational control, operation supervision and risk management to ensure compliance with relevant laws, rules and regulations 
whereby the Internal Audit Office is an independent unit which performs the duties to examine internal operations of the 
Company, to assess the sufficiency and appropriateness of the internal control systems, and to report the examination results 
directly to the President and the Audit Committee, as well as to impose measures to prevent the directors and executives from 
selling and purchasing securities by using inside information (insider trading) and from seeking benefits for themselves or others 
wrongfully (abusive self-dealing)

Related Parties Transaction
The Board of Directors has placed importance on compliance with corporate governance policy.  To ensure that connected 

transactions and related party transactions between the Company and related persons which may cause conflicts of interest will 
be transparent, the policies on connected transactions and related party transactions have been formulated whereby guidelines 
and procedural steps must be in line with relevant laws and regulations.  According to the aforesaid policies, such transactions 
which may cause conflicts of interest must be on an arm’s length basis, and provide fair prices and conditions as the Company 
will receive from or offer to other persons without intention to misappropriate benefits among them or with any special purposes.

Policy or direction for related party transactions to be conducted in the future  
Related party transactions to be conducted by the Company in the future shall be conducted on an arm’s length basis 

as usual whereby the contractual parties shall negotiate according to market mechanism and there shall be no misappropriation 
of benefits between the Company and related entities or related persons in accordance with applicable laws and regulations 
including relevant accounting standards.

Account details and operations of the company that are associated with other companies, which are average activities of 
the company. The report is based on the average market price, or according to the prior agreement in which the market price 
wasn’t stated. The company specified the standard value, process of authorization, and the individuals that are authorized the 
transaction of the stated price. The company always considers the matters of appropriateness and fairness in forecasting price. 
According to the reports submitted by the account auditors, there was a disclosure of information that was associated with one 
another. The reports are in the report’s footnotes of the budget report and part of the business conduct of the company. The 
company will give a detailed explanation of the information as follows:

Cross over entries with vested interest

Companies Name Type of Business Share Percentage Relationship

Muang Thai Life Assurance PLC. Life-Insurance 10.00
Shareholders and some

common directors

Muang Thai Insurance PLC. Non-Life Insurance 8.89
Shareholders and some

common directors

Muang Thai Real Estate PLC. Property 0.00
Holding share 0.39% and some 

common directors
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Net in value of asset held for lease 
  Unit : Million Baht

Name Relationship

As at 31 Dec 2019       As at 31 Dec 2020      As at 31 Dec 2021

Value Proportion
(%)

Value Proportion
(%)

Value Proportion
(%)

Muang Thai Life Assurance PLC. Shareholders  
and some 
common
directors

122.04 1.26 110.04 1.47 126.58 1.98

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders  
and some 
common
directors

66.21 0.69 44.30 0.59 46.04 0.72

Rental income from operating lease contracts
Unit : Million Baht

Name Relationship As at 31 Dec 2019 As at 31 Dec 2020 As at 31 Dec 2021

Muang Thai Life Assurance PLC. Shareholders  and some 
common directors

35.54 35.41 36.30

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders  and some 
common directors

12.54 13.96 11.54

                     
Prepaid Insurance Premium

    Unit : Million Baht

Name Relationship As at 31 Dec 2019 As at 31 Dec 2020 As at 31 Dec 2021

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and some
Common directors

40.44 34.31 30.00

   
Accrued Insurance Premium

     Unit : Million Baht

Name Relationship As at 31 Dec 2019 As at 31 Dec 2020 As at 31 Dec 
2021

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and some
 Common directors

- 2.94 2.31
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Insurance Premium
Unit : Million Baht

Name Relationship Year 2019 Year 2020 Year 2021

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders And some
Common directors

81.21 85.91 68.45

Rebate Insurance
      Unit : Million Baht

Name Relationship Year 2019 Year 2020 Year 2021

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders And some
Common directors

9.27 8.76 7.27

Internal Control and Related Parties Transaction Internal Control and Related Parties Transaction



252
Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2021

มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

Section 3 
Financial statements
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มั่นใจ...ไดอยางที่คิด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) Phatra Leasing Public Company Limited

Financial statements for the year ended
31 December 2021

and
Independent Auditor’s Report
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Independent Auditor’s Report
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independent Auditor’s Report 
 
 
To the Shareholders of Phatra Leasing Public Company Limited 
 
Opinion 
 
I have audited the financial statements of Phatra Leasing Public Company Limited (the “Company”), which 
comprise the statement of financial position as at 31 December 2021, the statements of comprehensive 
income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of 
significant accounting policies and other explanatory information. 
 
In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of the Company as at 31 December 2021, and its financial performance and cash flows for the year 
then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs).  
 
Basis for Opinion 
 
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under 
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report. I am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics 
for Professional Accountants issued by the Federation of Accounting Professions that is relevant to my audit 
of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these 
requirements.  
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my 
opinion. 
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Key Audit Matters 
 
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit 
of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of 
the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate 
opinion on these matters. 
 

Allowance for impairment losses on receivables under operating lease contracts and receivables under 
finance lease contracts  
Refer to Notes 3(a), 3(i), 7 and 8 to the financial statements. 
The key audit matter How the matter was addressed in the audit  
As at 31 December 2021, the Company has 
receivables under operating lease contracts and 
receivables under finance lease contracts amounted 
to Baht 195 million and Baht 2,973 million, 
representing 1.8% and 27.6% of total assets, 
against which allowances for impairment losses on 
receivables under operating lease contracts and 
receivables under finance lease contracts in 
financial statements amounted to Baht 70 million 
and Baht 72 million, respectively, were provided. 
 
Management’s estimation of allowance for 
impairment losses is based on new and complex 
credit models which are dependent on significant 
management judgements and estimates in this  
credit model including establishment of the  
criteria for determining whether credit risk has  
increased significantly since initial recognition,  
development of models used to measure 
impairment  
losses, determination of the forward-looking 
macroeconomic variables and probability-weighted 
scenarios into the measurement of impairment 
losses and consideration for management overlay. 
 
In particular, the ongoing economic situation and 
relief program provided to the receivables which 
have impact of COVID-19 outbreak adds further 
complexity to management’s estimation process. 
 

Due to receivables balance is material and involved 
complex calculation as well as management 
judgment in estimating of impairment losses,  
I therefore considered this to be key audit matter.  

My audit procedures included the following: 
 understanding the credit approval, repayment and 

monitoring processes including the policies and 
procedures in consideration of allowance for 
impairment losses; 

 considering the Company’s accounting policies to 
determine whether these have been set up in 
accordance with the requirements of TFRS 9 
Financial Instruments; 

 evaluating the design and implementation and 
operating effectiveness of key internal controls 
surrounding the credit approval and allowances for 
impairment losses process; 

 involving KPMG credit specialists to assess key 
data, assumptions, method, models to assess the 
appropriateness of the criteria for determining the 
significant increase in credit risk since initial 
recognition, staging criteria includes mathematical 
theory to derive impairment losses model 
parameters on significant customers portfolios. 
They also performed the test for reasonableness of 
macroeconomic factors used and probability-
weighted scenarios and methodology in 
identification and estimation of management 
overlay as well as relevant changes in credit risk 
consideration for those receivables under financial 
relief measures provided to the receivables affected 
by COVID-19 outbreak; 

 testing the reasonableness of the significant 
increase in credit risk and staging criteria applied 
by the Company; 

 testing the calculation of the impairment losses; 
and 

 considering the adequacy of disclosures of the 
financial statements.  
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Other Information 
 
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information 
included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. 
The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report. 
 
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form 
of assurance conclusion thereon. 
 
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information 
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise 
appears to be materially misstated. 
 
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance and request that the correction be made. 
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 
Separate Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 
with TFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going 
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
 
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 
accordance with TSAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise 
from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 
 
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit. I also: 
 
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.  

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Company’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management. 
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• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 

based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I 
conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the 
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my 
opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. 
However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.  

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation.  

 
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control 
that I identify during my audit.  
 
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that 
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.  
 
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of 
most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit 
matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure 
about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be 
communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to 
outweigh the public interest benefits of such communication. 
 
 
 
 
 
 
(Aorapin Sinthawornkul) 
Certified Public Accountant 
Registration No. 9441 
 
 
KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
Bangkok 
24 February 2022 
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Statement of financial position

Assets Note 2021 2020

Current assets

Cash and cash equivalents 6 69,223,328 122,901,809 

Receivables under operating lease contracts 7 125,012,213 123,335,848 

Current portion of receivables under finance lease contracts 8 1,239,663,240 977,172,015 

Other receivables 5, 9 463,305,250 467,157,209 

Inventory 10 21,366,847 62,770,066 

Assets held for sales 11 648,585 5,128,129 

Other current assets 19,146,198 3,073,092 

Total current assets 1,938,365,661 1,761,538,168 

Non-current assets

Receivables under finance lease contracts 8 1,661,147,028 1,722,447,831 

Property and equipment 5, 12 6,457,242,799 7,584,862,176 

Property foreclosed 46,887,168 46,887,168 

Intangible assets 772,065 1,273,568 

Deferred tax assets 21 497,411,328 479,387,456 

Other non-current assets 226,917,658 446,304,480 

Total non-current assets 8,890,378,046 10,281,162,679 

Total assets 10,828,743,707 12,042,700,847 

Phatra Leasing Public Company Limited 

(in Baht)

31 December

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Financial Statement
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Statement of financial position

Liabilities and equity Note 2021 2020

Current liabilities

Short-term loans from financial institutions 13.1 150,000,000 459,962,422 

Trade accounts payables 5 249,864,690 39,179,219 

Other payables 14 74,598,336 91,560,805 

Current portion of rental income received in advance 116,120,122 125,391,039         

Current portion of lease liabilities 12,204,708 10,255,567           

Current portion of debentures 13.2 2,199,734,427 1,499,776,372 

Current portion of long-term loans from financial institutions 13.3 1,017,283,363 872,515,000 

Total current liabilities 3,819,805,646 3,098,640,424 

Non-current liabilities

Lease liabilities 5,810,340 10,002,639 

Debentures 13.2 1,649,269,346 3,848,096,792 

Long-term loans from financial institutions 13.3 1,909,622,727 1,642,321,000 

Advances received from lessees for exercising

   purchase option and guarantee deposits 140,093,704 180,177,494 

Rental income received in advance 153,333,463 189,275,522 

Non-current provisions for employee benefits 15 67,704,502 67,093,132 

Total non-current liabilities 3,925,834,082 5,936,966,579 

Total liabilities 7,745,639,728 9,035,607,003 

Equity

Share capital 16

   Authorised share capital
   (646,800,483 ordinary shares, par value at Baht 1 per share) 646,800,483 646,800,483 

   Issued and paid-up share capital

   (596,509,825 ordinary shares, par value at Baht 1 per share) 596,509,825 596,509,825 

Share premium on ordinary shares 16 645,168,552 645,168,552 

Retained earnings

   Appropriated

      Legal reserve 17 64,680,049 64,680,049 

   Unappropriated 1,776,745,553 1,700,735,418 

Total equity 3,083,103,979 3,007,093,844 

Total liabilities and equity 10,828,743,707 12,042,700,847 

(in Baht)

Phatra Leasing Public Company Limited 

31 December

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

7

Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2021 2020

Revenues

Rental income from operating lease contracts 5, 18 2,037,957,932     2,447,932,734 

Income from finance lease contracts 18 269,576,773        162,289,462 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 905,289,815        981,141,013 

Other income 5 24,224,174          34,090,628 

Total revenues 3,237,048,694 3,625,453,837 

Expenses

Direct rental costs 5, 18, 20 1,793,357,681     2,063,109,170 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 20 883,198,047        993,615,347 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 20 83,342                 6,491,485 

Administrative expenses 5, 20 247,065,861        255,274,473 

Total expenses 2,923,704,931 3,318,490,475 

Profit from operating activities 313,343,763 306,963,362 

Finance costs (212,134,610) (261,642,388)

Reversal of allowance for impairment loss 7, 8, 9, 20 -                      9,875,765            

Profit before income tax 101,209,153 55,196,739 

Tax benefit 21 18,923,451 20,863,804 

Profit for the year 120,132,604 76,060,543 

Other comprehensive income 

Items that will not be reclassified to profit or loss

Gains on remeasurements of defined benefit plans 15 4,497,896 2,514,015 

Income tax relating to items that will not be reclassified 21 (899,579) (502,803)

Other comprehensive income for the year, net of tax 3,598,317 2,011,212 
Total comprehensive income for the year 123,730,921 78,071,755 

Basic earnings per share (in Baht) 22 0.20 0.13 

(in Baht)

Year ended 31 December

Financial Statement
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Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2021 2020
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Statement of cash flows

2021 2020

Cash flows from operating activities

Profit for the year 120,132,604         76,060,543           

Adjustments to reconcile profit to cash receipts (payments)

Depreciation and amortisation 1,442,277,166      1,678,131,157      

Finance costs 212,134,610         261,642,388         

Reversal of impairment loss recognised in profit or loss -                       (9,875,765)            

Reversal of impairment loss from property foreclosed -                       (1,120,000)            

(Reversal) loss on inventory devaluation (5,000,000)            738,382                

(Gain) loss on disposal of equipment and assets held for sale (165,822)               481,588                

Non-current provisions for employee benefits 5,109,266             5,223,564             

Tax income (18,923,451)          (20,863,804)          

1,755,564,373      1,990,418,053      

Change in operating assets and liabilities 

Receivables under operating lease contracts (1,676,365)            40,003,805           

Receivables under finance lease contracts (24,243,720)          389,106,659         

Other receivables 3,851,959             17,155,434           

Inventory 881,796,178         993,615,347         

Assets held for sales 3,046,132             20,031,398           

Property foreclosed -                       4,100,000             

Other current assets (16,073,106)          9,471,242             

Other non-current assets 324,003,304         (74,687,479)          

Trade accounts payables 210,685,471         (84,317,081)          

Other payables 468,868                (7,969,915)            

Lease liabilities 6,965,456             5,900,641             

Advances received from lessees for exercising  

   purchase option and guarantee deposits (40,083,790)          (1,162,543)            

Rental income received in advance (45,212,976)          (20,854,393)          

Net cash generated from operating 3,059,091,784      3,280,811,168      

Cash paid for purchase operating lease assets (1,272,531,725)     (1,537,493,922)     

Taxes paid (149,359,578)        (163,689,126)        

Net cash from operating activities 1,637,200,481      1,579,628,120      

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

(in Baht)

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

7

Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2021 2020

Revenues

Rental income from operating lease contracts 5, 18 2,037,957,932     2,447,932,734 

Income from finance lease contracts 18 269,576,773        162,289,462 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 905,289,815        981,141,013 

Other income 5 24,224,174          34,090,628 

Total revenues 3,237,048,694 3,625,453,837 

Expenses

Direct rental costs 5, 18, 20 1,793,357,681     2,063,109,170 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 20 883,198,047        993,615,347 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 20 83,342                 6,491,485 

Administrative expenses 5, 20 247,065,861        255,274,473 

Total expenses 2,923,704,931 3,318,490,475 

Profit from operating activities 313,343,763 306,963,362 

Finance costs (212,134,610) (261,642,388)

Reversal of allowance for impairment loss 7, 8, 9, 20 -                      9,875,765            

Profit before income tax 101,209,153 55,196,739 

Tax benefit 21 18,923,451 20,863,804 

Profit for the year 120,132,604 76,060,543 

Other comprehensive income 

Items that will not be reclassified to profit or loss

Gains on remeasurements of defined benefit plans 15 4,497,896 2,514,015 

Income tax relating to items that will not be reclassified 21 (899,579) (502,803)

Other comprehensive income for the year, net of tax 3,598,317 2,011,212 
Total comprehensive income for the year 123,730,921 78,071,755 

Basic earnings per share (in Baht) 22 0.20 0.13 

(in Baht)

Year ended 31 December
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Statement of cash flows

Note 2021 2020

Cash flows from investing activities

Acquisition of equipment (8,963,949)            (7,278,321)            

Proceeds from sale of equipment and assets held for sale 2,472,664             619,417                

Net cash used in investing activities  (6,491,285)            (6,658,904)            

Cash flows from financing activities

Financial costs paid (229,528,369)        (270,035,858)        

Dividend paid to shareholders of the Company (47,720,786)          (89,476,473)          

Proceeds from short-term loans from financial institutions 2,430,000,000      3,240,000,000      

Repayment of short-term loans from financial institutions (2,740,000,000)     (3,500,000,000)     

Repayment of debentures (1,500,000,000)     (2,000,000,000)     

Proceeds from long-term loans from financial institutions 1,300,000,000      1,759,000,000      

Repayment of long-term loans from financial institutions (887,929,910)        (723,314,000)        

Repayment of lease liabilities (9,208,612)            (6,595,644)            

Net cash used in financing activities  (1,684,387,677)     (1,590,421,975)     

Net decrease in cash and cash equivalents (53,678,481)          (17,452,759)          

Cash and cash equivalents at 1 January 122,901,809         140,354,568         
Cash and cash equivalents at 31 December 6 69,223,328           122,901,809         

(in Baht)

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2021 2020

Revenues

Rental income from operating lease contracts 5, 18 2,037,957,932     2,447,932,734 

Income from finance lease contracts 18 269,576,773        162,289,462 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 905,289,815        981,141,013 

Other income 5 24,224,174          34,090,628 

Total revenues 3,237,048,694 3,625,453,837 

Expenses

Direct rental costs 5, 18, 20 1,793,357,681     2,063,109,170 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 20 883,198,047        993,615,347 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 20 83,342                 6,491,485 

Administrative expenses 5, 20 247,065,861        255,274,473 

Total expenses 2,923,704,931 3,318,490,475 

Profit from operating activities 313,343,763 306,963,362 

Finance costs (212,134,610) (261,642,388)

Reversal of allowance for impairment loss 7, 8, 9, 20 -                      9,875,765            

Profit before income tax 101,209,153 55,196,739 

Tax benefit 21 18,923,451 20,863,804 

Profit for the year 120,132,604 76,060,543 

Other comprehensive income 

Items that will not be reclassified to profit or loss

Gains on remeasurements of defined benefit plans 15 4,497,896 2,514,015 

Income tax relating to items that will not be reclassified 21 (899,579) (502,803)

Other comprehensive income for the year, net of tax 3,598,317 2,011,212 
Total comprehensive income for the year 123,730,921 78,071,755 

Basic earnings per share (in Baht) 22 0.20 0.13 

(in Baht)

Year ended 31 December
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These notes form an integral part of the financial statements. 
 

The financial statements issued for Thai regulatory reporting purposes are prepared in the Thai language. 
These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory financial 
statements, and were approved and authorised for issue by the Board of Directors on 24 February 2022. 

 
1. General information 

 
Phatra Leasing Public Company Limited “the Company” is incorporated in Thailand and was listed on the 
Stock Exchange of Thailand on 15 August 1996. The Company’s registered office at 252/6, 29th Floor, 
Muang Thai Phatra Complex, Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320. 

 
The Company’s major shareholder during the financial year was Muang Thai Life Assurance Public 
Company Limited (10% shareholding), which was incorporated in Thailand. 

 
The principal activities of the Company are to provide leasing services to principally the corporate 
enterprises. 

 
2. Basis of preparation of the financial statements  

 
(a)  Statement of compliance 

 
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”), 
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions and applicable rules and regulations of the 
Thai Securities and Exchange Commission. The financial statements are presented in Thai Baht, which is the 
Company’s functional currency. The accounting policies are described in note 3 have been applied 
consistently to all periods presented in these financial statements. 

  
The Company has initially applied revised TFRSs that are effective for annual periods beginning on or after 
1 January 2021. The application has no material impact on the financial statements. 

 
The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the application of the Company’s accounting policies. Actual results 
may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. 
Revisions to accounting estimates are recognised prospectively. 
 
3. Significant accounting policies 
  
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements. 
 
(a) Financial instruments 
 

(1) Classification and measurement 
 

Debt securities that the Company issued are initially recognised when they are originated. Other 
financial assets and financial liabilities are initially recognised when the Company becomes a party to 
the contractual provisions of the instrument, and measured at fair value, taking into account for 
transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue of the securities, except for 
financial assets and financial liabilities measured at FVTPL, which are initially and subsequently 
measured at fair value, and any transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue 
of the securities are recognised in profit or loss.  
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On initial recognition, a financial asset is classified as measured at: amortised cost; fair value through 
other comprehensive income (FVOCI); or fair value through profit or loss (FVTPL). Financial assets 
are not reclassified subsequent to their initial recognition unless the Company changes its business 
model for managing financial assets, in which case all affected financial assets are reclassified 
prospectively from the reclassification date.  
 
On initial recognition, financial liabilities are classified as measured at amortised cost using the 
effective interest method or FVTPL. Interest expense, foreign exchange gains and losses and any gain 
or loss on derecognition are recognised in profit or loss. 
 
Financial assets measured at amortised costs are subsequently measured at amortised cost using the 
effective interest method. The amortised cost is reduced by expected credit losses. Interest income, 
foreign exchange gains and losses, expected credit loss and any gain or loss on derecognition are 
recognised in profit or loss. 
 
(2) Derecognition and offset 

 
The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to receive the cash flows from 
the financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction 
in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or 
in which the Company neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of 
ownership and it does not retain control of the financial asset. 
 
The Company derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or 
cancelled or expire. The Company also derecognises a financial liability when its terms are modified 
and the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case a new financial 
liability based on the modified terms is recognised at fair value.  
 
The difference between the carrying amount extinguished and the consideration received or paid is 
recognised in profit or loss. 
 
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of 
financial position when, and only when, the Company currently has a legally enforceable right to set 
off the amounts and the Company intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and 
settle the liability simultaneously.  
 

 
(b) Cash and cash equivalents 
 
 Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances and call deposits.  
 
(c) Inventory 
 
 Operating lease assets are transferred to inventory on the date that they cease to be rented and are held 

for sale. These are measured at the lower of the book value at that date and net realisable value.  
 
Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value. Net realisable value is the 
estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs to complete and to 
make the sale. Cost of inventory is calculated using the specific method. 
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(d) Assets held for sales 
 
Assets held for sale consisted of movable assets held for sale under the finance lease contracts which 
the Company plans to sell within one year, and are measured at the lower of carrying value and fair 
value less cost to sell. Impairment losses on initial classification and subsequent gains and losses on 
remeasurement are recognised in profit or loss. Gains are not recognised in excess of any cumulative 
impairment loss. 

 
(e) Property and equipment 

 
Property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.  

 
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-
constructed assets and the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which 
they are located. Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is 
capitalised as part of that equipment.  
 
Differences between the proceeds from disposal and the carrying amount of property and equipment 
are recognised in profit or loss.  
 
Subsequent costs 
 
The cost of replacing a part of an item of property and equipment is recognised in the carrying amount 
of the item when the future economic benefits embodied within the part will flow to the Company, and 
its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs 
of the day-to-day servicing of property and equipment are recognised in profit or loss as incurred. 
 
Depreciation 
 
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other 
amount substituted for cost, less its residual value.   
 
Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component of 
an asset and recognised in profit or loss. No depreciation is provided on assets under construction.  
 
The estimated useful lives are as follows:  

  Assets held for operating lease       Over the lease period   
  Office condominium and utilities system 3 and 40 years 
  Furniture, fixtures and office equipment 5, 7 and 10 years 
  Transportation equipment 5 years 
 
Assets held for future lease are depreciated upon commencement of the lease. 
 
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate. 

 
(f) Property foreclosed  

 
Property foreclosed consisted of immovable property foreclosed which the Company plans to sell in 
more than one year were measured at the lower of carrying value and appraisal value for sale less cost 
to sell and was classified to non-current assets. Impairment losses on initial classification and 
subsequent gains and losses on remeasurement are recognised in profit or loss. Gains are not 
recognised in excess of any cumulative impairment loss. 
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(g) Intangible assets   
 
Software licenses 
 
Software licenses that are acquired by the Company and have finite useful lives are measured at cost 
less accumulated amortisation and impairment losses. Subsequent expenditure is capitalised only 
when it will generate the future economic benefits. Amortisation is calculated on a straight-line basis 
over the estimated useful lives of intangible assets and recognised in profit or loss. 
 
The estimated useful lives are as follows:  

  Software licenses 3 - 10 years 
 
Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate. 

 
(h) Leases   
 
 At inception of a contract, the Company assesses that a contract is, or contains, a lease when it 

conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for 
consideration. 

 
 As a lessee 
 

At commencement or on modification of a contract, the Company allocates the consideration in the 
contract to each lease component on the basis of its relative stand-alone prices of each component. For 
the leases of property, the Company has elected not to separate non-lease components and account for 
the lease and non-lease components wholly as a single lease component.  

 
 The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date, 

except for leases of low-value assets and short-term leases which is recognised as an expense on a 
straight-line basis over the lease term. 

  
Right-of-use asset is measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment loss, and 
adjusted for any remeasurements of lease liability. The cost of right-of-use asset includes the initial 
amount of the lease liability adjusted for any prepaid lease payments plus any initial direct costs 
incurred and an estimate of restoration costs, less any lease incentives received. Depreciation is 
charged to profit or loss on a straight-line method from the commencement date to the end of the lease 
term, unless the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the 
lease term or the Company will exercise a purchase option. In that case the right-of-use asset will be 
depreciated over the useful life of the underlying asset, which is determined on the same basis as those 
of property and equipment. 
 
The lease liability is initially measured at the present value of all lease payments that shall be paid 
under the lease. The Company uses the Company’s incremental borrowing rate to discount the lease 
payments to the present value. The Company determines its incremental borrowing rate by obtaining 
interest rates from various external financing sources and makes certain adjustments to reflect the 
terms of the lease and type of the asset leased. 
 
The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured 
when there is a lease modofication, or a change in the assessment of options specified in the lease. 
When the lease liability is remeasured, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of 
the right-of-use asset or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has 
been reduced to zero.  
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As a lessor 
 
At inception or on modification of a contract, the Company allocates the consideration in the contract 
to each component on the basis of their relative standalone prices.  
 
At lease inception, the Company considers to classify a lease that transfers substantially all of the risks 
and rewards incidental to ownership of the underlying asset to lessees as a finance lease. A lease that 
does not meet this criterion is classified as an operating lease. 

 
The Company recognises finance lease receivables at net investment of the leases, which includes the 
present value of the lease payments, and any unguaranteed residual value, discounted using the 
interest rate implicit in the lease. Finance lease income reflects a constant periodic rate of return on the 
Company’s net investment outstanding in respect of the leases. 
 
The Company recognises lease payments received under operating leases in profit or loss on a 
straight-line basis over the lease term as part of rental income. Initial direct costs incurred in arranging 
an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease 
term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognised as rental income in the 
accounting period in which they are earned. 
 
The Company derecognises and impairment on the lease receivables as disclosed in note 3(i)).  
 

(i) Impairment of financial assets   
 

Significant estimates and judgements   
 
The Company expected credit loss calculations are based on complex models with a series of 
underlying assumptions. The significant judgements and estimates in determining expected credit loss 
include criteria for assessing if there has been a significant increase in credit risk and development of 
expected credit loss models, including the choice of inputs relating to macroeconomic variables. The 
calculation of expected credit loss also involves expert credit judgement to be applied by management 
based upon counterparty information they receive from various internal and external.  
  
Measurement  
 
An expected credit loss represents the present value of expected cash shortfalls over the residual term 
of a financial asset or financial guarantee. A cash shortfall is the difference between the cash flows 
that are due in accordance with the contractual terms of the instrument and the cash flows that are 
expected to be received over the contractual life of the instrument.  
 
Expected credit losses are computed as unbiased, probability weighted amounts which are determined 
by evaluating a range of reasonably possible outcomes, the time value of money, and considering all 
reasonable and supportable information. This includes forward looking information.  
 
Estimate of expected cash shortfalls is determined by multiplying the probability of default (PD) with 
percentage of the loss given default (LGD) with the expected exposure at the time of default (EAD).   
 
Forward-looking macroeconomic assumptions are incorporated into the PD, LGD and EAD where 
relevant and where they have been identified to influence credit risk. These assumptions are 
determined using all reasonable and supportable information, which includes both internally 
developed forecasts and those available externally.  
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Multiple forward-looking scenarios are incorporated into the range of reasonably possible outcomes 
both in terms of determining the PD, LGD and EAD, where relevant, and in determining the overall 
expected credit loss amounts.  
 
The estimate of expected cash shortfalls on a collateralised financial instrument reflects the amount 
and timing of cash flows that are expected from foreclosure on the collateral less the costs of obtaining 
and selling the collateral, irrespective of whether foreclosure is probable. 
 
Cash shortfalls are discounted using the original effective interest rate on the financial instrument. 
 
Expected credit loss recognition - Staging   
 
Stage 1: 12-month ECL 
 
Expected credit losses are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and 
represent the cash shortfalls arising from possible default events up to 12 months into the future from 
the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a 
significant increase in the credit risk (SICR) of an financial assets or the financial assets becomes 
credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, 
expected credit losses will revert to being determined on a 12-month basis.  
  
Stage 2: Lifetime ECL - not credit impaired 
 
If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an 
expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the expected life of 
the financial assets. SICR is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting 
date to the risk of default at origination, the significance of which being determined by using a number 
of quantitative and qualitative factors. Financial assets that are overdue on principal and/or interest 
repayment for a cumulative amount exceeding 30 days past due but not over 90 days past due and not 
credit-impaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk. 
 
Stage 3: Lifetime ECL - credit impaired 
 
Financial assets that are credit impaired or in default represent those that are at over 90 days past due 
in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where 
the customers are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a 
negative impact on the estimated future cash flows of the financial asset.  
 
Evidence that a financial asset is credit impaired includes observable data about the following events:  
-  In process of asset repossession; 
-  In process of litigation; 
- Significant financial difficulty of the issuer or borrower;  
- Breach of contract such as default or a past due event; and 
- Pending or actual bankruptcy or other financial reorganisation to avoid of the borrower’s 
obligations. 

 
Allowance of impairment loss against credit impaired financial assets are determined based on an 
assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any 
collateral held where appropriate, representing the difference between the present value of the cash 
flows expected to be recovered, discounted at the instrument’s original effective interest rate, and the 
gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.  
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Modified financial instruments  
 
Where the original contractual terms of a financial asset have been modified for credit reasons and the 
instrument has not been derecognised, the resulting modification loss is recognised within impairment 
loss in profit or loss with a corresponding decrease in the gross carrying value of the asset.  
  
Expected credit losses for modified financial assets that have not been derecognised and are not 
considered to be credit-impaired will be recognised on a 12-month basis, or a lifetime basis, if there is a 
significant increase in credit risk. These assets are assessed to determine whether there has been a 
significant increase in credit risk subsequent to the modification.  
 
Improvement in credit risk   
 
A period may elapse from the point at which instruments enter stage 2 or stage 3 and are reclassified 
back to stage 1. For financial assets within stage 2, these can only be transferred to stage 1 when they 
are no longer considered to have experienced a significant increase in credit risk. 
 
Where significant increase in credit risk was determined using quantitative measures, the instruments 
will automatically transfer back to stage 1 when the original PD based transfer criteria are no longer 
met. Where instruments were transferred to stage 2 due to an assessment of qualitative factors, the 
issues that led to the reclassification must be cured before the instruments can be reclassified to stage 1. 
This includes instances requiring that action to be resolved before financial instruments are reclassified 
to stage 1.  
 
Write-off  
 
The gross carrying amount of a financial asset is written off when the Company has no reasonable 
expectations of recovering. Subsequent recoveries of an asset that was previously written off, are 
recognised as a reversal of impairment in profit or loss in the period in which the recovery occurs.  
 

(j) Impairment of non-financial assets 
 
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine 
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable 
amounts are estimated. 
 
An impairment loss is recognised in profit or loss if the carrying amount of an asset or its cash-
generating unit exceeds its recoverable amount. 
 
The recoverable amount is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to sell. In 
assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a 
pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 
specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from 
other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset 
belongs. 
 
Impairment losses of assets recognised in prior periods is reversed if there has been a change in the 
estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent 
that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been 
determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised. 
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(k) Interest-bearing liabilities 
 
 Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges.  

Subsequent to initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any 
difference between cost and redemption value being recognised in profit or loss over the period of the 
borrowings on an effective interest basis. 

 
(l)      Trade and other accounts payables 
 

Trade accounts payable and other payables are stated at cost. 
 
(m)   Employee benefits  

 
Defined contribution plans 
 
Obligations for contributions to the Company’s provident funds are expensed as the related service is 
provided. 
 
Defined benefit plans 
 
The Company’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the 
amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods. The defined 
benefit obligations is discounted to the present value, which performed annually by a qualified actuary 
using the projected unit credit method. 
 
Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised immediately in 
other comprehensive income. The Company determines the interest expense on the net defined benefit 
liability for the period by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at 
the beginning of the annual period, taking into account any changes in the net defined benefit liability 
during the period as a result of contributions and benefit payments. Net interest expense and other 
expenses related to defined benefit plans are recognised in profit or loss. 
 
When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit 
that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss. 
The Company recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the 
settlement occurs.  
 
The Company’s net obligation in respect of long-term employee benefits is the amount of future 
benefit that employees have earned in return for their service in the current and prior periods. That 
benefit is discounted to determine its present value. Remeasurements are recognised in profit or loss in 
the period in which they arise.  
 
Termination benefits are expensed at the earlier of when the Company can no longer withdraw the 
offer of those benefits and when the Company recognises costs for a restructuring. If benefits are not 
expected to be settled wholly within 12 months of the end of the reporting period, then they are 
discounted.  
 
Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised 
for the amount expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to 
pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be 
estimated reliably.  
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(n) Provisions 
 
A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or 
constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic 
benefits will be required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the 
expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value 
of money and the risks specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance 
costs.   

 
(o) Fair value measurement 

 
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, the 
most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability 
reflects its non-performance risk.  
 
When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as 
far as possible. Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the 
inputs used in the valuation techniques as follows: 

- Level 1: quoted prices in active markets for identical assets or liabilities. 
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or 

liability, either directly or indirectly. 
- Level 3: inputs for the asset or liability that are based on unobservable input. 
 
The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the 
reporting period during which the change has occurred. 
 

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Company 
measures assets and asset positions at a bid price and liabilities and liability positions at an ask price. 
 
The best evidence of the fair value of a financial instrument on initial recognition is normally the 
transaction price – i.e. the fair value of the consideration given or received. If the Company determines 
that the fair value on initial recognition differs from the transaction price, the financial instrument is 
initially measured at fair value adjusted for the difference between the fair value on initial recognition 
and the transaction price and the difference is recognised in profit or loss immediately. However, for 
the fair value categorised as level 3, such difference is deferred and will be recognised in profit or loss 
on an appropriate basis over the life of the instrument or until the fair value level is transferred or the 
transaction is closed out. 

 
(p) Revenue from contracts with customer 

 
(1) Revenue recognition 
 
Rental income from operating lease contracts 
 
Rental income from operating lease contracts is recognised in profit or loss on a straight-line basis 
over the term of the lease. 
 
The Company has ceased to recognise rental income from operating lease contracts in profit or loss 
when lessees have not paid rentals for more than three months. 
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Income from finance lease contracts  
 

The Company has recognised the income by using the effective interest rate method. 
 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts and revenue from sale of equipment and 
assets held for sale 
 
Revenue is recognised when a customer obtains control of the goods in an amount that reflects the 
consideration to which the Company expects to be entitled, excluding those amounts collected on 
behalf of third parties, value added tax or other sales taxes and is after deduction of any trade 
discounts and volume rebates. 
 
Revenue from sale of assets under operating lease contracts (inventory) and from assets held for sale is 
recognised when the ownership has been transferred to the buyer.  
 
Other income 
 
Other operating income and interest income are recognised in profit or loss as they accrue. 
 
(2) Contract balances 
 
Contract assets are recognised when the Company has recognised revenue before it has an 
unconditional right to receive consideration. The contract assets are measured at the amount of 
consideration that the Company is entitled to, less allowance for expected credit loss. The contract 
assets are classified as trade receivables when the Company has an unconditional right to receive 
consideration. 
 
Contract liabilities are the obligation to transfer goods to the customer. The contract liabilities are 
recognised when the Company receives or has an unconditional right to receive non-refundable 
consideration from the customer before the Company recognises the related revenue. 
 
A refund liability is the obligation to refund some or all of the consideration received from the 
customer and is measured at the amount the Company ultimately expects it will have to return to the 
customer. The refund liability is reassessed at each reporting date and make a corresponding change to 
the amount of revenue recognised.  
 

(q)     Interest 
 
Interest income and expense is recognised in profit or loss using the effective interest method.  
In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying 
amount of the asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortised cost of the liability. 
However, for financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition, 
interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortised cost of the 
financial asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the calculation of interest income reverts 
to the gross basis.  
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(r) Income tax 
 

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax, which is recognised in profit or 
loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other 
comprehensive income. 
 
Current tax is recognised in respect of the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted 
or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous 
years. 
 
Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets 
and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.  
 
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which 
the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its 
assets and liabilities, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.  
 
A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be 
available against which the temporary differences can be utilised. Deferred tax assets are reviewed at 
each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit 
will be realised. 

 
(s) Earnings per share 
 

Earnings per share is calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the 
Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year. 

 
(t) Related parties 

 
A related party is a person or entity that has direct or indirect control or joint control, or has significant 
influence over the financial and managerial decision-making of the Company; a person or entity that 
are under common control or under the same significant influence as the Company; or the Company 
has direct or indirect control or joint control or has significant influence over the financial and 
managerial decision-making of a person or entity. 
 

(u) Segment reporting 
 

Segment results that are reported to Board of Directors include items directly attributable to a segment 
as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items comprise mainly 
revenue from sale of assets under operating lease contracts, cost of sale of assets under operating lease 
contracts, administrative expenses, finance costs and deferred tax assets. 
 

4.   Impact of COVID-19 Outbreak 
 

COVID-19 pandemic is still on going, while vaccines for COVID-19 are being rolled out during 2021. Due 
to uncertainty of the situation, the Company applied accounting guidance of temporary relaxation measure 
for entities which provide relief measures to debtors who are adversely affected by the Thai economy in 
preparing the financial statements for the year ended 31 December 2021. The accounting guidelines has 
issued guideline to provide relief measures to debtors from 1 January 2020 to  
31 December 2021. The debtors entitled to the relief measures under this guideline must have potential to 
continue their business or repay their debt in the future either directly or indirectly adversely affected by the 
situation. Regarding the impacts on the Company’s performance, the Company’s ECL still reflect fair 
position through closely monitoring. This can ensure that in times of downturn, credit risk development is 
captured and buffered with prudence. 
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5. Related parties 
 
Relationships with key management and related parties including significant transactions during the year 
were as follows: 

 
 Country of  
 Incorporation/  
    Name of entities/Person Nationality       Nature of relationships 
Key management personnel  Thai  Persons having authority and responsibility for 

planning, directing and controlling the activities of the 
entity, directly or indirectly, including any director, a 
managing director, the first 4 executive levels in the 
organisation chart and all the forth executive including 
other equivalent positions of the forth executive 
downward from the managing director (whether 
executive or otherwise) of the Company.  

Muang Thai Life Assurance Plc. Thailand 10.00% shareholding, some common directors 
Muang Thai Insurance Plc. Thailand 8.89% shareholding, some common directors  
Muang Thai Real Estate Plc. Thailand Holding share 0.39% and some common directors 

 
The pricing policies for transaction with related parties are explained further below: 

 
Transactions  Pricing policies 

Rental income from operating lease contracts                    At contractually agreed rate  
Discount on insurance premium                 At contractually agreed rate  
Insurance premium expenses                 At contractually agreed rate  
 

Significant transactions with key management or related parties were as follows: 
 

Years ended 31 December      2021       2020 
 (in thousand Baht) 
Other related parties    
Rental income from operating lease contracts 47,839  49,369 
Discount on insurance premium 7,271  8,763 
Insurance premium expenses 68,452  85,905 

   
Key management personnel compensation    
Short-term benefits (including director renumeration) 42,730  41,014 
Post-employment benefits 5,063  5,121 
Total key management personnel compensation 47,793  46,135 

 
 

Balances as at 31 December with related parties were as follows: 
 

      2021       2020 
 (in thousand Baht) 
Other receivables - prepaid insurance expenses    
Muang Thai Insurance Plc. 29,999  34,309 
    
Property and equipment - assets held for lease under     
operating lease contracts    
Muang Thai Life Assurance Plc. 126,577  110,042 
Muang Thai Insurance Plc. 46,043  44,296 
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      2021       2020 
 (in thousand Baht) 
Trade accounts payable - accrued insurance premium     
Muang Thai Insurance Plc. 2,313  2,936 

 
6. Cash and cash equivalents 

 
 2021  2020 
 (in thousand Baht) 
Cash on hand 133  134 
Cash at banks - current accounts 5,032  14,010 
Cash at banks - savings accounts 64,058  108,758 
Total 69,223  122,902 

 
7.  Receivables under operating lease contracts  
 

 2021  2020 
 (in thousand Baht) 
Receivables under operating lease contracts 122,996  121,576 
Defaulted receivables 72,412  72,412 
Less allowance for impairment loss  (70,396)  (70,652) 
Net 125,012  123,336 
    
For the years ended 31 December 2021  2020 
 (in thousand Baht) 
Reversal of allowance for impairment loss -  (6,460) 
Write-off allowance for impairment loss (256)  - 

 
As at 31 December, the balances of receivables under operating lease contracts and allowance for 
impairment loss classified by staging, are summarised below: 

 
 2021  2020 
 Receivables    Receivables   
 under operating   Allowance for  under operating   Allowance for 
 lease contracts  impairment loss  lease contracts  impairment loss 
 (in thousand Baht) 
Staging        
Stage 1 12-month ECL 105,140  675  105,738  931 
Stage 2 Lifetime ECL - 

not credit impaired 9,400  
 

954 
 

5,215  
 

578 
Stage 3 Lifetime ECL - 

credit impaired 80,868  
 

68,767 
 

83,035  
 

69,143 
Total 195,408  70,396  193,988  70,652 
 

Information about credit risk is disclosed in Note 24.2 (1). 
 

The normal credit term granted by the Company is 30 days. 
 

The following table provides information of receivables under operating lease contracts that were 
modified including the modification according to Company’s receivables relief measure as described in 
note 4. 
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Receivables under operating lease contracts modified during the year 
 

For the year ended 31 December      2021       2020 
 (in thousand Baht) 

Net carrying amount before modification -  1,082 
Net carrying amount after modification -  1,082 

 

8. Receivables under finance lease contracts  
 

 31 December 2021 
 

Portion 
due within  

1 year 

Portion due 
over 1 year 
but within  

2 years 

Portion 
due over 
2 years 

but within  
3 years 

Portion  
due over  
3 years  

but within  
4 years 

Portion 
due over  
4 years  

but within  
5 years 

Portion  
due over  
5 years Total 

 (in thousand Baht) 
Normal receivables        
Receivables under finance        
   lease contracts 1,431,640 1,145,769 399,782 215,039 94,048 - 3,286,278 
Less unearned interest        
           income (220,847) (111,633) (27,891) (10,528) (2,140) -  (373,039) 
Total normal receivables 1,210,793 1,034,136 371,891 204,511 91,908 - 2,913,239 
Defaulted receivables 59,689 - - - - - 59,689 
Total receivables under    
 finance lease contracts 

 
1,270,482 

 
1,034,136 

 
371,891 

 
204,511 

 
91,908 

 
 - 2,792,928 

Less allowance for  
 impairment loss       (72,118) 
Net       2,900,810 

 

 

 31 December 2020 
 

Portion 
due within  

1 year 

Portion due 
over 1 year 
but within  

2 years 

Portion 
due over 
2 years 

but within  
3 years 

Portion  
due over  
3 years  

but within  
4 years 

Portion 
due over  
4 years  

but within  
5 years 

Portion  
due over  
5 years Total 

 (in thousand Baht) 
Normal receivables        
Receivables under finance        
   lease contracts 1,182,271      948,564     841,644      186,656 44,106       236     3,203,477 
Less unearned interest         
           income (238,684)    (165,656) (78,554) (7,751)            (779)          (4) (491,428) 
Total normal receivables 943,587 782,908     763,090    178,905 43,327  232      2,712,049  
Defaulted receivables 59,689 - - - -           -           59,689 
Total receivables under    
 finance lease contracts 

 
  1,003,276 

 
782,908 

 
    763,090 

 
     178,905 

 
       43,327 

  
      232 2,771,738 

Less allowance for  
 impairment loss       (72,118) 
Net       2,699,620 
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For the year ended 31 December 

 
2021 

 
2020 

 (in thousand Baht) 
Reversal of allowance for impairment loss -  (3,416) 

 

 
As at 31 December, the balances of receivables under finance lease contracts (net of unearned interest 
income) and allowance for impairment loss classified by staging, are summarised below: 

 
 2021  2020 
 Receivables    Receivables   
 under finance   Allowance for  under finance   Allowance for 
 lease contracts  impairment loss  lease contracts  impairment loss 
 (in thousand Baht) 
Staging        
Stage 1 12-month ECL 2,793,825  5,928  2,569,518  7,047 
Stage 2 Lifetime ECL -  
not credit impaired 38,133  

 
4,591 

 
40,809  

 
1,859 

Stage 3 Lifetime ECL - 
credit impaired 140,970  

 
61,599 

 
161,411  

 
63,212 

Total 2,972,928  72,118  2,771,738  72,118 
 
Information about credit risk is disclosed in Note 24.2 (1). 
 
The normal credit term granted by the Company is 30 days. 
 
As at 31 December, the gross investment under finance lease contracts and present value of minimum lease 
payments receivable were as follows: 
 

 2021  2020 
   Present value     Present value  
   of minimum     of minimum  
 Gross investment  lease payments  Gross investment  lease payments 
 under finance   under finance  under finance   under finance 
 lease contracts  lease contracts  lease contracts  lease contracts 

 (in thousand Baht) 
Portion due within  

1 year 
 

1,491,329 
  

1,270,482 
  

1,241,960 
  

1,003,276 
Portion due over 1 year 

but within 2 years 
 

1,145,769 
  

1,034,136 
  

948,564 
  

782,908 
Portion due over 2 years 

but within 3 years 
 

399,782 
  

371,891 
  

841,664 
  

763,090 
Portion due over 3 years 

but within 4 years 
 

215,039 
  

204,511 
  

186,656 
  

178,905 
Portion due over 4 years 

but within 5 years 
 

94,048 
  

91,908 
  

44,106 
  

43,327 
Portion due over 5 years -  -  236  232 
Total 3,345,967  2,972,928  3,263,166          2,771,738 
Less unearned interest 

income (373,039)     
(491,428)   

Net investment under 
finance lease contracts 

 
2,972,928 

    
2,771,738 
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 The following table provides information of receivables under finance lease contracts that were modified 
including the modification according to Company’s receivables relief measure as described in note 4. 

 
Receivables under finance lease contracts modified during the year 

 
For the year ended 31 December     2021     2020 
  (in thousand Baht) 
Net carrying amount before modification  -  266,935 
Net carrying amount after modification  -  266,935 

 
9. Other receivables  
 

 Note    2021     2020 
  (in thousand Baht) 
Receivable from Revenue Department   163,790  286,905 
Receivable from advance payment  131,610  - 
Prepaid expenses  36,450  35,151 
Prepaid insurance expenses     
     - related party 5 29,999  34,309 
     - other parties  59,571  71,625 
Other receivables  117,962  115,244 
Total  539,382  543,234 
Less allowance for impairment loss  (76,077)  (76,077) 
Net  463,305  467,157 

  

As of 31 December 2021, the Company had receivable from advance payment amounting of Baht 131.6 
million, which was fully repaid in January 2022. 

 
10. Inventory 
 

 2021  2020 
 (in thousand Baht) 
Transportation equipment 27,537  73,941 
Less allowance for decline in value of inventory     
            adjusted to net realisable value (6,170)  (11,171) 
Net 21,367  62,770 

 
11. Assets held for sale 
 

 For the year ended 31 December 2021 
 At 

beginning 
  

Transfer 
    

Transfer  
  

At end  
 of year  in  Disposals  out  of year 
 (in thousand Baht) 
Transportation equipment 5,128  1,433  (1,433)  (4,479)  649 

 
 For the year ended 31 December 2020 
 At 

beginning 
  

Transfer 
    

Transfer  
  

At end  
 of year  in  Disposals  out  of year 
 (in thousand Baht) 
Transportation equipment 25,160  2,756  (514)  (22,274)  5,128 
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13. Interest-bearing liabilities  
 
13.1  Short-term loans from financial institutions 

 
 2021  2020 
 (in thousand Baht) 
Current - unsecured    
Promissory notes 150,000  360,000 
Bills of exchange -  100,000 
Less unamortised discount on bills of exchange -  (38) 
Short-term loans from financial institutions 150,000  459,962 
 

As at 31 December 2021, the Company had overdraft lines and other credit facilities, excluding bills of 
exchange, with various local banks totaling Baht 2,320 million (2020: Baht 2,290 million) which bear 
interest at the Money Market Rate (MMR) at the transaction date. As at 31 December 2021, the 
Company had unutilised credit facilities totaling Baht 2,016 million (2020: 1,767 million). 

 
13.2  Debentures  
 

 2021  2020 
 (in thousand Baht) 
Unsecured debentures - at face value 3,850,000  5,350,000 
Less unamortised deferred charges on debenture issuance (997)  (2,127) 
 3,849,003  5,347,873 
Less current portion due within one year    
 (net of unamortised deferred charges on debenture issuance) (2,199,734)  (1,499,776) 
Debentures, non-current portion 1,649,269  3,848,097 
 

As at 31 December 2021, the Company had outstanding balances of issued unsecured, name registered, 
unsubordinated and no-trustee debentures which were offered to the institutional investors and major 
investors specified in the Notification of Securities and Exchange Commission. In connection with the 
terms of the rights and responsibilities of the debentures issuer, the Company, as the issuer, has to 
comply with certain restrictions and conditions as stipulated therein, such as maintaining certain 
financial ratios etc. 

 
The details of issuance of debentures were as follows: 

 
Debenture issued on 24 February 2016 
Unit and value 200,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 200 million 
Period and maturity date 7 years will mature on 24 February 2023 
Interest rate Fixed interest rate of 3.05% per annum 
Interest payment due Every 24 February and 24 August of each year 
  
  Debenture issued on 23 February 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 23 February 2022 
Interest rate Fixed interest rate of 2.43% per annum 
Interest payment due Every 23 February and 23 August of each year 
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Debenture issued on 24 May 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 24 May 2022 
Interest rate Fixed interest rate of 2.52% per annum 
Interest payment due Every 24 May and 24 November of each year 
  

 
Debenture issued on 4 March 2019 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 3 years will mature on 4 March 2022 
Interest rate Fixed interest rate of 2.95% per annum 
Interest payment due Every 4 March and 4 September of each year 
  
  
Debenture issued on 27 March 2019 
Unit and value 500,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 500 million 
Period and maturity date 5 years will mature on 27 March 2024 
Interest rate Fixed interest rate of 3.52% per annum 
Interest payment due Every 27 March and 27 September of each year 
  
Debenture issued on 20 June 2019 
Unit and value 700,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 700 million 
Period and maturity date 3 years 6 months will mature on 20 December 2022 
Interest rate Fixed interest rate of 2.83% per annum 
Interest payment due Every 20 June and 20 December of each year 
  
Debenture issued on 27 September 2019 
Unit and value 600,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 600 million 
Period and maturity date 4 years will mature on 27 September 2023 
Interest rate Fixed interest rate of 2.72% per annum 
Interest payment due Every 27 September and 27 March of each year 
  
Debenture issued on 17 December 2019 
Unit and value 350,000 units of par value of Baht 1,000 each 
Total debenture value Baht 350 million 
Period and maturity date 5 years will mature on 17 December 2024 
Interest rate Fixed interest rate of 3.10% per annum 
Interest payment due Every 17 December and 17 June of each year 
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13.3 Long-term loans from financial institutions 
 

 Interest rate     
 31 December 

2021 
31 December 

2020 
1 January 

2021 
 

Increase 
 
Decrease 

31 December 
2021 

 (% per annum) (in thousand Baht) 
Long-term  
   loans 

 
2.00 - 3.92 

 
2.00 - 3.92 

   
2,514,836 

 
1,300,000 

 
(887,930) 

 
2,926,906 

 
 2021  2020 
 (in thousand Baht) 
Long-term loans from financial institutions - unsecured 2,926,906  2,514,836 
Less current portion due within one year  (1,017,283)  (872,515) 
Long-term loans from financial institutions,    
   non-current portion 1,909,623  1,642,321 
 

The periods to maturity of interest-bearing liabilities, excluding lease liabilities as at 31 December were 
as follows: 

 
 2021  2020 
 (in thousand Baht) 
Within one year  3,367,017  2,832,253 
After one year but within five years 3,558,892  5,490,418 
Total 6,925,909  8,322,671 

 
 Interest-bearing liabilities of the Company as at 31 December 2021 and 2020 were denominated entirely 

in Thai Baht. 
 

14. Other payables 
 

  2021  2020 
  (in thousand Baht) 
Accrued finance costs  26,989  44,420 
Accrued expense  24,805  17,754 
Account payable - Revenue department  18,015  24,271 
Rental income received in advance  4,251  3,684 
Others  538  1,432 
Total  74,598  91,561 

 
15. Non-current provisions for employee benefits    
 

  2021  2020 
  (in thousand Baht) 
Defined benefit plan  67,705  67,093 

 
  Defined benefit plan  

 
The Company operate a defined benefit plan based on the requirement of Thai Labour Protection Act 
B.E. 2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and 
length of service. The defined benefit plans expose the Company to actuarial risks, such as longevity 
risk and interest rate risk. 
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Present value of the defined benefit obligations 
 

  2021  2020 
  (in thousand Baht) 
At 1 January   67,093  64,384 
Recognised in profit or loss:     
Current service cost and interest cost   5,110  5,223 
     
Recognised in other comprehensive income     
Actuarial (gain) loss     
- Demographic assumptions  (21)  1,308 
- Financial assumptions  (6,346)  (3,642) 
- Experience adjustment  1,869  (180) 
  (4,498)  (2,514) 
     
At 31 December  67,705  67,093 

 
Principal actuarial assumptions     

at 31 December     2021  2020 
Discount rate (%)     2.66  1.70 
Future salary growth (%)     2.0 - 5.0  3.5 - 5.0 
Employee turnover (%)     1.5 - 25.3  1.5 - 26.4 
Retirement ages (years)     55 - 60  55 - 60 
 

  Assumptions regarding future mortality have been based on published statistics and mortality tables. 
 

Sensitivity analysis 
 

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding 
other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown 
below. 

 
Effect to the defined benefit obligation 1% increase in assumption  1% decrease in assumption 

at 31 December  2021  2020  2021  2020 
 (in thousand Baht) 

Discount rate  (4,088)  (4,905)  4,631  5,612 
Future salary growth   3,908  4,734  (3,392)  (4,174) 
Employee turnover   (4,331)  (5,107)  4,843  5,768 

 
16. Share capital 
 

Share premium  
 

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription 
monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). 
Share premium is not available for dividend distribution. 
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17. Legal reserve 
 
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 section 116 requires that a public company shall allocate 
not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account 
(“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised capital. 
The legal reserve is not available for dividend distribution.   

 
18. Segment information and disaggregation of revenue 
 
(a) Segment information 

 
Management determined that the Company has two reportable segments which are the Company’s 
strategic divisions for different services, and are managed separately because they require different 
marketing strategies. The following summary describes the operations in each of the Company’s 
reportable segments. 
• Segment 1  Land vehicles  
• Segment 2  Others  

 
Each segment’s performance is measured based on segment gross profit, as included in the internal 
management reports that are reviewed by the Company’s CODM. Segment gross profit is used to measure 
performance as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results 
of certain segments relative to other entities that operate within these industries. Inter-segment pricing is 
determined on an arm’s length basis. 

 

 Land vehicles  Others  Total  
For the year ended  
   31 December 

 
2021 

  
2020 

  
2021 

  
2020 

  
2021 

  
2020 

 (in thousand Baht) 
Information about                       
   reportable segments:            
External revenue 1,837,384  2,147,266  470,151  462,956  2,307,535  2,610,222 
Total segment revenue 1,837,384  2,147,266  470,151  462,956  2,307,535  2,610,222 
Direct rental costs 1,442,333  1,710,330  351,025  352,779  1,793,358  2,063,109 
Segment gross profit 395,051  436,936  119,126  110,177  514,177  547,113 
            
Capital expenditure 939,303  1,285,834  333,229  251,660  1,272,532  1,537,494 
Segment assets   7,062,632  8,339,173  2,345,476  2,043,967  9,408,108  10,374,140 
Segment liabilities   216,512  257,845  208,923  252,511  425,435  510,356 
 

(b)  Reconciliations of reportable segment revenues, profit or loss, assets and liabilities 
 

 Revenues  Profit or loss 
 2021  2020  2021  2020 

 (in thousand Baht) 
Reportable segments 2,307,535  2,610,222  514,177  547,113 
Unallocated amounts 929,514  1,015,232  (412,968)  (491,916) 
Total 3,237,049  3,625,454  101,209  55,197 
        
 Assets  Liabilities 
Reportable segments 9,408,108  10,374,140  425,435  510,356 
Unallocated amounts 1,420,636  1,668,561  7,320,205  8,525,251 
Total  10,828,744  12,042,701  7,745,640  9,035,607 
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(c)  Geographical segments 
 
The Company operates only in Thailand. There are no revenues derived from, or assets located in, foreign 
countries. 
 

(d)  Major customer 
 
The Company does not have any major customer which is significant to financial statement because the 
Company does not have any external revenue from one customer more than 10% of total revenue. 
 

(e)  Disaggregation of revenue 
 
The Company recognised rental income from operating lease contracts and income from finance lease 
contracts over the period, and recognised revenue from sale of assets under operating lease contracts at a 
point in time. 

 
19. Employee benefit expenses 
 

 Note 2021  2020 
  (in thousand Baht) 
Management     
Salaries and bonuses  36,220  36,039 
Director’s remuneration  6,510  4,975 
Post-employment benefits and others  5,063  5,121 
 5 47,793  46,135 
     
Other employees     
Salaries and bonuses  110,092  105,292 
Post-employment benefits and others  17,572  18,134 
  127,664  123,426 
Total   175,457  169,561 

 
Defined contribution plans 

 
Provident fund was established by the Company for its employees. Membership to the fund is on a 
voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at rates ranging from 5% to 10% of 
their basic salaries and by the Company at rates ranging from 5% to 10% of the employees’ basic 
salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance as a juristic entity and is managed 
by a licensed Fund Manager. 

 
20.  Expenses by nature 
 

 Note 2021  2020 
  (in thousand Baht) 
Depreciation 12 1,395,902  1,640,430 
Assets under operating lease contracts transferred to inventory  835,393  897,590 
Employee benefit expenses 19 175,457  169,561 
Change in inventory  46,404  96,025 
Others  470,549  505,009 
Total  2,923,705  3,308,615 
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21. Income tax  
 

Income tax recognised in profit or loss 
 
  2021  2020 

  (in thousand Baht) 
Current year tax expense     
Over provided in prior years  -  (447) 
  -  (447) 
     
Deferred tax expense     
Movements in temporary differences     (18,924)  (20,416) 
Total income tax   (18,924)  (20,863) 

 
  Income tax recognised in other comprehensive income    

 
 2021  2020 
 Before  Tax   Net of  Before  Tax   Net of 

 tax  Expense   tax  tax  Benefit   tax 
 (in thousand Baht) 

Defined benefit plan 
actuarial gains  

 
4,498 

  
(900) 

  
3,598 

  
 2,514 

  
(503) 

  
2,011 

 
Reconciliation of effective tax rate    
 2021  2020 
 Rate  (in thousand 

  Baht) 
 Rate  (in thousand 

  Baht)  (%)   (%)  
Profit before income tax expense   101,209    55,197 
Income tax using the Thai         
   corporation tax rate 20.0  20,242  20.0  11,039 
Expenses not deductible for tax purpose   362    2,158 
Income not subject to tax   (14)    (32) 
Over provided in prior years   -    (447) 
Addition deductible expense for tax purpose   (39,514)    (125,526) 
Current year lossess for which no         
   deferred tax asset was recognised   -    91,945 
Total (18.7)  (18,924)  (37.8)       (20,863) 

 
Deferred tax at 31 December     2021  2020 

    (in thousand Baht) 
Deferred tax assets     511,495  487,510 
Deferred tax liabilities     (14,084)  (8,123) 
Net deferred tax assets     497,411  479,387 
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Movements in total deferred tax assets and liabilities during year ended 31 December 2021 and 2020 were 
as follows: 

 
   (Charged) / Credit to    

 
 
Deferred tax 

 
At 

1 January 

  
Profit or 

loss 

 Other 
comprehensive 

income 

  
At  

31 December 
 (in thousand Baht) 
2021  
Deferred tax assets        
Depreciation of asset held for lease 164,433  29,724  -  194,157 
Loss carry forward 208,664  (1,998)  -  206,666 
Allowance for impairment loss 43,770  -  -  43,770 
Allowance for decline in value of 

inventory 
 

2,233 
  

(999) 
  

- 
  

1,234 
Accrued rental income from operating         
   leases contracts in arrears more than  
   3 months 

 
28,896 

  
160 

  
- 

  
29,056 

Advance received from lessee for        
   exercising purchase option 22,291  (3,023)  -  19,268 
Non-current provisions for employee 

benefits 
 

13,419  1,021  (900)  13,540 
Others 3,804  -  -  3,804 
Total 487,510  24,885  (900)  511,495 
        
Deferred tax liabilities        
Differences in income recognition of        
   operating and finance lease contracts  (3,241)  (5,142)  -  (8,383) 
Depreciation of office condominium (4,882)  (819)  -  (5,701) 
Total (8,123)  (5,961)  -  (14,084) 
        
Net 479,387  18,924  (900)  497,411 
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   (Charged) / Credit to    
 
 
Deferred tax 

 
At 

1 January 

  
Retained 
earning 

  
Profit or 

loss 

Other 

comprehensive 

income 

 
At  

31 December 
 (in thousand Baht) 
2020    
Deferred tax assets          
Depreciation of asset held for lease 145,492  -  18,941  -  164,433 
Loss carry forward   208,664  -     -  -  208,664 
Allowance for impairment loss   41,130  4,615  (1,975)  -  43,770 
Allowance for decline in value 

of inventory 
 

2,086 
 

- 
  

147 
  

 - 
  

2,233 
Accrued rental income from 

operating leases contracts in 
arrears more than 3 months 

 
 

29,035 

  
 

- 

  
 

(139) 

  
 

 - 

  
 

28,896 
Advance received from lessee 

for exercising purchase option 
 

19,795 
 

- 
  

2,496 
  

- 
  

22,291 
Non-current provisions for 

employee benefits 12,877  - 
  

1,045  
 

(503)  
 

13,419 
Others 4,028  -  (224)  -  3,804 
Total 463,107  4,615  20,291  (503)  487,510 
          
Deferred tax liabilities          
Differences in income 

recognition of operating and 
finance lease contracts 

 
 

(4,187) 

  
 

- 

  
 

946 

  
 

- 

  
 

(3,241) 
Depreciation of office 

condominium 
 

(4,061) 
  

- 
  

(821) 
  

- 
  

(4,882) 
Total (8,248)  -  125  -  (8,123) 
          
Net   454,859  4,615  20,416  (503)  479,387 

 
The Company has not yet recognised the deferred tax assets of Baht 301.1 million for loss carry forward 
in the financial statements as at 31 December 2021 (2020: Baht 369.6 million). This is subject to the 
future taxable profit that would be available against which such loss can be recognised. 

 
 

22. Earnings per share 
 

 2021  2020 
 (in thousand Baht / thousand shares) 
Profit attributable to ordinary shareholders of the Company  120,133  76,061 
    
Ordinary shares outstanding 596,510  596,510 
    
Earnings per share (basic) (in Baht) 0.20  0.13 
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23. Dividends   
 

 
Approval date Payment schedule 

Dividend rate 
per share   Amount 

   (Baht)  (in million Baht) 
2021      
2020 Annual dividend 30 April 2021 20 May 2021 0.08  47.7 
      
2020      
2019 Annual dividend 1 April 2020 29 April 2020 0.15  89.5 

 
24. Financial instruments 
 
24.1 Determination of fair values 

 
The fair value of cash and cash equivalents, receivables under operating lease contracts, current portion of 
receivables under finance lease contracts, trade account payables, and short-term loans from financial 
institutions is taken to approximate the carrying value due to the relatively short-term maturity of these 
instruments. 
 
The fair value of receivables under finance lease contracts, portion due after one year is taken to 
approximate the carrying value due to the relatively short-term maturity of receivables under finance lease 
contracts. 
 
Other financial liabilities not stated above had the fair and carrying value as follows: 
 

 
Carrying 
amount 

 
Fair value 

 
 
 
 
At 31 December 

Financial 
instruments 
measured at 
amortised 

cost 

 

Level 1  Level 2  Level 3  Total 
   (in million Baht) 
2021    
Debentures  3,849  -  3,849  -  3,849 
Long-term loans from 
financial institutions 2,927  -  2,708  -  2,708 

Total financial liabilities 6,776         
          

2020          
Debentures  5,348  -  5,322  -  5,322 
Long-term loans from 

financial institutions 2,515  -  2,371  -  2,371 
Total financial liabilities 7,863         

  
     Financial instruments not measured at fair 

 
Type  Valuation technique 
Debentures   Discounted cash flows 
Long-term loans from financial institutions  Discounted cash flows 
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24.2 Financial risk management policies 
 
   Risk management framework  

 
The Company’s board of directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the 
Company’s risk management framework. The board of directors has established the risk management 
committee, which is responsible for developing and monitoring the Company’s risk management 
policies. The committee reports regularly to the board of directors on its activities. 

 
The Company’s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the 
Company, to set appropriate risk limits and controls and to monitor risks and adherence to limits.  
Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions 
and the Company’s activities. The Company, through its training and management standards and 
procedures, aims to maintain a disciplined and constructive control environment in which all 
employees understand their roles and obligations. 

 
The Company audit committee oversees how management monitors compliance with the Company’s 
risk management policies and procedures, and reviews the adequacy of the risk management 
framework in relation to the risks faced by the Company. The Company audit committee is assisted in 
its oversight role by internal audit. Internal audit undertakes regular reviews of risk management 
controls and procedures. 

 
(1) Credit risk 

 
Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a customer or counterparty to a financial 
instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company’s 
receivables under operating lease and finance lease. 

 
(1.1) Receivables under operating lease and finance lease. 

 
The Company manage the risk by adopting appropriate credit control policies and 
procedures. In addition, the Company do not have high concentrations of credit. The 
maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables under 
operating lease contracts and receivables under finance lease contracts less allowance for 
impairment loss as presented in the statements of financial position. 
 
The Company limits its exposure to credit risk from receivables under operating lease and 
finance lease by regularly monitoring the outstanding amounts of receivables under 
operating lease contracts and receivables under finance lease contracts. An impairment 
analysis is performed by the Company at each reporting date. The provision rates of 
expected credit loss are based on days past due for individual receivables to reflect 
differences between economic conditions in the past, current conditions and the Company’s 
view of economic conditions over the expected lives of the receivables. 
 
Information relevant to receivables under operating lease and finance lease are disclosed in 
note 7 and 8, respectively. 
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       The following table presents the exposure to credit risk and expected credit losses.  
 

At 31 December 2021 12-months ECL  

Lifetime ECL- 
not credit- 
impaired  

Lifetime ECL-
credit- 

impaired  Total 
 (in thousand Baht) 
Receivable under operating lease 105,140  9,400  80,868  195,408 
Receivable under finance lease 2,793,825  38,133  140,970  2,972,928 
 2,898,965  47,533  221,838  3,168,336 
Less allowance for impairment loss (6,603)  (5,545)  (130,366)  (142,514) 
Net 2,892,362  41,988  91,472  3,025,822 

 

At 31 December 2020        
  
Receivable under operating lease       105,738  5,215  83,035  193,988 
Receivable under finance lease 2,569,518  40,809  161,441  2,771,738 
 2,675,256  46,024  244,446  2,965,726 
Less allowance for impairment loss (7,978)  (2,437)  (132,355)  (142,770) 
Net 2,667,278  43,587  112,091  2,822,956 

 
Movement of allowance for impairment loss  
  

Receivable under 
operating lease  

Receivable under 
finance lease  Total 

 (in thousand Baht) 
At 1 January 2021   70,652  72,118  142,770 
Net remeasurement of loss allowance   (379)  1,007  628 
Transfer to lifetime ECL – not credit-impaired  412  (1,629)  (1,217) 
Transfer to lifetime ECL – credit-impaired  67  (127)  (60) 
Financial assets repaid   (157)  (676)  (833) 
Financial assets write-off  (256)  -  (256) 
New financial assets acquired   57  1,425  1,482 
At 31 December 2021  70,396  72,118  142,514 

 
At 1 January 2020 - restated   77,112  75,534  152,646 
Net remeasurement of loss allowance   (4,804)  (4,680)  (9,484) 
Transfer to lifetime ECL – not credit-impaired  (92)  (5,366)  (5,458) 
Transfer to lifetime ECL – credit-impaired  674  3,183  3,857 
Financial assets repaid   (2,362)  (322)  (2,684) 
New financial assets acquired   124  3,769  3,893 
At 31 December 2020  70,652  72,118  142,770 

    
(2)  Liquidity risk  
 

The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed 
adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of 
fluctuations in cash flows. 
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The following table are the remaining contractual maturities of financial assets and financial liabilities at the 
reporting date. The amounts are gross and undiscounted and include contractual interest payments and exclude 
the impact of netting agreements. 

 
  Contractual cash flows 

At 31 December Note 
Carrying 
amount  

1 year 
or less  

More than  
1 year but 
less than  
2 years  

More than 2 
years but less 
than 5 years  

More than 
5 years  Total 

  (in thousand Baht) 
2021             
Financial asset             
Cash and cash equivalents 6 69,223  69,223  -  -  -  69,223 
Receivables under 
operating lease contracts* 7 195,408  195,408  -  -  -  195,408 

Receivables under finance 
lease contracts* 8 2,972,928  1,270,482  1,034,136  668,310  -  2,972,928 

Other receivables 5,9 463,305  463,305  -  -  -  463,305 
Total  3,700,864  1,998,418  1,034,136  668,310  -  3,700,864 
*Gross amount before net of allowance for impairment loss   
             
Non-derivative financial 
liabilities 

            

Short-term loans from 
financial institution  13.1 150,000  150,000  -  -  -  150,000 

Trade payables  5 249,865  249,865  -  -  -  249,865 
Debenture 13.2 3,849,004  2,199,734  799,700  849,570  -  3,849,004 
Long-term loans from 
financial institutions  13.3 2,926,906  1,017,283  846,359  829,941  233,323  2,926,906 

Other payables 14 74,598  74,598  -  -  -  74,598 
Lease liabilities  18,936  12,826  3,073  3,037  -  18,936 
Total  7,269,309  3,704,306  1,649,132  1,682,548  233,323  7,269,309 
Difference of items in             
   the statement financial 
  position 

 
(3,568,445)  (1,705,888)  (614,996)  (1,014,238)  (233,323)  (3,568,445) 

             
2020             
Financial asset             
Cash and cash equivalents 6 122,902  122,902  -  -  -  122,902 
Receivables under 
operating lease contracts* 7 193,988  193,988  -  -  -  193,988 

Receivables under finance 
lease contracts* 8 2,771,738  1,003,276  782,908  985,322  232  2,771,738 

Other receivables 5,9 467,157  467,157  -  -  -  467,157 
Total  3,555,785  1,787,323  782,908  985,322  232  3,555,785 
*Gross amount before net of allowance for impairment loss   
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  Contractual cash flows 

At 31 December Note 
Carrying 
amount  

1 year 
or less  

More than  
1 year but 
less than  
2 years  

More than 2 
years but less 
than 5 years  

More than 
5 years  Total 

  (in thousand Baht) 
2020             
Non-derivative financial 
liabilities 

            

Short-term loans from 
financial institution  13.1 459,962  459,962  -  -  -  459,962 

Trade payables  5 39,179  39,179  -  -  -  39,179 
Debenture 13.2 5,347,873  1,499,776  2,199,181  799,516  849,400  5,347,873 
Long-term loans from 
financial institutions  13.3 2,514,836  872,515  647,344  550,016  444,961  2,514,836 

Other payables 14 91,561  91,561  -  -  -  91,561 
Lease liabilities  21,512  10,852  5,298  5,362  -  21,512 
Total  8,474,923  2,973,845  2,851,823  1,354,894  1,294,361  8,474,923 
Difference of items in             
   the statement financial  
  position 

 
(4,919,138)  (1,186,522)  (2,068,915)  (369,572)  (1,294,129)  (4,919,138) 

   
 

As at 31 December 2021, the Company expects to receive cash flow from minimum annual rental income for 
operating leases in 5 years future amounting to Baht 3,631 million (2020: Baht 4,400 million) disclosed in  
note 26 (b) and expects to receive cashflow from gain on disposal of equipment and assets sale from operating 
lease for the liquidity management. 

 
 (3)   Market risk  
 

The Company is exposed to the risk that the fair value or future cash flows of a financial 
instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk is as follows:  
 
(3.1)  Interest rate risk   

 
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the 
results of the Company’s operations and its cash flows because of borrowings (see note 13). 
The Company mitigates this risk by ensuring that the majority of its debt securities and 
borrowings are at fixed interest rates. So, the Company has low interest rate risk. The 
sensitivity impact to the increase or decrease in interest expenses from borrowings, as a 
result of changes in interest rates is immaterial on financial statements of the Company. 

 
25. Capital management 
 
The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and 
market confidence and to sustain future development of the business. The Board regularly monitors the 
return on capital. 
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26. Commitments and contingent liabilities 
 
(a)  Non-cancellable operating lease commitments 

 
 2021*  2020* 
 (in thousand Baht) 
Within 1 year -  141 
Total -  141 

*  Leases with maturity or lease term less than 12 months. 
 
(b) Assets held for lease commitments 

 
As at 31 December, the minimum future annual rental income to be received for assets held for 
operating leases were as follows: 
 

 2021  2020 
 (in thousand Baht) 
Within 1 year 1,566,577  1,827,911 
1 - 2 years 1,052,672  1,284,355 
2 - 3 years 625,580  801,526 
3 - 4 years 288,616  381,781 
4 - 5 years 96,989  104,294 
After 5 years 613  341 
Total 3,631,047  4,400,208 
 
Under the provisions of certain lease agreements, the lessees have an option to purchase the leased 
assets upon the expiration of the lease terms. If this option is included in the lease agreement, the 
lessees are required to pay a sum in advance as a guarantee for exercising the purchase option. 

 
(c) Letters of guarantee 

 
As at 31 December 2021, the Company had letters of guarantee issued by certain local banks mainly 
relating to guarantees for rental agreements with government agencies and state enterprises of 
approximately Baht 154 million (2020: Baht 134 million). 

 
27. Events after the reporting period 
 
At the Board of Directors’ meeting held on 24 February 2022, the Board approved to propose for consideration 
and approval at the Annual General Meeting of the Shareholders on 26 April 2022 for the dividend payment 
from the net profit and the operating results of the year 2021 to shareholders at the rate of Bath 0.11 per share 
for the total number of 596,509,825 shares, totaling Baht 65.6 million. 
 
28. Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) not yet adopted 

 
Accounting guidance: Guideline for entities that provide support to Covid-19 affected debtors 

 
This accounting guidance is optional for all entities that provide support to debtors under Bank of Thailand 
(BOT)’s minimum supporting measures, including credit card business, loans secured against vehicle registrations 
business, personal loan business both regulated and unregulated by BOT, e.g. leasing business, hire purchase 
business, and factoring business, etc. This accounting guidance is effective during 1 January 2022 to 31 December 
2023 or as further updated by BOT and is relevant to financial assistance to the debtors who are affected by 
Covid-19. For debt restructuring under specified conditions from 1 January to  
31 December 2021, the entities can apply the relevant staging and provisioning guideline under this accounting 
guidance to the debtors from 1 January 2022 to 31 December 2023. 
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Attachment 1 Information of Directors, Executives, Chief Officers in Accounting and Finance and  
  Company Secretary

The Board of the Directors and Executives 

The Board of the Directors 

1. Mr.Photipong Lamsam   

Position  Chairman 

(Authorized Signature) 

Age 87 Years 

The appointment on  1 June 2008 

Education Background  Master of Business Administration (MBA), Temple University, 

U.S.A. 

Training Record  -No- 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Jan 2017 – Present Honorary Chairman, Sermsuk PLC. 

2011 – Jan 2017 Chairman, Sermsuk PLC. 

Oct 2012 – Present Chairman, Muang Thai Insurance PLC. 

2009 – Present Chairman, Muang Thai Holding Co.,Ltd. 

2009 – Present Chairman, Muang Thai Group Holding Co.,Ltd. 

2009 – Present Chairman, Sup Muang Thai Co.,Ltd. 

2008 – Present Chairman, Phatra Leasing PLC. 

2008 – Present Chairman, Muang Thai Life Assurance PLC. 
 
 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Positions / Company 

2008 – Present Chairman, Muang Thai Insurance PLC. 
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Shares Percentage (%)      As of December 31, 2021 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   -  Mr. Photipong Lamsam 169,866 0.028% 

   -  Yupong Company Limited (Juristic person who hold the shares 

over 30%) 

12,323,402 2.066% 

Total 12,493,268 2.094% 
 

 

Family relation with other executive 

- Father of Mr.Sara Lamsam and Mrs.Nualphan Lamsam 

- Brother of Mr.Poomchai Lamsam 
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2. Mr. Poomchai Lamsam 

Position Vice Chairman 

Chairman of the Remuneration and Selection Committee  

(Authorized Signature) 

Age 72  Years 

The appointment on 28 September 1987 

Education Background B.A. Political Science,  University of Colorado, U.S.A. 

Training Record Director Certification Program (DCP) From the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2021 – Present Advisor to the Board of Directors and Advisor to the CEO , Life Insurance Agency of 

Muang Thai Life  Assurance Public Company Limited 

2010 – 2021 Director of Muang Thai Life  Assurance Public Company Limited 

2010 – Present Advisor to the President, Muang Thai Insurance PLC. 

1988 – Present Vice Chairman/Chairman of the Remuneration and Selection Committee, 

Phatra Leasing PLC. 

1988 – Present Director of Muangthai Holding Co., Ltd. 

1988 – Present Director of Muang Thai Real Estate Public Company Limited 

 

Directorship in other listed companies      

- None -  
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Shares Percentage (%)                  As of December 31, 2021 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr. Poomchai Lamsam 3,540,000 0.593% 

   - Mrs.Chudtraporn Lamsam   (Spouse) 20,000 0.003% 

Total 3,560,000 0.596% 
 
 

Family relation with other executive 

- Brother of Mr.Photipong Lamsam 

- Uncle of Mr.Sara Lamsam and Mrs.Nualphan Lamsam 
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3. Mr.Sara Lamsam 

Position  Director 

Chairman of the Executive Committee/ Member of the Risk Management Committee 

(Authorized Signature) 

Age 52 Years 

The appointment on 29 January 2004 

Education Background Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. 

Training Record -   Director Certification Program(DCP 4) From the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Executive Program in Psychological Operations (Class 97), Applied Psychology  

    Institute, National Defence Studies Institute 

- Top Executive Program (Class 4), Capital Market Academy, the Stock Exchange  

    of Thailand 

-  Thailand Insurance Leadership Program (Class 1), Advanced Insurance Institute,  

    Office of Insurance Commission (OIC) 

- Top Executive Program in Urban Development (Class 1), Urban Green  

    Development Institute Bangkok 

- Program for Senior Executives on Justice Administration (Class 17), Judicial  

    Training Institute, Office of the Judiciary. 

- Program for Senior Executives on Business, Industry and Investment  

    Development (Class 1), Institute of Business and Industrial Development,  

    Ministry of Industry 

-  Harvard Business School Advanced Management Program 186 Boston, U.S.A. 
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Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2021 – Present President, (YPO Gold) Young President’s Organization (Thailand) 

2021 – Present Committee,  Advanced Insurance Institute Alumni Association (AIIAA) 

2021 – Present  

2017 – Present 

Vice Chairman , The Federation of Thai Insurance Organization 

Director, The Federation of Thai Insurance Organization 

2021 – Present  

2021 – Present 

Director, Board of Trade of Thailand  

Chairman, Group of Finance and Investment, Board of Trade of Thailand 

2020 – Present President, The Thai Life Assurance Association. (TLAA) 

2020 - Present Director, The Foundation for Cancer Care Siriraj Hospital 

2019 – Present  Director, Bangkok Art and Culture Centre Foundation 

2018 – 2020 Advisor to Assistant Commissioner General , The Royal Thai Police 

2017 – 2020 Advisor, Thai Reinsurance PLC. 

2017 – Present Director, Fuchsia Venture Capital Co., Ltd. 

2016 – Present Members' Council Member and Chairman of Risk Committee, MB Ageas Life 

Insurance Company Limited. 

2016 – Present Advisor of  Association, Capital Market Academy Alumni 

2016 – Present 

2016 – 2018 

2018 – Present 

Director, Kasikornbank PLC. 

Member of Risk Management Committee, Kasikornbank PLC. 

Director of Corporate Government Committee, Kasikornbank PLC. 

2015 – Present Vice Chairman, Chairman of Supervisory Board, Chairman of Investment Committee 

and Member of Risk Management Committee, Sovannaphum Life Assurance PCL. 

2015 – Present Advisor, The Society of Actuaries of Thailand. 

2015 – Present Director, Thai Financial Planners Association 
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2017 – Present President, Thai Financial Planners Association 

2015 – 2018 Director, Social Research Institute Chiang Mai University 

 
2012 - 2016 

2016 – 2020 

President, The Thai Life Assurance Association. (TLAA) 

Vice President (Marketing), The Thai Life Assurance Association. (TLAA) 

2012 – Present Director, Yupong Co.,Ltd. 

2012 – Present Director, Police General Hospital Foundation under the Royal Patronage of Her 

Majesty the Queen 

2011 – Present Member of Funding Committee for “The Children’s Specialty Center in Honor of Her 

Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversary”, Children's Hospital Foundation, 

Queen Sirikit National Institute of Child Health 

2010 – Present 

2004 - 2020 

2003 – Present 

Chief Executive Officer, Muang Thai Life Assurance PLC. 

President, Muang Thai Life Assurance PLC. 

Director, Muang Thai Life Assurance PLC. 

2009 – 2016 

2016 – Present 

Director, Thai Reinsurance PLC. 

Independent Director, Thai Reinsurance PLC. 

2009 – Present Chief Executive Officer and Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. 

2009 – Present Chief Executive Officer and Director, Muang Thai Holding Co., Ltd. 

2009 – Present Member, Board of Trustees, Bangkok University 

2009 – 2016 Director, Treasure Our Elephants Preservation Fund 

2009 – Present Director, Sup Muang Thai Co., Ltd. 

2009 – Present 

2007 – Present 

2004 – Present 

2007 – 2019 

Member of the Risk Management Committee, Phatra Leasing PLC. 

Chairman of the Executive Committee, Phatra Leasing PLC.  

Director, Phatra Leasing PLC. 

Member of the Remuneration and Selection Committee, Phatra Leasing PLC. 

2008 – Present 

2009 – Present 

Director and Executive Director, Muang Thai Insurance PLC. 

Advisor to the Director, Muang Thai Insurance PLC. 

2008 – Present Director, Muang Thai Group Service Co.,Ltd. 



306
Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2021

2007 – Present Director, Muang Thai Real Estate PLC. 

2007 – Present Director, Thailand Insurance Institute  

2005 – Present Director, Pol. Gen. Pow Sarasin Foundation  

1998 – Present Director, Yuppayong Co.Ltd. 

 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2016 – Present Director, Kasikornbank PLC. 

2018 – Present Member of the Corporate Government Committee, Kasikornbank PLC. 

2016 – Present Independent Director, Thai Reinsurance PLC. 

2008 – Present Director and Executive Director, Muang Thai Insurance PLC. 

 

Shares Percentage (%)                                              As of December 31, 2021 

 

 

 

 

 

Family relation with other executive 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr.Sara Lamsam 1,800,000 0.302% 

Total 1,800,000 0.302% 

- Son of Mr.Photipong Lamsam 

- Brother of  Mrs.Nualphan Lamsam 

- Grandchild  of  Mr. Poomchai Lamsam 
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4. Mrs. Nualphan Lamsam   

Position  Director  

(Authorized Signature) 

Age 56 Years 

The appointment on 25 February 2011 – Present and 23 January 2007 – 11 February 2009 

Education Background Master of Education Management, Boston University of U.S.A. 

Training Record Director Certification Program(DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2021 – Present The manager of the men's national team and U-23 team 

2021 – Present Director, Dusit Thani PCL 

2021 – Present Director, Baanboung Vetchakij Co.,Ltd 

2021 – Present Chairwoman, Madame Pang Foundation 

2019 – Present Director, Royal Bangkok Symphony Orchestra Foundation under The Royal Patronage 

of Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya 

2019 – 2020 Advisor, Thai Institute of Directors (IOD) 

2018 – 2022 Director, Rama Foundation under The Royal Patronage of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn 

2018 – 2021 Director, Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education 

Foundation 

2018 – Present Director, Raks Thai Foundation 

2018 – Present Director, Suvarnachad Co., Ltd. Under the Royal Patronage 

2018 – Present Director, Foundation for the Crown Prince Hospitals 

2017 – Present Deputy Secretary General , Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of 

Thailand 

2017 – Present Advisor, Consultant at the Crown Property Bureau 
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Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2014 – Present 

 

President and Chief Executive Officer & Executive Director, Muang Thai Insurance 

PLC. 

2021 – Present Director, Dusit Thani PCL 

 

Shares Percentage (%)                                                  As of December 31, 2021 

 

2016 – Present Expert Director, Commission  Assumption University Council 

2015 – Present Honorary Consul, The Republic of Lithuania for Thailand 

2015 – Present Chairwoman, Port Football Club 

2014 – Present President and Chief Executive Officer & Executive Director, Muang Thai Insurance 

PLC.  

2013 – Present Advisor to the Board of Directors , Muang Thai Group Holding Co.,Ltd. 

2010 – Present Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance PLC. 

2010 – Present Director, Phatra Leasing PLC. 

2009 - Present Honorary Chairman, Saint Sonore (Bangkok) Co.,Ltd 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mrs. Nualphan Lamsam   1,800,000 0.302% 

Total 1,800,000 0.302% 

 

  Family relation with other executive 

- Daughter of Mr.Photipong Lamsam 

- Sister of Mr.Sara Lamsam  

- Grandchild of Mr.Poomchai Lamsam 
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5.  Mr.Pipop Kunasol 

Position          Director and President 

         Member of the Executive Committee / Member of the Risk Management 

         Committee / Chairman of the Investment Committee  

         (Authorized Signature) 

Age          56 Years 

The appointment on          25 January 2007 

Education Background          Master of Business Administration (MBA), Thammasart University  

Training Record - Audit Committee Program (ACP) from the Thai Institute of Directors 

(IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of 

Directors (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of 

Directors (IOD) 

- Thailand Insurance Leadership Program, Office of Insurance 

Commission (OIC) 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2019 from 

the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2020 – Present Director of Muang Thai Broker Co., Ltd. 

2011 – Present Chairman of the Investment Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 – Present President, Phatra Leasing PLC. 

2009 – Present Member of the Risk management Committee, Phatra Leasing PLC. 

2007 – Present Member of the Executive Committee, Phatra Leasing PLC. 

2007 – Present Director, Phatra Leasing PLC. 
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Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%)                                    As of December 31, 2021 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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6. Dr. Sutee Mokkhavesa  

Position  Director 

Member of the Executive Committee/ Member of the Risk Management Committee/ 

Member of the Investment Committee  

(Authorized Signature) 

Age 46  Years 

The appointment on 29 April 2009 

Education Background PhD. Applied Mathematical Finance Imperial College, London 

Training Record - Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD)   

- Top Executive Program in Commerce and Trade (Class 11) (TEPCoT) 

- Leadership Communication Certificate Program 

- Capital Market  Academy Program (Class 24)  

- Thailand Insurance Leadership Program (Class 2) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2021 – Present Non-Executive Director, The Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) 

2021 – Present Non-Executive Director, The Thailand Clearing House Co. Ltd. (TCH) 

2021 – Present 

2009 – 2021 

President, Muang Thai Insurance PLC. 

Senior Executive Vice President and Secretary of Executive Committee, Muang Thai 

Insurance PLC. 

2018 – Present Board of Director, Aigen PLC. 

2018 – Present Independent Director and Member of Audit Committee, KCE Electronic PLC. 

2018 – Present Board of Director and Member of the Risk Management Investment Committee, Thaire Life 

Assurance PLC. 

2017 – Present Board of Director and Member of the Investment Committee, Fuchsia Venture Capital 

Co.,Ltd. 
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2016 – Present Member of the Supervisory Board and Member of the Risk Management/Investment 

Committee, ST-Muang Thai Insurance Co., Ltd. , Lao People’s Democratic Republic 

2015 – Present 

2012 – Present 

2010 – Present 

2009 – Present 

Director, Phatra Leasing PLC. 

Member of the Executive Committee, Phatra Leasing PLC. 

Member of the Investment Committee, Phatra Leasing PLC. 

Member of the Risk Management Committee / Advisor to the President, Phatra Leasing 

PLC. 

2006 – Present Market and Liquidity Risk Consultant , Government Housing Bank 

2006 – Present Advisor to the President, Muang Thai Insurance PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2018 – Present Independent Director and Member of Audit Committee, KCE Electronic PLC. 

2018 – Present Board of Director and Member of the Risk Management Investment Committee, Thaire Life 

Assurance PLC. 

 

 

Shares Percentage (%) 

                            

As of December 31, 2021 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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7. Mrs. Chantra  Purnariksha 

Position  Independent Director 

Member of the Remuneration and Selection Committee 

Age 75 Years 

The appointment on 25 November 2011 

Education Background Master of  M.A. Diplomacy and Comparative Economics 

University of Kentucky, U.S.A 

Training Record  Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of 

Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2021 – Present 

2021 – Present 

Member of the Risk Management Committee, Jasmine International PLC.  

Independent Director / Member of the Audit Committee, Jasmine International  

PLC. 

2020 Director, The Selection Committee for Governor of the Bank of Thailand  

Director, The Selection Committee for member of the Bank of Thailand 

2019 – Present 

2011 – Present 

Member of the Remuneration and Selection Committee, Phatra Leasing PLC. 

Independent Director, Phatra Leasing PLC. 

2015 – Present Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance PLC.  

2013 – 2016 Director and President, Saha Pathana Inter Holding PCL. 

1975 – Present Director, S.P. Enterprise Co., Ltd. 
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Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2021 - Present 

2011 – Present 

Member of the Risk Management Committee, Jasmine International PLC. 

Independent Director / Member of the Audit Committee, Jasmine International 

PLC. 

 
 

Shares Percentage (%)                              As of December 31, 2021 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315
Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2021

 

8. Mr. Suebtrakul Soonthornthum  

Position Independent Director 

Chairman of the Audit Committee 

Age 78 Years 

The appointment on 1 October 2016 

Education Background MBIM, Hon.Dlitt, Curtin University, Australia 

PMD., Harvard University, U.S.A. 

Training Record Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors  

(IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2021 - Present Chairman of the Advisory Council of the Board of Directors, Muang Thai Life  

Assurance Public Company Limited 

2001 – 2021 Chairman of the Audit Committee /Member of the Audit Committee, Muang  

Thai Life Assurance Public Company Limited 

1987 – 2021 Independent Director, Muang Thai Life Assurance Public Company Limited 

2020 – Present 

2017 – 2019 

1993 – 2016 

Vice President, Loxley PCL. 

Executive Vice President, Loxley PCL. 

Senior Executive Vice President, Loxley PCL. 

2016 – Present Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Phatra Leasing PLC. 

2013 – Present Director, Bluescope Buildings (Thailand) Limited. 

2004 – Present Director, United Overseas Bank PCL.(UOB) 

2000 – Present Chairman, Muang Thai Real Estate PCL. 

1999 – Present Director, BP-Castrol (Thailand) Limited. 
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1996 – Present Independent Director,  Vanachai Group PCL. 

1992 – Present Chairman, Foseco (Thailand) Limited 

1987 – Present Director, NS Bluescope (Thailand) Limited 

Director, NS Bluescope Lysaght (Thailand) Limited 

1977 – Present Director, Loxley Group 

 

 Directorship in other listed companies  

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1996 – Present Independent Director, Vanachai Group PCL. 

2020 – Present Vice President, Loxley PCL. 

 

 

     Shares Percentage (%) 

 

                               As of December 31, 2021 

    -No- 

 

 

     Family relation with other executive 

    -None- 
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9. Mr.Anupon Likitpurkpaisan 

Position Independent Director 

Chairman of the Risk Management Committee 

Age 56 Years 

The appointment on 27 November 2008 

Education Background Master of Business Administration, Executive (MBA) , Ramkhamhaeng University 

Training Record Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

       

      Work Experience (Over the past 5 years) 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Period 

(Year started – Present) 
Position/Company 

2018 –  Present President , MG BKK United Sakaeo Co., Ltd.  

2017 –  Present Executive Director, BKK Commercial Vehicle Co., Ltd. 

2014 –  Present President, BKK Autohouse Karnjanapisak Co., Ltd. 

2010 –  Present Chairman of the Risk Management Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 –  Present Independent Director, Phatra Leasing PLC. 

1988 –  Present President, Benz BKK Vipavadee Co., Ltd. 

1988 –  Present Executive Vice President, BKK Grand Estate Co., Ltd. 

1988 –  Present Member of Executive Committee, Benz BKK Group Co., Ltd. and SIAM NISSAN BKK 

Co., Ltd. 

1988 –  Present Member of Executive Committee, BKK Chrysler Co., Ltd. 
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Shares Percentage (%)                    As of December 31, 2021 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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10. Mr. Vichate Tantiwanich 

Position  Independent Director 

Member of Risk Management Committee 

Age 60 Years 

The appointment on 13 February 2012 

Education Background Master  MBA, Finance & Marketing 

University of Hartford Connecticut, U.S.A. 

Training Record -  Director Certification Program (DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

-  Capital Market Academy Program (CMA) (Class 1) from the Capital Market  

    Academy 

-  Leadership for Change (Class 1) 

-  Top Executive Program in Commerce and Trade (Class 3) (TEPCoT) 

-  Program in Thailand National Defence College (Class 56) (NDC)  

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2021 - Present Advisory, Thailand Future Foundation  

2021 – Present Chairman,  ACIS Professional Center Co., Ltd. 

2021 – Present Director, Executive Board of Agriculture & Cooperatives Executive Program 

2021 – Present Subcommittee on Screening of State Enterprise Problems, State Enterprise 

Policy Office (SEPO) 

2020 - Present Chairman of Selection Board in Central Region of Thailand / 

Expert Committee in Finance and Fund Management , Technology and 

Innovation-Based Enterprise Development Fund 

2020 – Present Advisory to the board of directors, Buriram Sugar PLC.  
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2020  

2018 – 2020 

Member of Audit Committee, Buriram Sugar PLC. 

Independent Director, Buriram Sugar PLC. 

2020 – Present Chairman, PMG Corporation Co.,Ltd. 

2019 – Present Expert Committee in finance / Nomination Committee, National Cybersecurity 

Committee (NCSC), Ministry of Digital Economy and Society (MDES) 

2019 – 2020 Chairman of Corporate Communication and CSR Committee / Member of the 

Audit Committee, Wind Energy Holding Co., Ltd. 

2017 – 2020 Independent Director , Wind Energy Holding Co., Ltd. 

2018 – Present Chairman of Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of 

Remuneration and Selection Committee, Asia Aviation PLC. 

2018 – Present Chairman of Corporate Governance and Sustainability Committee, AirAsia Co., 

Ltd. 

2018 – Present Chairman of Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of 

Remuneration and Selection Committee, Air Asia Co., Ltd. 

2018 – 2020 Chairman, The Signature Brand Co.,ltd. 

2017 – Present Independent Director / Chairman of Audit Committee, JWD Info Logistics PLC. 

2017 – Present Chairman of Independent Director / Chairman of Audit Committee, Thai Enger 

Holding PLC. 

2017 – Present Independent Director , KPN Academy Co., Ltd. 

2012 – Present Independent Director / Member of the Risk Management Committee, Phatra 

Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2018 – Present Chairman of Audit Committee / Member of Remuneration and Selection  

Committee, ASIA Aviation PLC. 

2017 – Present Chairman of the Audit Committee / Independent Director, JWD Info Logistics  PLC. 
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2017 – Present Chairman of Independent Director / Chairman of Audit Committee, Thai  

Enger Holding PLC. 

 

Shares Percentage(%)                              As of December 31, 2021 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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11. Mr.Arpatsorn Bunnag 

Position Independent Director 

Member of the Audit Committee/ Member of the Remuneration and Selection 

Committee 

Age 69 Years 

     The appointment on 11 March 1994 

Education Background Bachelor of Science Advertising Design University of Maryland at College Park 

Training Record Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors (IOD)  

 

      Work Experience (Over the past 5 years) 

 

  Directorship in other listed companies 

  -None- 

 

 

Shares Percentage (%)               As of December 31, 2021 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr.Arpatsorn Bunnag 296,000 0.050% 

Total 296,000 0.050% 

 

  Family relation with other executive 

  -None- 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1993 – Present Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the 

Remuneration and Selection Committee, Phatra Leasing PLC. 
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10. Mr.Poonpipat Aungurigul 

Position  Independent Director 

Member of the Audit Committee 

Age 74 Years 

The appointment on 30 July 1999 

Education Background Certificate of Higher Education in Accounting, King Mongkut’s University of 

Technology 

Training Record Director Accreditation Program (DAP) from the Thai Institute of Directors 

(IOD)  

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

1999 – Present Independent Director/Member of the Audit Committee, Phatra Leasing PLC. 

2000 – May 2016 Independent Director/Member of the Audit Committee, Thai British Security 

Printing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%)                     As of December 31, 2021 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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The Management 

1. Mrs. Thipsuda Kuenkong(1)     
Position  Executive Vice President Head of Supporting Group  

Company Secretary 
Member of the Executive Committee and Secretary of Remuneration and 
Selection Committee 

Age 56 Years 
The appointment on 30 December 2003 
Education Background Master of Economics, University of the Thai Chamber of Commerce 
Training Record - Company Secretary Program (CSP) from the Thai Institute of Directors (IOD)  

- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom  from the Thai 
Institute of Directors (IOD) 

- Corporate Governance for Executives (CGE) from the Thai Institute of 
Directors (IOD) 

 - Board Reporting Program (BRP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 
- Effective Minutes Taking (EMT) from the Thai Institute of Directors (IOD) 
- Company Reporting Program (CRP) from the Thai Institute of Directors 

(IOD) 
(1)     Mrs.Thipsuda Kuenkong retired from her position on December 31, 2021 

 
Work Experience (Over the past 5 years) 

 

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

2009 - 2020 Executive Vice President, Head of Supporting Group, Phatra Leasing PLC. 
2007 - 2020 Company Secretary, Phatra Leasing PLC. 
2007 - 2020 Member of the Executive Committee/ Secretary of the Remuneration and Selection 

Committee, Phatra Leasing PLC. 

 2007 - 2009 First Senior Vice President Head of Supporting Group, Phatra Leasing PLC. 
 

Directorship in other listed companies  
-None-  
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  Shares Percentage (%)                                               As of December 31, 2021 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

  - Mrs. Thipsuda Kuenkong 1,782,000 0.299% 

   - Mr. Apichat Kuenkong (Spouse) 1,952,000 0.327% 

Total 3,734,000 0.626% 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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2. Mr.Kachornjak Chalothorn 

Position Executive Vice President Head of Price and Cost  Management Group 

Member of the Executive Committee and Member of the Risk Management 

Committee 

Age 58 Years 

The appointment on   30 December 2003 

Education Background Master of Business Management Oklahoma City University 

Training Record -No- 

 

Work Experience (Over the past 5 years)  

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2015 – Present Member of The Risk Management Committee, Phatra Leasing PLC. 

2014 – Present Executive Vice President Head of Price & Cost Management Group, Phatra Leasing PLC. 

2007 – Present Member of The Executive, Phatra Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies  

-None-  

 

Shares Percentage (%)             As of December 31, 2021 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 

   - Mr.Kachornjak Chalothorn 254,661 0.043% 

   - Mrs.Sutarut Chalothorn (Spouse) 200,000 0.034% 

Total 454,661 0.077% 
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     Family relation with other executive 

     -None- 
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3. Mr.Thanan Suebsiri 

Position First Senior Vice President Head of Special Asset  Business Group 

Age 52 Years 

The appointment on Master Of Business Administration (MBA) University of North Florida  

The appointment on 1 April 2014 

Training Record Ethical Leadership Program (ELP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

  

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2014 – Present First Senior Vice President Head of Special Asset Business Group, Phatra Leasing PLC. 

2012 – 2014 First Senior Vice President of Marketing & Sales 4 Department, Phatra Leasing PLC. 

2007 – 2012 Head of Marketing and Sale Department, Phatra Leasing PLC. 

 

     Directorship in other listed companies 

     -None- 

  

     Shares Percentage (%)                                               As of December 31, 2021 

Name 
Number of Shares 

      (Shares)           (%) 

- Mr.Thanan Suebsiri        20,000        0.003% 

Total        20,000       0.003% 

 

      Family relation with other executive 

      -None- 
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4.  Mr. Soottichai  Sombatsiri 

Position First Senior Vice President Head of Corporate Business Group 

Age 49 Years 

The appointment on  1 February 2016 

Education Background Master of Business Administration (M.B.A.), Chulalongkorn University 

Training Record Anti-Corruption The Practical Guide from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

     Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2016 – Present First Senior Vice President Head of Corporate Business Group, Phatra Leasing PLC. 

2014 – 2016 First Senior Vice President of Marketing & Sales Department, Phatra Leasing PLC. 

2007 – 2014 Vice President of Marketing & Sales Department, Phatra Leasing PLC. 

 

     Directorship in other listed companies 

     -None- 

 

 

     Shares Percentage (%)           As of December 31, 2021 

     -No- 

 

 

     Family relation with other executive 

     -None- 
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5. Mr.Danu Sukhavat 

Position  First Senior Vice President Head of Finance and Control Group 

Member of the Executive Committee / Member of the Risk Management Committee / 

Member of the Investment Committee 

Secretary of the Audit Committee 

Age 48 Years 

The appointment on 1 April 2014 

Education Background MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA), Cleveland State University 

Training Record - Financial Statements for Directors (FSD) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) from the Thai Institute of Directors 

     (IOD) 

-    Strategic CFO in Capital market, The Securities Exchange of Thailand (SET) 

-    Engaging your stakeholders through effective communications, Thai Listed 

     Companies Association 

-    CFO Refresher, The Securities Exchange of Thailand (Set) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2015 – Present Member of the Executive Committee, Phatra Leasing PLC. 

Apr 2014 – Present First Senior Vice President Head of Finance & Control Group, Phatra Leasing 

PLC. 

2011 – Present Member and Secretary of the Investment Committee, Phatra Leasing PLC. 

2009 – Present Member and Secretary of the Risk Management Committee, Phatra Leasing 

PLC. 

2009 – Present Secretary of the Audit Committee, Phatra Leasing PLC. 
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Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%)                        As of December 31, 2021 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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6.  Mr. Naruepol Watanakun 

    Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2016 – Present First Senior Vice President Head of Service and Asset Management Group, Phatra 

Leasing PLC. 

Mar 2015 – Jan 2016 First Senior Vice President Head of Maintenance and Insurance Department, Phatra 

Leasing PLC. 

 

Directorship in other listed companies 

-None- 

 

 

Shares Percentage (%)            As of December 31, 2021 

-No- 

 

 

Family relation with other executive  

-None- 

 

 

 

Position First Senior Vice President Head of Service and Asset  Management Group 

Age 56 Years 

  The appointment on  1 February 2016 

  Education Background Master of Business Administration (MBA), Lincoln University, U.S.A 

  Training Record Ethical Leadership Program (ELP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 
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7.Mrs.Karaked Junvanitrattana 

Position  First Senior Vice President of Accounting Department 

Age 53 Years 

The appointment on  1 October 2012 

Education Background Master of Business Administration (MBA), Ramkhamhaeng University 

Training Record Ethical Leadership Program (ELP) from the Thai Institute of Directors 

(IOD) 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

Feb 2021 – Present First Senior Vice President of Accounting Department, Phatra 

Leasing Public Company Limited 

2012 – Jan 2021 Vice President Head of Accounting Department, Phatra Leasing 

Public Company Limited 

 

Directorship in other listed companies 

 -None- 

 

 

Shares Percentage (%)     As of December 31, 2021 

-No- 

 

 

Family relation with other executive 

-None- 
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8. Miss.Potjana  Kleepubon 

Position  Vice President of Human resource Department  

Company Secretary 

Age 43 Years 

The appointment on  20 January 2022 

Education Background Master of Business Administration (MBA), Ramkhamhaeng University 

Training Record - Corporate Secretary Program from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Effective Minute Taking from the Thai Institute of Directors (IOD) 

- Company Reporting Program from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2021 – Present Vice President of Human resource Department, Phatra Leasing Public Company 

Limited 

2019 – 2021 Vice President of Human resource Team and Corporate Secretariat & Compliance 

Team ,Human resource Department, Phatra Leasing Public Company Limited 

2018 - 2019 Assistant Vice President of Human resource Team and Corporate Secretariat and 

Compliance Team ,Human resource Department, Phatra Leasing Public Company 

Limited 

2010 - 2018 Manager of Corporate Secretariat and Compliance Team , Corporate Secretariat 

and Compliance Department, Phatra Leasing Public Company Limited 

 

Directorship in other listed companies 

 -None- 

 

 

Shares Percentage (%)     As of December 31, 2021 

-No-  



335
Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2021

 

Family relation with other executive 

-None- 

 

 

 



336
Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2021

Attachment 2 Information of Directors of Subsidiaries
  - The Company does not have any subsidiary company or affiliated company.
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Attachment 3 Description of Head of Internal Audit Office

Head of Internal Audit Office
The head of Internal Audit Office has the following duties:
To review management systems of departments in the organization;

To assess the efficiency of internal audit systems in relation to accounting, finance and operating systems to ensure 
that they are in line with the internal audit charter, systems, regulations and policies of the Company;

To verify the accuracy of accounting reports and business reports in order to build confidence with the Internal 
Audit Committee and senior executives in work systems; and

To give fair and independent advice to increase value and improve overall operation of the organization.
In this regard, the Internal Audit Committee has resolved to appoint the Head of Internal Audit Office, who possesses 
proper qualifications and experiences, as detailed below:

Name: Mr. Ukrit Chottaksin
Position: Vice President Head of Internal Audit Office 
Educational Degrees: - Master’s Degree, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
                  - Bachelor’s Degree, Faculty of Business Administration, Major: Accounting,  
   Ramkhamhaeng University

Work Experiences: Phatra Leasing Public Company Limited
2014 - Present Vice President Head of Internal Audit Office
2010 - 2013 Assistant Director of Accounting Department
2009  Risk Management Manager
2006 - 2008 Manager of Accounting Department
2000 - 2005 Assistant Manager of Accounting Department

  SGV Na Thalang Audit Office
1993 - 1999 Assistant Auditor

Relevant Training Courses:
  -   Internal Auditing Certificate Program, Batch 12 (IACP, Batch 12), by Federation of  
   Accounting Professions
  -  Safety Officer at Supervisor Level, by Training Center, Pinthong Group Management  
   and Consultants Company Limited
  - Corporate Governance Code, by the Office of the Securities and Exchange Commission
  - Anti-Corruption the Practical Guide (ACIG), by Thai Institute of Directors Association (IOD)
  - Fraud Audit, by the Institute of Internal Auditors
  - Learning New TFRS, Thai Financial Reporting Standards, TFRS 9: Financial Instruments, 
   IFRS 15:  Revenue from Contracts with Customers, TFRS 16: Lease Contracts, by NYC Management  
   Company Limited
  - Disruption Corruption, by Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition (CAC)
  - Corruption Risk and Control Workshop (CRC), Batch 2/2019, by Thai Institute of  
   Directors Association (IOD)
  - Keeping up with New TFRS, by Federation of Accounting Professions
  - e-Payment Laws, Regulations and Procedures for Issuance of e-Tax Invoice & e-Receipt,  
   e-Withholding Tax and e-Filing, by Dharmniti Law Office Company Limited
  - IA’s New Value Proposal During and After the Crisis, by Thailand’s Institute of Internal  
   Auditors
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Attachment 4 Assets Used in Operations

4. Assets used in business operation

4.1   Investment policy in subsidiary and subsidiary
Unit : million Baht

Net
31 Dec 19

Net
31 Dec 20

Net
31 Dec 21

Receivables under finance lease contracts 1,958.76 2,699.62 2,900.81

Land Property and equipment

Assets held for lease-net 9,612.79(1) 7,471.57 (1) 6,348.60 (1)

Office condominum 85.98 94.09 91.19

Office equipment 9.71 6.58 5.12

Transportation 2.29 12.62 12.33

Total land property and equipment 9,710.77 7,584.86 6,457.24

Total 11,669.53 10,284.48 9,358.05

     
Remark :  (1)Asset held for operating lease contracts net after less accumulated depreciation and impairment losses
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Attachment 5 Corporate Governance Policy and Practice (full version) and Business Code of Conduct  
  (full version prepared by the Company)

Corporate Governance Policy and Practice
The Company has disclosed the Corporate Governance Policy and Practice (full version) on the Company’s website: 
http://www.pl.co.th// which can be seen in Section: Corporate Governance or by scanning the QR Code.

Business Code of Conduct
The Company has disclosed the Supplier Code of Conduct (full version) on the Company’s website: http://www.pl.co.
th// which can be seen in Section: Corporate Governance/Supplier Code of Conduct or by scanning the QR Code.
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Attachment 6 Report of the Audit Committee

The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited has resolved to establish an audit committee  
consisting of Mr. Suebtrakul Soonthornthum as chairman, Mr. Poonpipat Aungurigul and Mr. Arpatsorn Bunnag as  
members and Mr. Danu Sukhavat as secretary.

During the past 12-month period ended as at 31 December 2021 (January 2021 – December 2021), the Audit 
Committee held 4 meetings, at which all members were present whereby they made consideration and comments on 
several matters as follows:

1. Review of the Company’s quarterly financial statements and financial statements for the year 2021 ended 
as at 31 December 2021:  The Audit Committee was of the opinion that the said financial statements were prepared  
correctly, appropriately, sufficiently and were reliable in accordance with the certified accounting standards.

2. The Audit Committee held 4 meetings with the officers of the Internal Audit Office, at which the Audit  
Committee acknowledged the results of the audit and review of the internal control system for the year 2021 ended as 
at 31 December 2021 operated by the Internal Audit Office.  The Audit Committee was of the opinion that the Company 
had an adequate and appropriate internal control system.

3. Acknowledgement of the report on the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the 
Stock Exchange’s regulations or the laws relating to the Company’s business:  The Audit Committee was of the opinion 
that the Company had fully complied with the law on securities and exchange, the Stock Exchange’s regulations and 
the laws relating to the Company’s business.

4. The Audit Committee held 4 meetings with the Company’s certified auditor.  The Audit Committee was of the 
opinion that KPMG Phoomchai Audit Limited (KPMG), the auditor of the Company for the accounting period of the year 
2021 ended as at 31 December 2021 had properly performed the duties in accordance with auditing standards.

5. The Audit Committee considered related parties transactions which might give rise to a conflict of interest, and 
was of the opinion that the related parties transactions occurred were entered into in the same manner as transactions 
made in the ordinary course of business whereby the Company already disclosed the said transactions in the notes to 
the financial statements, and there was no conflict of interest.

6. The Audit Committee considered the update of overdue receivables.

Furthermore, the Audit Committee provided its opinion and comment on the overall performance of duties  
according to the charter and/or scope of operation as follows: The Company adhered to the good governance policy 
which resulted in good internal control system.  The financial statements were correctly and accurately prepared.  
There was sufficient disclosure of information which was reliable in accordance with the certified accounting standards.   
According to the financial report for the year 2021 ended as at 31 December 2021, there was no information or  
circumstance which would materially affect the Company’s financial status.

The Audit Committee nominated certified auditors and proposed remuneration of auditors to the Company’s 
Board of Directors to the effect that Miss Aorapin Sinthawornkul and/or Mr. Chokchai Ngamwuttikul and/or Mr.Chanchai 
Sakulkoedsin and /or Miss Pantip Gulsantithamrong, certified auditors of KPMG Phoomchai Audit Limited should be  
appointed as the Company’s auditor (s) for the accounting period of the year 2022. 

(Mr. Suebtrakul Soonthornthum)
Chairman of the Audit Committee






