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ข้อมูลจากงบการเงิน  
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงิน
2561

งบการเงิน
2562

งบการเงิน
2563

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน   2,604.10 2,695.98 2,447.93

รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน  127.67 123.58 162.29

รายได้รวม  3,832.38 3,880.17 3,625.45

รวมค่าใช้จ่าย   3,687.70 3,794.22 3,570.25

กำาไรสุทธิ  224.07 170.31 76.06

จำานวนหุ้นท่ีชำาระแล้ว (ล้านหุ้น)  596.51 596.51 596.51

สินทรัพย์รวม   14,065.67 13,394.85 12,042.70

หนี�สินรวม  11,084.85 10,357.89 9,035.61

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,980.82 3,036.96 3,007.09

อัตราส่วนทางการเงิน  

งบการเงิน
2561

งบการเงิน
2562

งบการเงิน
2563

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.85 4.39 2.10

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7.67 5.66 2.52

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.72 3.41 3.00

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.38 0.29 0.13

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท ) 5.00 5.09 5.04

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  0.19 0.15 -

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบัริษัท
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รายงานคณะกรรมการ

(นายพิภพ กุนาศล)
กรรมการผู้จัดการ

(นายโพธิพงษ์ ล�่าซ�า)
ประธานกรรมการ

 ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีทำาให้โลก 
เกิดการเปล่ียนแปลงครั�งสำาคัญส่งผลให้เศรษฐกจิท่ัวโลกมกีารหดตวัอย่างมาก ขณะท่ีในประเทศไทยทั�งปี 2563 เศรษฐกจิไทยมีการหดตวัร้อยละ 
6.1 เน่ืองจากเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 2 ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท่ีเข้มงวดทั�งในและต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2563 มียอดขายรถยนต์รวมในประเทศมีอัตราลดลงร้อยละ 21.4 เม่ือเทียบกับปี 
2562 ขณะท่ีมกีารคาดการณ์แนวโน้มยอดขายรถยนต์ในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้�น 7 – 14% เม่ือเทยีบกับปีท่ีผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุน 
ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีทยอยฟ้ื้�นตัว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ โดยคาดว่าความต้องการรถเพ่ือการพาณิชย์จะขยายตัว
สูงข้�นอานิสงส์มาจากการขยายตัวของภาคก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ และธุรกิจโลจิสติกส์  

 สำาหรับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการเช่าสินทรัพย์แบบสัญญาเช่าดำาเนินงานและ 
สัญญาเช่าเงินทุนเป็นหลัก และในปีท่ีผ่านมาจากปัจจัยวิกฤตการณ์โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 บวกกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจำานวน 76 ล้านบาท 

 นอกจากการดำาเนินงานด้านธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน)  ได้มีนโยบายในการตอบแทนแก่สังคม 
มากกว่าการประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว  โดยบรรจุภายใต้พันธกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจน  และเล็งเห็นว่ากิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นการเพ่ิม 
คุณค่าให้กับองค์กรและสังคมไทย ซ่้ิ่งเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ปฏิิบัติมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพสังคมและ
การศ้กษา ซิ่้่งเป็นพลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะการศ้กษาจะช่วยหล่อหลอมความคิด รูปแบบการดำาเนินชีวิต 
และสร้างโอกาสดีๆ ในชีวิตให้แก่เยาวชนไทยทุกคน หากเยาวชนไทยมีพื�นฐานความรู้ท่ีดี ก็จะมีอาชีพท่ีดีตามมา เพ่ือเป็นการหารายได้พิเศษใน
การยกระดับรายได้ และทำาให้เกิดความม่ันคง แข็งแกร่งในสังคม และครอบครัว   ถือเป็นส่ิงท่ียืนยันได้เป็นอย่างดีถ้งความเป็นมืออาชีพใน 
การบริหารงานของผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล การดำาเนินธุรกิจด้วยความซ่ืิ่อสัตย์ จนนำาพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างม่ันคง 
ยั่งยืน และพร้อมสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ ให้แก่สังคมไทยอย่างดีเยีย่มตลอดไป

 ทั�งนี�ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำาหรับความมุ่งม่ัน ตั�งใจและการทำางานอย่างหนักเพ่ือช่วยผลักดันการเติบโต 
ของบริษัทฯ และขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน สำาหรับการสนับสนุนและ 
ความไว้วางใจท่ีทุกท่านได้มอบให้กับบริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) อย่างต่อเน่ืองตลอดมา
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Organization Chart / โครงสร้างขององค์กร 

คณะกรรมการลงทุน 
Investment Committee

คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เช่าทรัพย์สิน
Credit Sub-Committee

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สิน 
Asset Management Sub-Committee

คณะอนุกรรมการจัดจำาหน่ายทรัพย์สิน 
Distribution Sub-Committee

คณะอนุกรรมการควบคุมลูกหนี�ค้างชำาระ 
Debt Control Sub-Committee

คณะอนุกรรมการจัดการ 
Management Sub-Committee

สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
Corporate Business Group

• ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
 Corporate Business Department 

• ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 Customer Relations Department 

ผู้ถือหุ้น 
Shareholder

คณะกรรมการบริษัท
Board of Director

คณะอำานวยการบริหาร
 Executive Committee

กรรมการผู้จัดการ
President

สายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ
Special Asset Business Group

สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคล
และสนับสนุนการตลาด

Retail Business
and Marketing 
Support Group

• ฝ่ายขายลูกค้าธุรกิจ
 ผลิตภัณฑ์พิเศษ
 Special Asset Business 
 Department  
 
   

• ฝ่ายขายลูกค้าบุคคล
 และบริหารรถหมดสัญญา
 Retail Business and Used Car
 Management Department 

• ฝ่ายพัฒนาช่องทางการตลาด
 และสื่อสารการตลาด
 Marketing Support And 
 Marketing Communication 
 Department

สายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน
Service and Asset 

Management Group

• ฝ่ายบริการลูกค้าซิ่่อมบำารุง และประกันภัย
 Maintenance and Insurance Service 
 Department  
 
• ฝ่ายปฎิบัติการทรัพย์สิน และควบคุมดูแล        
 Asset Management and Quality Control 
 Department  
 
   
   

สายงานบริหารราคาและต้นทุน
Price and Cost

Management Group

• ฝ่ายบริหารราคาและต้นทุน
 Price and Cost Management Department
  
• ฝ่ายพจิารณาเครดติ และตรวจสอบประเมนิผล
 Credit Underwriting and Monitoring
 Department 
 
   
• ฝ่ายจัดซิ่ื�อทรัพย์สิน Auto
 Auto Purchasing Department 
 
• ฝ่ายจดัซิ่ื�อและจดัจำาหน่ายทรพัย์สนิ Non-Auto
 Non-Auto Purchasing and Distribution 
 Department
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
Remuneration & Selection Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Risk Management Committee

 

สำานักตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Office

สายงานการเงิน และควบคุม
Finance and Control Group

สายงานสนับสนุนองค์กร
Corporate Supporting Group

สายงานเทคโนโลยี 
และระบบสารสนเทศ

Information
Technology Group

• ฝ่ายบัญชี  
 Accounting Department  

• ฝ่ายการเงิน   
 Finance Department  
 
• ฝ่ายบริหารเงิน  
 Treasury Department  
 
   
   

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 Human Resource Department 
 
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 Corporate Communication Department 
  
• ฝ่ายบริหารงานกลาง
 General Administration Department 
  
   

• ฝ่ายพัฒนาระบบ                              
 System Development Department 
  
• ฝ่ายบริหารข้อมูล
 Data Management Department 
  
   

สำานักกฎหมาย 
Legal Office

สำานักบริหารความเสี่ยงองค์กร 
Risk Management Office

สำานักยุทธศาสตร์องค์กร 
Corporate Strategic Office
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Board of Director คณะกรรมการบัริษัท
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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

Board of Director / คณะกรรมการบัริษัท

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

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

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

4. นางนวลพรรณ ลำ่าซิ่ำา | 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

1
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12



10 บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

Management Officers / คณะผู้บัริหารของบัริษัท 

1

4

2

5

3

6 7

1. นายพิภพ  กุนาศล  |  Mr. Pipop Kunasol
 กรรมการผู้จัดการ 
 President 

2. นางทิพย์สุดา  คืนคง  |  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 ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ  
 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
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นโยบัายและภาพรวมการประกอบัธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท

  วิสััยทััศน์ (Vision)
  เป็นองค์กรชั�นนำาและยัง่ยืน ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมท่ีตอบสนองทุกมิติของลูกค้า

  พันธกิจ (Mission)
1. เป็นผู้นำาธุรกิจ Leasing พร้อมทั�ง ให้บริการ Leasing ท่ีทันสมัยกับทรัพย์สินท่ีหลากหลาย ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค  
 อย่างม่ันคงและยัง่ยืน ด้วยการย้ดม่ันในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
2. ครองใจลูกค้าด้วยบริการอย่างมืออาชีพ เพ่ือเสริมสร้างความสำาเร็จให้กับลูกค้าในทุกมิติ
3. ดูแลพนักงานและคู่ค้า ดุจ คนในครอบครัว และสร้างผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้นไปพร้อมกัน

  Core Values (ค่่านิยมองค์่กร)

Innovation
สร้างสรรค์ ทำาส่ิงใหม่ อย่างรวดเร็ว

Customer Focus
ย้ดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองทุกมิติ

Openness
เปิดใจกว้าง รับฟัื้ง  ผสานเป็นหน่้งเดียว

Result Oriented
ให้ความสำาคัญกับเป้าหมายองค์กร

Excellence
มุ่งม่ัน ตั�งใจปฏิิบัติงาน อย่างมีความรับผิดชอบ

 1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญ  
 บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั�งเป็นบริษัทจำากัดในปี 2530 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน), 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด, บริษัท ภัทรประกันภัย จำากัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำากัด (มหาชน) และ 
บริษัท สมบัติลำ่าซิ่ำา จำากัด เป็นแกนนำาในการจัดตั�ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจการดำาเนินการจัดหาทรัพย์สินให้เช่าแบบลีสซ่ิิ่ง 
โดยเน้นการให้เช่าดำาเนินงาน (Operating Lease) และเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก 
 ในช่วงแรกเน้นการให้เช่าทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ พร้อมทั�งได้มีการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมในการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น บริการซ่ิ่อมแซิ่มและบำารุงรักษารถยนต์

 ในปี 2539 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท และนำาบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท และในปี 2548 บรษัิทได้เปล่ียนแปลง 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั�งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท 
เป็น 450,000,000 บาท และได้เรียกชำาระค่าหุ้น ซิ่้่งเป็นผลให้บริษัทมีทุนเรียกชำาระแล้วเป็นจำานวน 447,369,569 บาท 
คิดเป็นจำานวนหุ้นทั�งสิ�น 447,369,569 หุ้น ซ่้ิ่งการเพ่ิมทุนในครั�งนี�จะเป็นหน่้งในการปรับโครงสร้างเงินทุน และเป็นส่วนสำาคัญสำาหรับ
รองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต และในปี 2548 บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด (TRIS) ยังได้ปรับเพ่ิมอันดับเครดิตองค์กร  
(Company Rating) ของบริษัท และหุ้นกู้ไม่มีประกัน (Issue Rating) เป็นระดับ A - จากเดิม BBB + 
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 นอกเหนือจากนั�นแล้ว ในปี 2548 นิตยสาร Forbes นิตยสารชั�นนำาทางธุรกิจ ได้คัดเลือกบริษัทท่ีเป็นบริษัทมหาชน และ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิิ่ฟิื้ก จากทั�งหมด 15 ประเทศ 25,864 บริษัท โดยได้คัดเลือกเฉพาะบริษัทขนาด
กลาง ท่ีมียอดรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐและไม่ตำ่ากว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ จำานวน 11,845 บริษัท ทั�งนี�บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง 
จำากัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่้งใน 11 บริษัทจากประเทศไทย และเป็นบริษัทลิสซ่ิิ่งเดียว ท่ีได้รับรางวัล Asia’s Best Under 
a Billion รางวัลนี�ได้แสดงให้เห็นถ้งการดำาเนินงานต่างๆ ตลอดจนการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจนเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

 ในปี 2550 บริษัท ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่  โดยในส่วนของธนาคารกสิกรไทยได้เสนอขายหุ้นท่ีถืออยู่ออก 
ให้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด ซ่้ิ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายเดิมของบริษัท สืบเน่ืองจากนโยบายของทางธนาคารกสิกรไทยท่ีจะ 
ปรับลดการลงทุนในบริษัทท่ีไม่สามารถควบคุมการดำาเนินงานได้ทั�งหมด ซ่้ิ่งการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด แต่กลับมีผลดีในการเสริมสร้างพันธมิตรสำาหรับการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต 

 ในปี 2551 บริษัทได้เร่ิมขยายการให้บริการใน 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ PHATRA AIRCRAFT LEASING ซ่้ิ่งเป็นรูปแบบการให้ 
บริการเช่าเคร่ืองบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ท่ีน่ัง ประเภท Business Jet, Turbo Prop, Piston และ PHATRA YACHT LEASING 
โดยเป็นการให้บริการเช่าเรือแบบ Motor Yacht โดยทั�ง 2 ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นเพ่ือตอบสนองการเดินทางเพ่ือธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว 
ซ่้ิ่งบริษัทไม่เคยหยุดน่ิงในการพัฒนาบริการให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า 
 รวมทั�งได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในผลิตภัณฑ์ PHATRA AUTO LEASING ให้มีการให้บริการอย่างครบวงจร เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งข้�น ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายศูนย์บริการตามมาตรฐานผู้ผลิตไว้คอยบริการ
ลูกค้าท่ัวประเทศ ซ่้ิ่งลูกค้าสามารถนำารถเข้า เช็คระยะทาง หรือซ่ิ่อมบำารุงฉุกเฉิน โดยม่ันใจได้ว่า อะไหล่ท่ีได้รับนั�นเป็นมาตรฐานเดียว
กับผู้ผลิต  ทั�งนี�เพ่ือเป็นการสร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าของบริษัทว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลาเพียงแค่โทรศัพท์แจ้งมาท่ี 
0-2290-7575 หรือ 0-2693-2288 พร้อมกันนี� บริษัทยังได้รับ ISO 9001 : 2008 รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and 
Customer Complaint  Management) จาก SGS เพ่ือการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยสถาบันการรับรองแห่ง 
สหราชอาณาจักร UKAS ความสำาเร็จนี�เกิดจากการทำางานร่วมกันของทีมงานบริการท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและ
รักษาไว้ซ่้ิ่งระบบคุณภาพ รู้และเข้าใจถ้งความต้องการของลูกค้า เพ่ือประโยขน์สูงสุดคือความพอใจของลูกค้า ท่ีบริษัทมุ่งม่ันพัฒนาเสมอมา

 ในปี 2558 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 646,200,489 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 447,369,569 บาท โดยการ 
ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการเพ่ิมทุนในครั�งนี�เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท พร้อมทั�งได้จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซืิ่�อหุ้นสามัญของบริษัท ครั�งท่ี 1 (PL-W1) 
ในจำานวน 49,707,319 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซืิ่�อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและท่ีจองซืิ่�อเกินสิทธิ 
โดยไม่คิดมูลค่า 

 ในปี 2560 บริษัทได้มีการกระจายการให้เช่าไปยังสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆมากข้�น เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ 
ตลาดได้อย่างครอบคลุม และนำามาสู่การพัฒนาธุรกิจให้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถ้งการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขันใน 
ตลาดรถยนต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทำาให้บริษัทยังคงเป็นผู้นำาในธุรกิจลิสซ่ิิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าดำาเนินงานในประเทศไทย
อย่างต่อเน่ือง ในปี 2560 บริษัทยังได้รับ ISO9001:2015 รับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint 
Management) จาก SGS โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร UKAS

 ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งม่ันเป็นบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดหาทรัพย์สินให้เช่าท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้น
การให้บริการอย่างมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) มีการกระจายการให้เช่า 
ไปยังสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆมากข้�น เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลุม และนำามาสู่การพัฒนาธุรกิจ
ให้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถ้งการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทำาให ้
บริษัทยังคงเป็นผู้นำาในธุรกิจลิสซ่ิิ่งประเภทให้เช่าแบบเช่าดำาเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง
 ทั�งนี� บริษัทมีแนวทางท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้นำาเอาสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาแล้วและ 
ยังมีสภาพดีออกทำาการให้เช่าระยะสั�น เพ่ือก่อให้เกิดรายได้สูงสุด นอกจากนี� บริษัทยังได้เพ่ิมช่องทางการจำาหน่ายสินทรัพย์ท่ีหมด 
สัญญาแล้วไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดยเปิดศูนย์จำาหน่ายรถยนต์มือสองในนาม “สบายคาร์ by phatra leasing” ได้รับการตอบรับด้วยดี 
เน่ืองจากรถยนต์ท่ีนำาออกจำาหน่ายมีสภาพดีและได้รับการบำารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง 
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 นอกจากนี� ในปีนี�บริษัทได้เพ่ิมช่องทางการตลาดผ่านส่ือดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทมากข้�น รวมถ้งยังมีหน่วยงานท่ีคอยสนับสนุน
ด้าน Digital Marketing และนวัตกรรม (Innovation) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยและเป็นท่ีพ้งพอใจของลูกค้า

 ปี 2562 บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการเช่าสินทรัพย์แบบสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาเช่า 
เงินทุนเป็นหลัก โดยนอกเหนือจากสินทรัพย์ประเภทเดิมท่ีให้เช่าอยู่แล้วบริษัทยังขยายการให้เช่าไปในสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมี 
สภาพคล่องและยังมีผู้ให้เช่าเป็นจำานวนน้อยเพ่ิมเติม ทั�งนี�เพ่ือหลีกเล่ียงภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงซิ่้่งมีผลต่ออัตรากำาไรของบริษัท 
นอกจากนี� การบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เช่าท่ีหมดสัญญาเช่าก็ยงัคงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีบริษัทต้องดำาเนินการต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยในปี 
2562 ท่ีผ่านมา บริษัทมีจัดงาน “SA-BUY CAR FESTIVAL มหกรรมรถดี น่าใช้ by ภัทรลิสซ่ิิ่ง” เพ่ือจำาหน่ายรถยนต์ใช้แล้วตรงไป 
ยังผู้ซืิ่�อรายย่อย ซ่้ิ่งประสบความสำาเร็จด้วยดีเช่นเดียวกันกับในปี 2561 ท่ีผ่านมา

 ปี 2563 สภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนหดตัว และมีแนวโน้มฟ้ื้�นตัวช้ากว่าท่ีมีการคาดการณ์ไว้ รวมทั�งฐานะทางการเงินของ
ทั�งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีหนี�ท่ีอยู่ในระดับสูงและมีความสามารถในการชำาระหนี�ท่ีลดลง เน่ืองด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื�อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีได้แพร่ระบาด จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ทำาให้บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง  
ให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการให้เช่ามากกว่าการขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพ่ือให้รักษาผลตอบแทนท่ีดี  
โดยเน้นการปล่อยสินทรัพย์ให้เช่ากับลูกค้าเก่าท่ีมีประวัติการชำาระท่ีดี มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา  
ประกอบกับราคารถยนต์ในตลาดรถยนต์มือสองมีความผันผวน บริษัทจ้งมีการปรับการประมาณการมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สิน 
เม่ือสิ�นสุดสัญญาให้เหมาะสมกับราคาตลาดในอนาคตสำาหรับการให้เช่ากับลูกค้ารายใหม่ เพ่ือไม่ให้เกิดความเส่ียงจากราคาซิ่ากท่ีอาจ 
เกิดข้�นในอนาคต

 1.3 โค่รงสัร้างการถืือหุุ้้นของกลุ่มบริษัทั 
  บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 ภัทรลิสซ่ิิ่ง ประกอบกิจการจัดหาทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก ในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing)  โดยเน้น 
การให้บรกิารในลกัษณะสญัญาเช่าดำาเนินงาน (Operating Lease) กับทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลกั อาทเิช่น รถยนต์สำาหรบัผู้บริหาร 
รถยนต์ส่วนกลางประจำาสำานักงาน รถยนต์บริการให้เช่าช่วง และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์อ่ืนๆ รวมทั�งเคร่ืองบิน และเรือ นอกจากนี� 
ยังให้เช่าทรัพย์สิน ประเภท เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ัวไป โดยอายุสัญญาส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 3-5 ปี

 ภัทรลิสซ่ิิ่ง ให้บริการด้วยบุคลากรท่ีมากประสบการณ์พร้อมจะให้คำาปร้กษาและจดัแผนการใช้ยานพาหนะท่ีเหมาะสมสำาหรับทุกองค์กร 
อีกทั�งมีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ ให้แก่ธุรกิจลิสซ่ิิ่งในประเทศไทย 

โค่รงสัร้างรายได้ 
 รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน ในลักษณะบริการแบบ PFL (Phatra Fleet Leasing) ซิ่้่งนอกจาก 
ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงานแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน และรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่า 
ดำาเนินงานเพ่ิมอีก ทั�งนี�สำาหรับการหาลูกค้า บริษัทจะมีการกระจายไปตามอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงท่ีอาจ 
จะเกิดข้�นได้ 

รายได้ของบริษัท จำาแนกตามสัญญาเช่ารายได้ของบริษัท ตั�งแต่ปี 2561-2563

ม.ค่.61-ธ.ค่.61 ม.ค่.62-ธ.ค่.62 ม.ค่.63-ธ.ค่.63

ล้านบาทั % ล้านบาทั % ล้านบาทั %

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2,604.10 67.95 2,695.98 69.48 2,447.93 67.52

รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน 127.67 3.33 123.58 3.19 162.29 4.48

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,055.64 27.55 1,012.78 26.10 981.14 27.06

รายได้อ่ืน 44.97 1.17 47.82 1.23 34.09 0.94

รวมรายได้ 3,832.38 100.00 3,880.17 100.00 3,625.45 100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์์หุ้รือบริการ

 ลักษณะผลิตภัณฑ์์และการใหุ้้บริการหุ้ลัก  
1. PHATRA FLEET LEASING 

 บริการให้เช่ายานพาหนะ ประเภทรถยนต์น่ัง เคร่ืองบิน พาหนะทางนำ�า และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์บริษัทพร้อมให้ 
คำาแนะนำา และหาแนวทางบริการต่างๆ ท่ีตรงความต้องการใช้ของผู้เช่ามากท่ีสุด แม้จะเป็นยานพาหนะเพียง หน่้งหรือหลายร้อย 
โดยใช้หลักบริหารจัดการยานพาหนะจำานวนมากเพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ทำาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร ทั�งในรูปแบบ Operating Lease และ Finance Lease 

PHATRA AUTO LEASING 
 บริการให้เช่าพาหนะประเภทรถยนต์ ทั�งรถยนต์น่ังผู้บริหาร รถใช้งานในองค์กร หรือแม้กระท่ังรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์
ต่างๆ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ 

PHATRA AIRCRAFT LEASING 
 บริการให้เช่าเคร่ืองบินโดยสารขนาดเล็ก 4-12 ท่ีน่ัง ประเภท Business Jet, Turbo Prop และ Piston ทั�งในรูปแบบ 
Finance Lease และ Operating Lease ครอบคลุมการใช้งานทั�งเพ่ือการท่องเท่ียว ธุรกิจ และพาหนะส่วนตัว   

PHATRA WATERCRAFT LEASING 
 บริการให้เช่าเรือ Yacht สำาหรับความเพลิดเพลินส่วนตัว รวมทั�งเรือเพ่ือการพาณิชย์ท่ีต้องการใช้งานหลายลำา  เรือรับ
ส่งผู้โดยสารสำาหรับธุรกิจท่องเท่ียว และยานพาหนะทางนำ�าต่างๆ เพ่ือใช้ในการดำาเนินธุรกิจ 
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2. PHATRA COMMERCIAL LEASING  
 บริการให้เช่าทรัพย์สินทุกประเภท อาทิ เรือขนส่ง เรือเพ่ือการพาณิชย์ เคร่ืองจักร อุปกรณ์การผลิต เคร่ืองจักรส่วนควบอ่ืนๆ 
ท่ีลงทุนสูงและจำาเป็นต่อธุรกิจ ในรูปแบบสัญญาเช่าเงินทุน (Finance Lease) ซิ่้่งให้ความสะดวกกับการลงทุน โดยมีจุด 
เด่นอยู่ท่ีการอนุมัติท่ีรวดเร็ว

ค่วามหุ้ลากหุ้ลายของรูปแบบบริการของ Fleet Management 
 ความหลากหลายของรปูแบบบริการของ Fleet Management ท่ีจะช่วยให้การบรหิารจัดการรถยนต์ได้ง่ายกว่า ด้วยการจัดการ 
รถยนต์พร้อมทั�งดูแลรักษาซ่ิ่อมบำารุง ช่วยให้ลูกค้าใช้ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็น 

การเลืือกใช้้รถยนต์์  - บริษัทมีเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญในด้านนี� คอยให้คำาปร้กษาในการเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับวัตถุประสงค ์
      ของแต่ละองค์กร
การจััดซืื้�อรถยนต์์   -  บริษัทมีการจัดหารถท่ีรวดเร็ว ในทุกรุ่น ทุกสี ด้วยต้นทุนในการเช่าอย่างสมเหตุสมผล
การจััดส่่งรถยนต์์   -  บริษัทจัดส่งให้ทุกสถานท่ีโดยไม่จำากัดจำานวนคัน
การจัดทะเบีียนรถ  -  บริษัทต่อทะเบียนและจัดส่งถ้งท่ีทุกคัน
การจััดหาประกันรถ  -  บริษัทมีทีมงานคอยดูแลจัดหาประกันรถ เพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทผู้เช่าปฏิิบัติหน้าท่ี 
      หลักท่ีมีอยูอ่ย่างคุ้มค่า 
การซ่ื้อมบีำารุง     -  บริษัทดูแลการซ่ิ่อมบำารุงด้วยศูนย์บริการมาตรฐานจากผู้ผลิตเท่านั�น เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด
การจััดหารถยนต์์ทดแทน  -  บริษัทจัดรถทดแทนกับทุกเหตุการณ์ท่ีรถของผู้เช่าไม่สามารถใช้ได้
PL Service Center ศููนย์บีริการต์ลือด 24 ชั้�วโมง
     -  บริการสร้างความอุ่นใจ พร้อมช่วยเหลอืทุกปัญหาระหว่างเดนิทาง เปิดบรกิารทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง  
      โทร. 0-2290-7575 
เครือข่่ายศููนย์บีริการทั�วประเทศู  
     - ด้วยเครือข่ายศูนย์บริการ และศูนย์บริการ Quick Service มากกว่า 1,500 แห่งท่ัวประเทศ 
      เพ่ือการให้บริการซ่ิ่อมบำารุงได้อย่างม่ันใจ พร้อมอะไหล่ในมาตรฐานผู้ผลิต

ประโยชน์ของสััญญาเช่าด�าเนินงาน
• สามารถจัดหาทรัพย์สินให้เช่า พร้อมบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร
• ช่วยลดต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจ ด้วยการเรียกเก็บค่าบริการเป็นค่าเช่าคงท่ีรายเดือน 
• ค่าเช่าคงท่ี ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
• ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร Fleet และลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองการซ่ิ่อมแซิ่มบำารุงรักษา 
• ช่วยรับภาระความเส่ียงต่างๆ ในการใช้รถและลดความไม่แน่นอนในการขายทรัพย์สิน
• การลงทุนน้อยเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow)

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

 กลยุทัธ์การแข่งขัน 
 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทให้ความสำาคัญกับการเลือกกลุ่มลูกค้า ทั�งบริการเช่าสินทรัพย์แบบสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาเช่า 
เงินทุน โดยจะเลือกกลุ่มลูกค้าท่ีให้ผลตอบแทนสูง ประกอบกับมาตรการเครดิตท่ีเข้มงวดข้�น เพ่ือป้องกันการเกิดหนี�ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
หรือ NPL (Non-performing Loan) ในอนาคต และเพ่ือรองรับทิศทางของบริษัทท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมประเภททรัพย์สินให้เช่าแบบลีสซ่ิิ่ง
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ภาคธุรกิจรวมถ้งลูกค้าของ 
บริษัทฯได้รับผลกระทบ ทำาให้บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการให้ 
เช่ามากกว่าการขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพ่ือให้รักษาผลตอบแทนท่ีดี โดยเน้นการปล่อยสินทรัพย์ให้เช่ากับลูกค้าเก่าท่ีมีประวัติการชำาระ 
ท่ีดี มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา
 ทั�งนี� บริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของกระบวนการให้บริการและช่องทางการขายท่ีหลากหลายทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุค “New Normal” โดยเฉพาะการขายแบบออนไลน์ซิ่้่งผู้บริโภคสามารถเข้าไป 
ดูผลิตภัณฑ์และเลือกใช้บริการของภัทรลิสซ่ิิ่งได้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ  เพ่ือรักษายอดขาย และเพ่ิมความสะดวกให้ลูกค้า ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับแนวทางในการทำาธุรกิจท่ีจะเน้นการทำา Digital  
Marketing มากยิง่ข้�น โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาภัทรลิสซ่ิิ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบและเคร่ืองมือสนับสนุน 
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การขายและบริการให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งขยายช่องทางในการเข้าถ้งลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคผ่านดิจิทัลแพลตฟื้อร์มต่างๆ  
อย่างครบถ้วนเพ่ือเป็นการส่งมอบบริการให้เหมาะสมและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม
 นอกจากนี�บริษัทฯ ได้ออกมาตรการความปลอดภัย ทั�งในส่วนของพนักงาน เร่ิมจากตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อน 
ปฏิิบัติงาน, สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั�ง และใช้เจลแอลกอฮอล์ทำาความสะอาดมือสมำ่าเสมอ และ จุดรับบริการต่างๆ ของลูกค้า   
ไม่ว่าจะเป็นบริการรถเช่าระยะสั�น หรือรถยนต์มือสอง Sa-Buy Car by ภัทรลิสซ่ิิ่ง ท่ีส่งมอบรถยนต์คุณภาพ และบริการ Deep Cleaning 
ทำาความสะอาดจุดสัมผัสร่วมภายในรถยนต์ทุกครั�ง ก่อนส่งมอบถ้งมือลูกค้า  

 ในส่วนของการฝึกอบรมพนักงาน ยังมีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรักษามาตรฐานในการให้บริการ และให้คำาปร้กษาแก่ลูกค้าได้เป็น 
อย่างดี โดยมุ่งเน้นการให้บรกิารท่ีครบวงจร ตั�งแต่การเลอืกใช้รถยนต์ให้เหมาะกบัความต้องการของลกูค้า ไปจนถ้งรายละเอยีดปลีกย่อย 
เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง และมีเครือข่ายศูนย์บริการท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ซ่้ิ่งนับว่าสร้างความแตกต่าง ได้อย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ซ่้ิ่งเช่ือม่ันได้ว่าจะช่วยเสริมความ 
สามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยูใ่นระดับผู้นำาของธุรกิจต่อไป

ภาวะอุตสัาหุ้กรรมและการแข่งขัน 
 ในปี 2563 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ตลอดปี 2563 หดตวัอยูท่ี่ร้อยละ 6.1 จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้ภาคการท่องเท่ียว 
และเศรษฐกิจในประเทศหดตัวอย่างมาก โดยเป็นตัวเลข GDP ท่ีตำ่าท่ีสุดในรอบ 22 ปี นับตั�งแต่วิกฤติต้มยำากุ้ง
 สำาหรับยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2563 ท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากจาก 
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ยอดขายลดลงร้อยละ 21.4 จากปี 2562 โดยมียอดขาย 
อยู่ท่ี 792,146 คัน เช่นเดียวกับภาพรวมของตลาดรถยนตมื์อสองในประเทศ ท่ีมียอดขายหดตัวอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 25 จากภาวะ 
เศรษฐกิจชะลอตัว การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือของสถาบัน 
การเงิน และยังมีสถานการณ์การทำาสงครามราคา เน่ืองจากผู้ประกอบการเต๊นท์รถยนต์มือสองหลายแห่งท่ีพยายามเร่งระบายสต๊อก
 ในส่วนของสภาวะตลาดสำาหรับธุรกิจลิสซ่ิิ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจ 
และการลงทุนหดตัว และมีแนวโน้มฟ้ื้�นตัวช้ากว่าท่ีประเมินไว้ รวมทั�งฐานะทางการเงินของทั�งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีหนี�ท่ีอยู่ใน
ระดับสูงและมีความสามารถในการชำาระหนี�ท่ีลดลง และอาจก่อให้เกิดหนี�ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Non-performing Loan) 
ในอนาคต 
 จากในส่วนของสภาวะตลาดสำาหรับธุรกิจลิสซ่ิิ่งประเภทให้เช่าแบบดำาเนินงาน ปัจจุบันบริษัทท่ีดำาเนินธุรกิจประเภทนี�มีอยู่เป็น
จำานวนมาก แต่มีบริษัทขนาดใหญ่ท่ีเป็นผู้นำาตลาดและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นส่วนใหญ่อยูเ่พียงไม่ก่ีราย ซ่้ิ่งบริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด 
(มหาชน) เองจัดว่าเป็นผู้นำาในกลุ่มนี� และแม้ว่าการแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจลิสซ่ิิ่งประเภทให้เช่าแบบดำาเนินงานจะมีอยู่อย่างต่อเน่ือง 
แต่จากอุปสงค์ของภาคธุรกิจในปัจจุบันท่ียังคงมีความต้องการการบริหารจัดการเร่ืองยานพาหนะจากผู้เช่ียวชาญภายนอกทั�งในส่วน 
ของการบริการและการซิ่่อมบำารุง ทำาให้ธุรกิจลิสซ่ิิ่งประเภทให้เช่าแบบดำาเนินงานในประเทศไทยยังคงสามารถเติบโตได้ในระยะกลางถ้ง 
ระยะยาว สำาหรับ บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) เอง จากนโยบายการให้ความสำาคัญต่อการให้บริการท่ีครบวงจรแก่ลูกค้าตลอด 
24 ช่ัวโมง และกลยุทธ์การขยายธุรกิจทั�งการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และการขยายประเภททรัพย์สินให้เช่าใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมถ้ง
การปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทำาให้บริษัทยังคงเป็นผู้นำาในธุรกิจลิสซ่ิิ่ง 
ประเภทให้เช่าแบบเช่าดำาเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด

2.3  การจัดหุ้าผลิตภัณฑ์์หุ้รือบริการ

แหุ้ล่งท่่ัมาของเงินทุัน 
 บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต โดยมุ่งเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ
การดำาเนินธุรกิจลิสซ่ิิ่ง ซ่้ิ่งท่ีผ่านมา บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ 
ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้�นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยในท้องตลาด และสอดคล้องกับระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สิน 
 นอกเหนือจากการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวด้วยการออกหุ้นกู้แล้ว บริษัทยังดำาเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาว โดยการกู้ยืม 
จากสถาบันการเงินภายในประเทศอีกหลายแห่ง รวมถ้งมีการศ้กษาเก่ียวกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการเติบโตใน 
อนาคตด้วย
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การใหุ้้เช่า (การใหุ้้เช่าทัรัพย์สิัน) 

นโยบีายการให้เช่้าทรัพย์สิ่น 
บริษัทมีนโยบายต่าง ๆ ในการให้เช่าทรัพย์สินประเภทลิสซ่ิิ่ง ดังต่อไปนี� 
1. ผู้เช่า : บริษัทจะให้เช่าแก่ผู้เช่าท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลัก โดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าผู้ขอเช่า เช่น เป็นนิติบุคคลท่ีมี 
 ผลการดำาเนินงานดี หรือมีโครงการท่ีมีความเป็นไปได้สูง ประวัติการเงินดี และมีความสามารถในการชำาระค่าเช่าได้ พร้อมทั�งมี 
 กระบวนการตรวจสอบเครดิตบูโร
2. วัตถุประสงค์ในการเช่า : ทรัพย์สินท่ีจะขอเช่าจะต้องนำาไปใช้ในกิจการของผู้เช่า โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเช่าให้ 
 แก่บริษัท 
3. ทรัพย์สินท่ีเช่า : ทรัพย์สินท่ีเช่าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี� 
 • เป็นทรัพย์สินใหม่ และทรัพย์สินใช้งานแล้ว โดยท่ีบริษัทจะพิจารณาสภาพ อายุการใช้งานและราคาท่ีเหมาะสม 
 • มีผู้ใช้โดยแพร่หลาย และมีตลาดมือสองรองรับพอควร 
 • ไม่ได้ผลิตเพ่ือใช้กับผู้ใช้เฉพาะราย 
 • สามารถระบุกรรมสิทธิ�ให้บริษัทเป็นเจ้าของได้
4. ระยะเวลาเช่า : ระยะเวลาเช่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 ปี แล้วแต่ความเหมาะสมของประเภทและการใช้งาน
5. เง่ือนไขก่อนการเช่า : การกำาหนดเง่ือนไขการเช่าจะแตกต่างไปตามความเส่ียงของแต่ละบริษัท ซิ่้่งอาจเลือกทางใดทางหน้่ง 
 หรือหลายทางจากต่อไปนี� 
 • การคำ�าประกันการเช่า 
 • วางเงินเพ่ือคำ�าประกันการเช่า หรือการชำาระเงินดาวน์ ในกรณีทรัพย์สินให้เช่ามีลักษณะพิเศษ 
 • ไม่มีเง่ือนไขก่อนการเช่า 
6. เง่ือนไขเม่ือสิ�นสุดสัญญาเช่า : ในการเสนอเง่ือนไขการเช่า จำาเป็นต้องพิจารณาถ้งความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีเช่าในแง่ต่างๆ เช่น  
 ความแพร่หลายของผู้ใช้ทรัพย์สินประเภทเดยีวกัน แบบ รุ่น ยีห้่อ ราคาของตลาดมอืสอง การพฒันาของเทคโนโลย ีการล้าสมยั  
 และลักษณะการใช้งาน เป็นต้น บริษัทจะพิจารณาราคาซิ่ากของทรัพย์สินท่ีน่าจะขายได้โดยมีความเส่ียงไม่มากนัก และนำาไป 
 ใช้ในการคำานวณอัตราค่าเช่า ทั�งนี�เง่ือนไขหลังการเช่าท่ีบริษัทเสนอให้แก่ผู้เช่า ข้�นอยู่กับการคาดการณ์ความเส่ียงของบริษัท 
 ว่ามากน้อยเพียงใดสำาหรับเง่ือนไขต่างๆ ท่ีผู้เช่าได้รับหลังสิ�นสุดอายุการเช่า ดังต่อไปนี� 

•  ข้อเสนอขายหลงัการเช่า (Option to Buy) : ผู้เช่าจะได้รับข้อเสนอขายทรพัย์สินจากบรษัิทในราคาซิ่ากท่ีเคยกำาหนดไว้ในสญัญาเช่า 
โดยผู้เช่าจะใช้สิทธิซืิ่�อหรือไม่ก็ได้ 
• คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่า (No Option) : เม่ือสิ�นสุดสัญญาเช่าผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บริษัท
• ผู้เช่ารับประกันราคาขายหลังการเช่า (Guarantee Residual Value) 

การบริหุ้ารค่วามเส่่ัยงจากการใหุ้้เช่า 
 บริษัทได้มีการระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพ่ือกล่ันกรอง เน่ืองจากผู้สนับ
สนุนในแต่ละรายจะมีมุมมองและแนวคิดท่ีกว้างขวางข้�น ทำาให้เกิดความรอบคอบมากข้�น ซ่้ิ่งจะสะท้อนไปถ้งปริมาณของลูกหนี�มีปัญหา 
ของบริษัทฯท่ีมีอยู่ในระดับท่ีตำ่า 
 นอกจากนี� บริษัทยังได้มีระบบการติดตามการชำาระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถ้งได้มีการตั�งสำารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าไว้อย่างเพียงพอ อีกทั�งให้ความสำาคัญในการติดตามและศ้กษาถ้งความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและของ
ภูมิภาค สภาวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยท่ีอาจส่งผลโดยตรงต่อการทำาธุรกิจของบริษัท บริษัทจ้งได้จัดตั�งสำานักยุทธศาสตร์องค์กร 
และสำานักบริหารความเส่ียง เพ่ือทำาการศ้กษาในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนพิจารณาเร่ืองความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือใช้ประกอบการ 
ตัดสินใจให้ทันท่วงที สำาหรับผลกระทบท่ีอาจมีข้�นต่อบริษัท 

การค่วบคุ่มดูแล การอนุมัติการใหุ้้เช่า และการติดตามลูกหุ้น่� 
บริษัทมีการแบ่งขั�นตอนในการประกอบธุรกิจลิสซ่ิิ่ง ออกเป็น 6 ขั�นตอน คือ 
1. การพิจารณาเครดิตของลูกค้า : บริษัทจะสอบถามข้อมูลความต้องการเช่าจากลูกค้า เช่น ทรัพย์สินท่ีต้องการเช่า 

วัตถุประสงค์การใช้งาน ระยะเวลาการเช่า เง่ือนไขการเช่า เหตุผลการเลือกเช่าแบบลิสซ่ิิ่ง ซ่้ิ่งรวมถ้งประวัติผลการดำาเนินงาน 
ประเภทวงเงินและสถาบันการเงิน ท่ีลูกค้าใช้อยู่และเอกสารต่างๆ ประกอบการพิจารณา ซ่้ิ่งจากข้อมูลดังกล่าว ฝ่ายพิจารณา 
เครดิตจะพิจารณาเสนอเง่ือนไขการเช่าตามนโยบายการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัท 
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2. การขออนุมัติ : บริษัทได้ใช้ระบบผู้สนับสนุน (Sponsor System) ในการอนุมัติให้เช่าทรัพย์สิน ซิ่้่งระบบการอนุมัติดังกล่าว 
กลุ่มผู้สนับสนุน (Sponsor) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้บริหารฝ่ายข้�นไปโดยบริษัทมีการกำาหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติให้เช่า
อย่างเป็นลำาดับขั�น โดยพิจารณาจากมูลค่าของทรัพย์สินให้เช่า ประเภทของทรัพย์สินให้เช่า รวมถ้งคุณสมบัติของผู้เช่าด้วย
 สำาหรับขั�นตอนการอนุมัติให้เช่า เม่ือลูกค้าตกลงในเง่ือนไขท่ีบริษัทได้เสนอไปเบื�องต้นแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด 
และการขาย จะทำาหน้าท่ีเสนอรายงานแก่ผู้สนับสนุนเพ่ือรับรองความถูกต้อง จากนั�นจะส่งรายงานท่ีรับรองความถูกต้องแล้ว 
ไปยังผู ้อนุมัติให้เช่าทรัพย์สินตามลำาดับชั�นเพ่ืออนุมัติการให้เช่าทรัพย์สิน ทั�งนี�มูลค่าของทรัพย์สินให้เช่า ประเภท 
ของทรัพย์สินให้เช่า รวมถ้งขั�นตอนต่างๆในการอนุมัติให้เช่าทรัพย์สิน จะเป็นตามเง่ือนการให้เช่าท่ีได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 3. การทำาสัญญา : รายงานขออนุมัติท่ีได้รับอนุมัติจะถูกจัดทำาเป็นสัญญาเช่าเพ่ือเสนอแก่ผู้เช่าลงนาม
 4. การจัดซืิ่�อทรัพย์สิน : เม่ือผู้เช่าลงนามในใบคำาขอเช่า หรือสัญญาเช่าแล้ว บริษัทจะจัดซืิ่�อทรัพย์สินตามคุณสมบัติท่ีตกลงไว้  
  โดยมีช่องทางการจัดซืิ่�อผ่านผู้ขายท่ีบริษัทจัดหาเองหรือผู้ขายท่ีผู้เช่าจัดหาให้ 
 5. การส่งมอบทรัพย์สิน : บริษัทจะจัดส่งทรัพย์สินให้ผู้เช่า จดทะเบียนและจัดทำาประกันภัยทรัพย์สิน ซ่้ิ่งเป็นส่วนหน่้งของบริการ 
  ของบริษัท พร้อมกับดำาเนินการเง่ือนไขก่อนการเช่าให้แล้วเสร็จและถือเป็นการเร่ิมต้นสัญญา 
 6. การสิ�นสุดสัญญาเช่า : เม่ือสิ�นสุดสัญญาเช่าและผู้เช่าได้ปฏิิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาตลอดระยะเวลาเช่าและไม่มี 
  หนี�สินค้างชำาระแก่บริษัท ลูกค้าจะได้รับเสนอเง่ือนไขหลังการเช่าตามท่ีได้ระบุในสัญญา 

 นโยบายเก่่ยวกับการค่วบคุ่มและติดตามลูกหุ้น่�ค้่างช�าระ 
 เพ่ือให้การควบคุมลูกหนี�ค้างชำาระได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้�นบริษัทได้มีการแต่งตั�ง “คณะอนุกรรมการควบคุมลูกหนี�ค้าง 
ชำาระ” เพ่ือให้สามารถติดตาม และควบคุมลูกหนี�ค้างชำาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� ขั�นตอนในการติดตามหนี�ค้างชำาระ สามารถ 
สรุปรายละเอียดในสาระได้ดังนี�  
1. กรณีท่ีลูกค้าค้างชำาระตั�งแต่ 1 – 7 วัน ดำาเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ 
2. กรณีท่ีลูกค้าค้างชำาระตั�งแต่ 8 - 30 วัน ดำาเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายทวงถามให้ชำาระหนี�ฉบับท่ี 1 
ถ้งผู้เช่าและผู้คำ�าประกัน (ถ้ามี) ทั�งนี�ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้าตกลงกำาหนดวันนัดชำาระไว้แล้ว จะไม่มีการส่งจดหมายทวงถาม
3. กรณีท่ีลูกค้าค้างชำาระตั�งแต่ 31 - 60 วัน ดำาเนินการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายทวงถามให้ชำาระหนี�ฉบับท่ี 2 
ถ้งผู้เช่าและผู้คำ�าประกัน (ถ้ามี) ทั�งนี�ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้าตกลงกำาหนดวันนัดชำาระไว้แล้ว จะไม่มีการส่งจดหมายทวงถาม
4. กรณีท่ีลูกค้าค้างชำาระตั�งแต่ 61 - 90 วัน ดำาเนินการติดตามทวงถามทั�งผู้เช่าและผู้คำ�าประกันทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายทวง
ถามให้ชำาระหนี�ฉบับท่ี 2 ในกรณท่ีียังไม่ได้มีการออกจดหมายทวงถามก่อนหน้านี� พร้อมทั�งเตรียมขั�นตอนในการดำาเนนิการทางกฎหมาย
5. กรณีท่ีลูกค้าค้างชำาระตั�งแต่ 91 วันข้�นไป ดำาเนินการส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาถ้งผู้เช่าและผู้คำ�าประกัน (ถ้ามี) ทั�งนี�จะดำาเนิน
การตามขั�นตอนทางกฎหมายควบคู่กับการดำาเนินการติดตามเพ่ือย้ดคืนทรัพย์สิน ในกรณีท่ีได้ทรัพย์สินกลับคืนมาจำาหน่ายและมูลค่า 
ทรัพย์สินท่ีจำาหน่ายได้ไม่เพียงพอกับมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้�นจริง จะดำาเนินคดีฟ้ื้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ต่อไป
ตามสัญญา และในกรณีท่ีไม่สามารถย้ดคืนทรัพย์สินได้จะดำาเนินคดีฟื้้องร้องเรียกให้ส่งมอบคืนทรัพย์สินและชดใช้ค่าเสียหาย 
ตามสัญญาต่อไป

 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� ย้ดคืนทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการติดตามหนี� 
5. ควบคุม และติดตามผลในการดำาเนินคดีทางกฏิหมายกับลูกหนี�ค้างชำาระ

ลักษณะการประกอบัธุรกิจ
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3. ปัจจัยค่วามเส่่ัยง

 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง ซ่้ิ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถ้งอาจส่งผลต่อเน่ืองให้
เกิดความเส่ียงแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทในอันท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิท่ีควรจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี� 

1. ค่วามเส่่ัยงด้านสัภาพค่ล่อง
 เน่ืองจากบริษัทมีหนี�สินทางการเงิน ซ่้ิ่งทั�งหมดเป็นหนี�ท่ีมีกำาหนดชำาระคืนแน่นอน จ้งอาจมีความเส่ียงของการไม่สามารถชำาระ
หนี�ได้ในกรณีท่ีมูลค่าของหนี�ท่ีต้องชำาระคืนในแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าค่าเช่าท่ีบริษัทได้รับในช่วงนั�นๆ ดังนั�น บริษัทจ้งให้ความสำาคัญ 
กับความสัมพันธ์ของค่าเช่ารับและกำาหนดการชำาระหนี�เป็นอย่างมาก โดยอาศัยการจัดการให้มีการกู้ยืมทั�งระยะสั�นในรูปแบบของ 
ตั�วสัญญาใช้เงินและตั�วแลกเงิน และ ระยะยาวในรูปแบบของหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั�งนี�เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับค่าเช่าท่ีจะได้รับในอนาคต รวมทั�งยังมีวงเงินกู้ระยะสั�นกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพ่ือรองรับในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี�ยังให้ 
ความสำาคัญกับคุณภาพของผู้เช่าด้วย

2. ค่วามเส่่ัยงด้านค่วามสัามารถืในการช�าระค่่าเช่า 
 เน่ืองจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลกัของบรษัิท ดังนั�นความสามารถในการชำาระค่าเช่าของผู้เช่าจ้งเป็นปัจจยัท่ีสำาคัญ กล่าวคอื
หากผู้เช่าไม่สามารถชำาระค่าเช่าได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำาไรของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาบริษัทมีความระมัดระวัง 
ในการคัดเลือกลูกค้า นอกจากนี�บริษัทยังมีระบบการติดตามการชำาระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถ้งได้มีการตั�งสำารองหนี�สงสัยจะ
สูญไว้อย่างเพียงพอ
 จากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซิ่้่งคาดว่าจะ 
ส่งผลกระทบต่อเน่ืองมายังความสามารถในการชำาระค่าเช่าของลูกค้าของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทนำาเสนอมาตรการ
ช่วยเหลือในส่วนของการพักชำาระเงินต้นและดอกเบี�ยหรือพักชำาระเฉพาะดอกเบี�ยให้กับลูกค้า ประกอบกับการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
แล้วนั�น พบว่า มีลูกค้าทั�งตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน (Operating Lease) และสัญญาเช่าเงินทุน (Finance Lease) 
ท่ีแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็น 
จำานวนน้อย ทำาให้มาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มดังกล่าวท่ีบริษัทดำาเนินการมิได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับของบริษัทอย่างมีนัย
สำาคัญ

3. ค่วามเส่่ัยงจากอัตราดอกเบ่�ย 
 เน่ืองจากบริษัทมีการกำาหนดค่าเช่าในอัตราคงท่ีตลอดอายุของสัญญา (ซิ่้่งมีอายุระหว่าง 3 – 5 ปี) ทำาให้มีรายได้ท่ีแน่นอน 
ในขณะท่ี ต้นทุนกู้ยืมของบริษัทส่วนหน้่งข้�นอยู่กับอัตราดอกเบี�ยในท้องตลาด อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและผลกำาไรของ 
บริษัท ดังนั�นบริษัทจ้งต้องบริหารความเส่ียงเร่ืองการกู้ยืมให้สอดคล้องใน 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจัดหา 
แหล่งเงินทุนระยะยาวเพ่ือให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินให้เช่าและด้านอัตราดอกเบี�ย โดยการรักษาต้นทุนทางการเงิน 
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี�ย (Interest Rate Gap) อยู่ในระดับท่ีมีกำาไรและมีความสมำ่าเสมอ 

4. ค่วามเส่่ัยงด้านการตลาดและการแข่งขัน 
 ในช่วงท่ีผ่านมามีผู้ประกอบการธุรกิจลิสซ่ิิ่งและเช่าซืิ่�อเกิดข้�นในตลาดจำานวนมาก ทั�งท่ีเป็นกิจการท่ีมีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบัน 
การเงินและกิจการท่ีเป็นธุรกิจด้านบริการของผู้ผลิตรถยนต์ท่ีมีเงินทุนจำานวนมากจากต่างประเทศ ทำาให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
สูงข้�น ซ่้ิ่งอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการเลือกกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหลักท่ีชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้าซิ่้ง่เป็นนิติบุคคลท่ีมีความต้องการใช้ยานพาหนะ และมีศักยภาพในการชำาระค่าเช่า นอกจากนี� 
บริษัทยังได้นำาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ 
และการติดตามการให้บริการได้อย่างใกล้ชิดและท่ัวถ้ง 

ปัจจัยความเส่�ยง
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5. ค่วามเส่่ัยงด้านการบริหุ้ารมูลค่่าซาก 
 จากการท่ีบริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่า” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญาเช่าดำาเนินงานแก่ผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลเป็น 
หลัก โดยมีระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 – 5 ปี ซิ่้่งภายหลังจากครบกำาหนดสัญญาเช่าประเภทนี�  ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจำาหน่าย 
ออกไป ดังนั�นราคาทรัพย์สินท่ีจำาหน่ายได้จะส่งผลต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทโดยตรง กล่าวคือหากจำาหน่ายได้ในราคาท่ีตำ่ากว่า 
ราคาตามบัญชีจะก่อให้เกิดผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน  ท่ีผ่านมา จากประสบการณ์ในการบริหารงานท่ียาวนานทำาให้บริษัท 
สามารถบริหารมูลค่าซิ่ากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดี ผลจากนโยบายรถยนต์คันแรกท่ีทำาให้ราคารถยนต์มือสองปรับตัว 
ลดลงมากนั�น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อผลกำาไรจากการจำาหน่ายรถยนต์มือสองของบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา ซิ่้่งบริษัทได้ 
ดำาเนินการแก้ไขโดยการพยายามเพ่ิมสัดส่วนการจำาหน่ายรถยนต์สู่ผู้บริโภคให้มากข้�นเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว
 ในช่วงต้นปี 2563 จากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ 
ประเทศโดยยอดจำาหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วภายในประเทศมีการปรับลดลงในช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 ต่อเน่ืองไตรมาส 2  
และค่อยปรับตัวดีข้�นในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี ในส่วนของบริษัทเองได้รับผลกระทบดังกล่าวอยู่บ้างแต่ได้ใช้ช่องทางการ 
จำาหน่ายรถยนต์มือสองออนไลน์ผ่าน website www.sa-buycar.com ของบริษัทเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนทำาให้ 
ในปี 2563 บริษัทสามารถจำาหน่ายรถยนต์มือสองได้จำานวนเพ่ิมข้�นจากปี 2562



21บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

ข้อมูลทั�วไป

4. ทัรัพย์สิันท่่ัใช้ในการประกอบธุรกิจ

 4.1   ทัรัพย์สิันหุ้ลักท่่ัใช้ในการประกอบธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
มูลค่่าสุัทัธิ

ณ 31 ธ.ค่. 61
มูลค่่าสุัทัธิ

ณ 31 ธ.ค่. 62
มูลค่่าสุัทัธิ

ณ 31 ธ.ค่. 63

ลูกหุ้น่�สััญญาเช่าการเงิน 2,160.16 1,958.76 2,699.62

ท่่ัดิน อาค่ารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ให้เช่า-สุทธิ 10,177.34(1) 9,612.79(1) 7,471.57(1)

อาคารชุดสำานักงาน 85.98 85.98 94.09

เคร่ืองใช้สำานักงาน 9.58 9.71 6.58

ยานพาหนะ 3.46 2.29 12.62

รวม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,276.36 9,710.77 7,584.86

รวม 12,436.52 11,669.53 10,284.48

หมายเหตุ :  (1)ยอดสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน-สุทธิ แสดงยอดหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

 4.2 นโยบายการลงทุันในบริษัทัย่อย และบริษัทัร่วม 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำากับดูแล และกำาหนดใหมี้กรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบายและการดำาเนินงาน 
ของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง ทั�งนี� ณ 31 ธันวาคม 
2563 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. ข้อพิพาทัทัางกฎหุ้มาย
 -ไม่มี 
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6. ข้อมูลท่ััวไปและข้อมูลสั�าคั่ญอ่ืน

 6.1 ข้อมูลท่ััวไป
  6.1.1  ข้อมูลท่ััวไปบริษัทั 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) 

ช่ือย่อหลักทรัพย์ : PL

วันท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 15 สิงหาคม 2539

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000211 (เดิมเลขท่ี บมจ.268)

ทุนจดทะเบียน : 646,800,483 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 596,509,825 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว้ : 1 บาท  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจประเภทการให้ “เช่า” (Leasing) โดยเน้น 
ลักษณะสัญญาเช่าดำาเนินงาน (Operating Lease) โดยมุ่งเน้น 
ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ 
เคร่ืองบิน เรือ นอกจากนี�ยังให้เช่าทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ 
อาทิ เคร่ืองจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ัวไป

สถานท่ีตั�ง : เลขท่ี 252/6 ชั�น 29 อาคารสำานักงานเมืองไทยภัทร 
คอมเพล็กซ์ิ่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  
10320

Home Page : www.pl.co.th

โทรศัพท์ : (66) 2290-7575
(66) 2693-2288

โทรสาร : (66) 2693-2298-99  

6.1.2  ข้อมูลการลงทุันของบริษัทั 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีการลงทุน หรือถือหุ้นในนิติบุคคลใด 
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6.1.3  บุค่ค่ลอ้างอิงอ่ืนๆ  

นายทัะเบ่ยน  

- หุุ้้นสัามัญ : 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.

- หุุ้้นกู้   ( ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม 2563 )

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 2/2559 ชุดท่ี 1
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2564

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 2/2559 ชุดท่ี 2
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2566

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 2/2560
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2564

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 1/2561
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 2/2561
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 3/2561
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2564

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 1/2562
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 2/2562
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 3/2562
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 4/2562
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2566

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 5/2562
ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567

:

:

: 

:

:

:

:

: 

:

:

:

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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ผู้สอบบัญชี : นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9441
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
ชั�น  50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :  (66) 2677-2000 
โทรสาร   : (66) 2677-2222

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

ท่ีปร้กษาทางการเงิน : -ไม่มี-
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โครงสร้างการถืือหุ้นและนโยบัายการจ่ายเงินปันผล

7. ข้อมูลหุ้ลักทัรัพย์และผู้ถืือหุุ้้น

 7.1 จ�านวนทุันจดทัะเบ่ยนและทุันช�าระแล้ว

ทุนจดทะเบียน   จำานวน 646,800,483 บาท (หกร้อยส่ีสิบหกล้านแปดแสนส่ีร้อยแปดสิบสามบาท)
ทุนชำาระแล้ว    จำานวน 596,509,825 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 596,509,825 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 7.2 ผู้ถืือหุุ้้น

  รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของ บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

ช่ือผู้ถืือหุุ้้น จ�านวนหุุ้้นท่่ัถืือ คิ่ดเป็นร้อยละ (%)

บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)  59,649,200 10.000

บริษัท  เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)  53,000,400 8.885

บริษัท  สมบัติลำ่าซิ่ำา จำากัด  45,600,000 7.644

บริษัท  เมืองไทยโฮลดิ�ง จำากัด  41,550,800 6.966

บริษัท  จุลินทร์วงศ์ จำากัด  24,000,000 4.023

บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด  20,785,422 3.485

นายบรรยงค์ ลำ่าซิ่ำา และ  นางนาถฤดี วีระเมธีกุล  16,260,000 2.726

นายอิทธิชัย  เลิศธรรมนนท์  13,338,400 2.236

บริษัท  ยุพงษ์ จำากัด  12,323,402 2.066

นางยุพพนารี ศักดิ�พรทรัพย์  10,933,333 1.833

รวม  297,440,957 49.864

 7.3 การออกหุ้ลักทัรัพย์อ่ืน
  - ไม่มี
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หุุ้้นกู้  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)

1. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 2/2559 ชุดท่ี 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2564 
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จำานวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 5 ปี    เร่ิม  24 ก.พ. 59 สิ�นสุด  24 ก.พ. 64
อัตราดอกเบี�ย  2.63% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี 24 ก.พ. และ 24 ส.ค.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

2. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 2/2559 ชุดท่ี 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2566 
มูลค่า (บาท)   200,000,000
จำานวน (หน่วย)   200,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 7 ปี    เร่ิม  24 ก.พ. 59 สิ�นสุด  24 ก.พ. 66
อัตราดอกเบี�ย  3.05% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี 24 ก.พ. และ 24 ส.ค.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

3. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 2/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2564
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จำานวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 4 ปี    เร่ิม 3 ส.ค. 60 สิ�นสุด  3 ส.ค. 64
อัตราดอกเบี�ย  2.76% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี 3 ก.พ. และ 3 ส.ค. 
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

4. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 1/2561 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จำานวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 4 ปี             เร่ิม  23 ก.พ. 61 สิ�นสุด  23 ก.พ. 65
อัตราดอกเบี�ย  2.43% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี  23 ก.พ. และ 23 ส.ค.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด(มหาชน)

5. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 2/2561 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565 
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จำานวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 4 ปี              เร่ิม  24 พ.ค. 61 สิ�นสุด  24 พ.ค. 65
อัตราดอกเบี�ย  2.52% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี 24 พ.ค. และ 24 พ.ย.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
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6. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 3/2561 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2564
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จำานวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 3 ปี 3 เดือน   เร่ิม  9 ส.ค. 61 สิ�นสุด  9 พ.ย. 64
อัตราดอกเบี�ย  2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี 9 ก.พ. และ 9 ส.ค.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด(มหาชน)

7. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 1/2562 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565 
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จำานวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 3 ปี    เร่ิม  4 มี.ค. 62 สิ�นสุด  4 มี.ค. 65
อัตราดอกเบี�ย  2.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี 4 มี.ค. และ 4 ก.ย.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

8. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 2/2562 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567 
มูลค่า (บาท)   500,000,000
จำานวน (หน่วย)   500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 5 ปี    เร่ิม  27 มี.ค. 62 สิ�นสุด  27 มี.ค. 67
อัตราดอกเบี�ย  3.52% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี 27 มี.ค. และ 27 ก.ย.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

9. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 3/2562 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565 
มูลค่า (บาท)   700,000,000
จำานวน (หน่วย)   700,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 3 ปี 6 เดือน   เร่ิม  20 มิ.ย. 62 สิ�นสุด  20 ธ.ค. 65
อัตราดอกเบี�ย  2.83% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี 20 มิ.ย. และ 20 ธ.ค.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

10. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 4/2562 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2566 
มูลค่า (บาท)   600,000,000
จำานวน (หน่วย)   600,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 4 ปี    เร่ิม  27 ก.ย. 62 สิ�นสุด  27 ก.ย. 66
อัตราดอกเบี�ย  2.72% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี 27 มี.ค. และ 27 ก.ย.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

11. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซ่ิิ่ง ครั�งท่ี 5/2562 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2567 
มูลค่า (บาท)   350,000,000
จำานวน (หน่วย)   350,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)  1,000
อายุ 5 ปี    เร่ิม  17 ธ.ค. 62 สิ�นสุด  17 ธ.ค. 67
อัตราดอกเบี�ย  3.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกวันท่ี 17 มิ.ย. และ 17 ธ.ค.
นายทะเบียน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
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เงินกู้ระยะยาว (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)
บริษัทมีภาระคงค้างเงินกู้ยืมระยะยาวรวม 2,515 ล้านบาท จากวงเงินรวม 3,259 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง
 
ตั�วแลกเงินระยะสัั�น  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)
บริษัท มีภาระคงค้างในรูปของ ตั�วแลกเงินระยะสั�น ทั�งสิ�น จำานวน 100 ล้านบาท โดยเป็นตั�วแลกเงินท่ีมีอายุประมาณ 3-6 เดือน 

ตั�วสััญญาใช้เงิน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)
บริษัท มีภาระคงค้างในรูปตั�วสัญญาใช้เงิน ทั�งสิ�น 360 ล้านบาท   

การจัดอันดับค่วามน่าเช่ือถืือ
เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ทริสเรทติ�ง จำากัด จัดอันดับความน่าเช่ือถือของบริษัทไว้ท่ีระดับ BBB+

 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำารองตามกฎหมาย  
 และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกำาหนด

  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหุ้ลัง

รายละเอ่ยดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2559

(1 ม.ค่. 59–
31 ธ.ค่. 59)

ปี 2560
(1 ม.ค่. 60–
31 ธ.ค่. 60)

ปี 2561
(1 ม.ค่. 61–
31 ธ.ค่. 61)

ปี 2562
(1 ม.ค่. 62–
31 ธ.ค่. 62)

ปี 2563
(1 ม.ค่. 63–
31 ธ.ค่. 63)

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิ

2. กำาไรสุทธิ (บาท) 220,171,327 221,889,418 224,066,829 170,311,239 76,060,543

3. จำานวนหุ้น (หุ้น) 596,492,753 596,492,874 596,509,825 596,509,825 596,509,825

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

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (บาท) 113,333,623 113,333,646 113,336,867 89,476,474 -

6. คิดเป็นร้อยละของกำาไรสุทธิ (%) 51.48 51.08 50.58 52.54 -
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8. โค่รงสัร้างการจัดการ 

	 8.1	 คณะกรรมการบริษััท	
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ท่ีสำาคัญ ตลอดจนทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทและกำากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิิบัติให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั�งให้รายงานผลการปฏิิบัติงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทรับทราบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายช่ือกรรมการ ต�าแหุ้น่ง

นายโพธิพงษ์  ลำ่าซิ่ำา                    ประธานกรรมการ

นายภูมิชาย  ลำ่าซิ่ำา                      รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายสาระ ลำ่าซิ่ำา กรรมการ / ประธานคณะอำานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง

นางนวลพรรณ ลำ่าซิ่ำา กรรมการ

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการอำานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
/ ประธานกรรมการลงทุน

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการอำานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการลงทุน

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอาภัสสร  บุนนาค                กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 “กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายโพธิพงษ์ ลำ่าซิ่ำา, นายภูมิชาย ลำ่าซิ่ำา, นายสาระ ลำ่าซิ่ำา, นางนวลพรรณ ลำ่าซิ่ำา, 
ดร.สุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยกำาหนดเง่ือนไข กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท”
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละค่ณะ ในรอบปีบัญช่ 2563 (ม.ค่.- ธ.ค่. 2563)

 บริษัทได้กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และจัดส่งกำาหนด 
วันประชุมในแต่ละคณะ ส่งให้กรรมการรับทราบตั�งแต่ต้นปี ทั�งนี� อาจมีการกำาหนดการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมได้ตามความจำาเป็น 
 สำาหรับในรอบปีบัญชี 2563 (ม.ค.- ธ.ค. 2563) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตามรายละเอียดดังนี� 

หน่วย : ครั�ง

รายนามค่ณะกรรมการ

ค่ณะกรรม
การบริษัทั

(ประชุมทัั�งหุ้มด
7 ค่รั�ง) 

ค่ณะกรรมการ
ตรวจสัอบ

(ประชุมทัั�งหุ้มด
4 ค่รั�ง)

ค่ณะกรรมการ
พิจารณา

ค่่าตอบแทัน
และสัรรหุ้า
(ประชุม

ทัั�งหุ้มด 2 ค่รั�ง)

ค่ณะกรรมการ
บริหุ้าร

ค่วามเส่่ัยง
(ประชุมทัั�งหุ้มด

4 ค่รั�ง)

ค่ณะอ�านวยการ
บริหุ้าร 

(ประชุมทัั�งหุ้มด 
13 ค่รั�ง)

ค่ณะกรรมการ
ลงทุัน

(ประชุมทัั�งหุ้มด
5 ค่รั�ง)

นายโพธิพงษ์  ลำ่าซิ่ำา 7/7

นายภูมิชาย  ลำ่าซิ่ำา 6/7 2/2

นายสาระ ลำ่าซิ่ำา 7/7 4/4 12/13

นางนวลพรรณ ลำ่าซิ่ำา 4/7

นายพิภพ กุนาศล 7/7 4/4 13/13 5/5

ดร.สุธี โมกขะเวส 7/7 4/4 12/13 5/5

นางจันทรา บูรณฤกษ์ 7/7 2/2

นายวิเชฐ ตันติวานิช 6/7 3/4

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 7/7 4/4

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 6/7 4/4

นายอาภัสสร บุนนาค 7/7 4/4 2/2

นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล 7/7 4/4

นายขจรจักร ชโลธร 4/4 13/13

นางทิพย์สุดา คืนคง 7/7 2/2 13/13

นายดนุ สุขวัจน์ 4/4 4/4 13/13 5/5

จ�านวนค่ณะกรรมการแต่ละค่ณะ ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม 2563

คณะกรรมการบริษัท จำานวน             12 คน

คณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน             3 คน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำานวน             3 คน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จำานวน             7 คน

คณะอำานวยการบริหาร จำานวน 6 คน

คณะกรรมการลงทุน จำานวน             3 คน
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 8.2 ผู้บริหุ้าร

  บริษัทมีผู้บริหารตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด จำานวน 8 ท่าน 
มีรายนามดังต่อไปนี�

รายช่ือผู้บริหุ้าร ต�าแหุ้น่ง

นายพิภพ  กุนาศล กรรมการผู้จัดการ

นายขจรจักร  ชโลธร รองกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน

นางทิพย์สุดา  คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร

นายสุทธิชัย สมบัติศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร

นายธนันต์  สืบศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ

นายนฤพล วัฒนคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน

นายดนุ สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม

นางการะเกด จุลวนิชรัตนา (1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทำาหน้าท่ีผู้บริหารฝ่ายการบัญชี

หมายเหตุ :  (1) นางการะเกด จุลวนิชรัตนา ได้รับแต่งตั�งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564
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คณะกรรมการบริษัท  
 

1. นายโพธิพงษ ล่ําซํา   
ตําแหนง  ประธานกรรมการ 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 
อาย ุ 86 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง  1 มิถุนายน 2551 
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University, U.S.A. 
การอบรม  -ไมม-ี 

 
ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

ม.ค.2560-ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทเสริมสขุ จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2554-ม.ค.2560  ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 
ต.ค. 2555-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จํากัด 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จํากัด 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพยเมืองไทย จํากัด 
พ.ศ.2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภยั จํากัด (มหาชน)  

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภยั จํากัด (มหาชน)  
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ช่ือ จํานวนหลักทรัพย 
(หุน) (%) 

   -  นาย โพธิพงษ ล่ําซํา  169,866 0.028% 
   -  บริษัท ยุพงษ จํากัด (นิติบุคคลท่ีถือหุนเกิน 30%) 12,323,402 2.066% 

รวม 12,493,268 2.094%  
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 

- บิดา นายสาระ ล่ําซํา และนางนวลพรรณ ล่ําซํา 

- พ่ีชาย นายภูมิชาย ล่ําซํา 
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2. นายภูมชิาย  ล่ําซํา   

ตําแหนง  รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อาย ุ 71  ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 28 กันยายน 2530 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีB.A. Political Science,  University of Colorado, U.S.A. 
การอบรม หลักสตูร Director  Certification Program (DCP) 2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน กรรมการและท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2536 – 31 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไมม-ี   

 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 (หุน) (%) 
   - นายภูมิชาย ล่ําซํา   3,540,000 0.593% 
   - นางจุฑาภรณ ล่ําซํา   (คูสมรส) 20,000 0.003% 

รวม 3,560,000 0.596%  
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 

- นองชาย นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- อา นายสาระ ล่ําซํา และนางนวลพรรณ ล่ําซํา 
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3. นายสาระ ล่ําซํา   
ตําแหนง  กรรมการ 

ประธานคณะอํานวยการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ง  
(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อาย ุ 51 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 29 มกราคม 2547 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A. 
การอบรม - หลักสตูร  Director Certification Program รุนท่ี 4 (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  
- หลักสตูรการปฏิบัติการจติวิทยาฝายอํานวยการ รุนท่ี 97 (สจว.97) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
- หลักสตูรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 4 (วตท.4) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดบัสูง (วปส.) รุนท่ี 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
- หลักสตูรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาบานเมือง (มหานคร รุนท่ี 1) สถาบันพัฒนา

เมือง กรุงเทพมหานคร 
- หลักสตูรผูบริหารกระบวนการยตุธิรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนท่ี 17 สถาบันพัฒนาขาราชการฝาย

ตุลาการศาลยุติธรรม สาํนักงานศาลยุติธรรม 
- หลักสตูรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนท่ี 1

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

 
ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2563-ปจจุบัน นายก สมาคมประกันชีวิตไทย 
พ.ศ. 2563-ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิรริาช 
พ.ศ. 2562-ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิหอศลิปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2561-2563 ท่ีปรึกษา ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

พ.ศ. 2560-ปจจุบัน ท่ีปรึกษา หอการคาไทย 
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร แคปทัล จํากัด 
พ.ศ. 2559-ปจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

MB Ageas Life Insurance Company Limited. 
พ.ศ. 2559-ปจจุบัน ท่ีปรึกษานายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
พ.ศ. 2559-ปจจุบัน 
พ.ศ. 2559-2561 

พ.ศ. 2561-ปจจุบัน 

กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2558-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะอํานวยการบริหาร และประธานคณะกรรมการบรหิาร
ดานการลงทุน และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง Sovannaphum Life 
Assurance PCL. 
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โครงสร้างการจัดการ
 

 

 
 

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน ท่ีปรึกษา สมาคมนักคณติศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 – 2560 
พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน 

ประธาน สภาธุรกิจประกันภยั 
กรรมการ สภาธุรกิจประกันภยั 

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2559 – 2563 

กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
นายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

พ.ศ. 2558 – 2559 
 

พ.ศ. 2558 – 2559 
พ.ศ. 2552 – 2558 

กรรมการสมาคมการคากลุมการเงินและการลงทุนและการประกัน  
สภาหอการคา-แหงประเทศไทย 
ท่ีปรึกษา สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
กรรมการ สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการอํานวยการประจาํสถาบันวิจัยสังคม (ผูทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. 2555 – 2559 
พ.ศ. 2559 – 2563 

นายก สมาคมประกันชีวิตไทย 
อุปนายกฝายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย 

พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยุพงษ จํากัด 

พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร มลูนิธิโรงพยาบาลตํารวจในพระราชินูปถัมภ 

พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน กรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (อาคารศูนย-การแพทย
เฉพาะทางโรคเด็ก) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาต-ิมหาราชินี 

พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน 
 

พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน 

กรรมการผูจดัการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 
กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – 2559 
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภยัตอ จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

พ.ศ. 2552 – 2559 กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษชาง 

พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพยเมืองไทย จํากัด 

พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2550 – 2562 

กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ประธานคณะอํานวยการบริหาร บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 

กรรมการ และกรรมการคณะอํานวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป เซอรวิส จํากัด 

พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จาํกัด 

พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน (ช่ือเดิมมลูนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ) 

พ.ศ. 2548 – 2560 กรรมการบริหาร Yong President’s Organization (Thailand) 

พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยุพยงค จํากัด 
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โครงสร้างการจัดการ 

 

 
 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน 
พ.ศ. 2561-ปจจุบัน 

กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2551-ปจจุบัน 
พ.ศ. 2552-ปจจุบัน 

กรรมการ และกรรมการคณะอํานวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย 

(หุน) (%) 
   - นายสาระ ล่ําซํา   1,800,000 0.302% 

รวม 1,800,000 0.302% 

- บุตรชาย นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- นองชาย นางนวลพรรณ ล่าํซํา 

- หลาน นายภมูิชาย ล่ําซาํ 
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โครงสร้างการจัดการ 

 

 
 

 
4. นายพิภพ  กุนาศล 

ตําแหนง  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
กรรมการอํานวยการบริหาร/กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ประธานกรรมการลงทุน 
(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อาย ุ 55 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 25 มกราคม 2550 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
การอบรม  - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสตูรวิทยาการประกันภยัระดบัสูง (วปส.) รุนท่ี 3 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2562 สมาคมสงเสรมิสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 
ชวงระยะเวลา 

( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร จํากัด  
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน บริษัท ภทัรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไมม-ี  
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไมม-ี  
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 
-ไมม-ี 
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โครงสร้างการจัดการ
 

 

 
 

5. นางนวลพรรณ ล่ําซํา   
ตําแหนง  กรรมการ 

(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 
อาย ุ 54 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง วันท่ี 25 ก.พ. 2553 - ปจจุบัน และตั้งแตวันท่ี 23 ม.ค. 2550 – วันท่ี 11 ก.พ. 2552 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทสาขา จดัการการศึกษา 

มหาวิทยาลยับอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 67/2548 สมาคมสงเสรมิ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

27 ก.พ.2557-ปจจุบัน 
 

กรรมการผูจดัการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการคณะอํานวยการบริหาร  
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 
ชวงระยะเวลา 

( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ.2562 – ปจจุบัน กรรมการมลูนิธิวงดุริยางคซมิโฟนีกรุงเทพในพระอุปถัมภ  
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 

พ.ศ. 2562-2563 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
พ.ศ. 2561-2565 กรรมการมลูนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี  
พ.ศ. 2561-2564 กรรมการมลูนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา 

พ.ศ. 2561-ปจจุบัน กรรมการมลูนิธิรักษไทย 
พ.ศ.2561-ปจจุบัน กรรมการบริษัท สุวรรณชาด จํากัด ในพระบรมราชูปถัมภ 

พ.ศ. 2561 -ปจจุบัน กรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
พ.ศ.2560 – ปจจุบัน กรรมการรองเลขาธิการ หอการคาและสภาหอการคาไทยแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2560 – ปจจุบัน ท่ีปรึกษาสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
พ.ศ.2559 -ปจจุบัน กรรมการผูทรงคณุวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ.2558 -ปจจุบัน กงสุลกิตตมิศักดิส์าธารณรัฐลิทัวเนีย ประจําประเทศไทย 

27 ก.พ.2557-ปจจุบัน 
 

กรรมการผูจดัการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการคณะอํานวยการบริหาร   
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2557-ปจจุบัน กรรมการเอกลักษณของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณของชาต ิ
พ.ศ. 2557-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคณุวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
พ.ศ. 2553-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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โครงสร้างการจัดการ
 

 

 
 

 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย 

(หุน) (%) 
   - นางนวลพรรณ ล่ําซํา   1,800,000 0.302% 

รวม 1,800,000 0.302% 
 
   ความสมัพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- บุตรี นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

- พ่ีสาว นายสาระ ล่าํซํา 

- หลาน นายภมูิชาย ล่ําซาํ 
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6. ดร.สุธี โมกขะเวส  

ตําแหนง  กรรมการ 
กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน 
(มีอํานาจลงนามผูกพัน) 

อาย ุ 45 ป 

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 29 เมษายน 2559 

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

การอบรม  - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย  

- หลักสตูรผูบริหารระดับสูงและการพาณิชยรุนท่ี 11 (TEPCoT) 
- หลักสตูร Leadership Communication Certificate Program 
- หลักสตูรวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุนท่ี 24  
- หลักสตูรวิทยาการประกันภัยระดบัสูง (วปส.) รุนท่ี 2 

 
  ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเจ็น จํากัด 

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการอํานวยการบรหิารและกรรมการดานบรหิารดานการลงทุน บริษัท ฟูเชีย เวน
เจอรแคปทัล จํากัด 

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร และกรรมการบรหิารดานการลงทุน  
ST-Muang Thai Insurance Co.Ltd  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอํานวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
กรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเสีย่ง และท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจดัการอาวุโส และเลขานุการคณะอํานวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน ท่ีปรึกษาความเสี่ยงดานตลาดและดานสภาพคลอง ธนาคารอาคารสงเคราะห 

พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
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  การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง และกรรมการลงทุน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) 

 

 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไมม-ี  
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 
-ไมม-ี 
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7. นางจันทรา บูรณฤกษ 
ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ 74 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 25 พฤศจิกายน 2554 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท M.A. Diplomacy and Comparative Economics 

University of Kentucky, U.S.A 
การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2556 – พ.ย.2559 กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
กรรมพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 – 2556 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – 2554 เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
พ.ศ. 2549 – 2550 อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

พ.ศ. 2518 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
   -ไมม-ี  

 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 

   -ไมม-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการจัดการ
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8. นายวิเชฐ ตันติวานิช 
ตําแหนง  กรรมการอิสระ  

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
อาย ุ 59 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง  13 กุมภาพันธ 2555 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MBA, Finance & Marketing 

University of Hartford Connecticut, U.S.A. 
การอบรม  - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2544 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  
- หลักสตูรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
- หลักสตูรผูนํานําการเปลีย่นแปลงรุนท่ี 1 
- หลักสตูรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCOT) รุนท่ี 3 
- หลักสตูรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี 56 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 
ชวงระยะเวลา 

( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

14 ก.พ. 2563 – ปจจุบัน 
 

22 เม.ย. 2563 - ปจจุบัน 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิดานการเงิน เศรษฐศาสตรและการจัดการกองทุน คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผูประกอบการท่ี
ขอรับการสนับสนุนทุน (ภาคกลาง) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผูประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

11 ธ.ค. 2562 – ปจจุบัน 
 

16 มิ.ย. 2563 - ปจจุบัน 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิดานการเงิน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
แหงชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กรรมการสรรหา คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

22 ก.พ. 2561 - ปจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน)  

22 ก.พ. 2561 - ปจจุบัน 
 

11 พ.ค. 2561 - ปจจุบัน 

ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 

31 มี.ค. 2663 - ปจจุบัน 
4 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563 
1 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท นํ้าตาลบุรรีัมย จํากัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท นํ้าตาลบุรีรมัย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดับเบ้ิลยูดีอินโฟ โลจิสติกส 
จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

10 เม.ย. 2563 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีเอ็มจีคอรปอเรช่ัน จํากัด 
13 ก.พ. 2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

22 ก.พ. 2561 - 31 ต.ค. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท เดอะซกิเนเจอรแบรนด จํากัด 
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พ.ศ. 2560 – 31 ต.ค. 2563 กรรมการอิสระ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากัด 
22 ส.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2563 
20 ธ.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2563 

กรรมการอิสระ บริษัท วินดเอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกํากับการสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร  บริษัท วินดเอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

22 ก.พ. 2561 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน)  

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดับเบ้ิลยูดีอินโฟ โลจิสติกส 
จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 
   สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
   -ไมม-ี  

 
   ความสมัพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
   -ไมม-ี 
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9. นายอนุพล ลขิิตพฤกษไพศาล 
ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
อาย ุ 55 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง  27 พฤศจิกายน 2551 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 115/2552 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  
 

     ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

 
     การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
     -ไมม-ี  

 
     สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

     -ไมม-ี  
 

     ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
     -ไมม-ี 
 
  

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บริษัท เอ็มจี บีเคเค ยไูนเตด็ สระแกว จํากัด 
พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค คอมเมอรเชียล วิฮเิคิล จํากัด 
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส กาญจนาภิเษก จํากัด 
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บริษัท เบนซ บีเคเค วิภาวดี จาํกัด 
พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บรษัิท บีเคเค แกรนด เอสเตท จํากัด 
พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน ผูอํานวยการบริหาร บริษัท เบนซ บีเคเค กรุป จํากัด และ บริษัท สยาม นิสสัน บีเคเค 

จํากัด 
พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร จํากัด 
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10. นายสบืตระกูล  สุนทรธรรม  

ตําแหนง  กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 78 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง  1 ตุลาคม 2559 
คุณวุฒิการศึกษา MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอรติน ประเทศออสเตรเลีย 

PMD มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บลสูโคป บิลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีพี – คาสตรอล (ประเทศไทย) จํากัด 
พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559 

รองประธาน บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบริหาร บรษัิท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
กรรมการรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2530 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด 
กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 
 

พ.ศ. 2530 – ปจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 
กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2520 – ปจจุบัน กรรมการ ในกลุมบริษัท ล็อกซเลย 
 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  
ชวงระยะเวลา 

( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารยโูอบี จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน รองประธาน บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไมม-ี  
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 
-ไมม-ี 

 
 

11. นายอาภัสสร  บุนนาค   
ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ 68 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 11 มีนาคม 2536 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design  

University of Maryland at College Park, U.S.A. 
การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  
 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไมม-ี  

 
       สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย  

(หุน) (%) 
   - นายอาภัสสร บุนนาค 296,000 0.050% 

รวม 296,000 0.050% 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 
-ไมม-ี 

 
 
  

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  
บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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12. นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล 
ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 73 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง  30 กรกฎาคม 2542 
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาการบัญชี  

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
การอบรม  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  
 
ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2543 – พ.ค. 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บรติิช ซีเคียวรติี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 
 
     การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
     -ไมม-ี  

 
     สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

     -ไมม-ี  
 

     ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
     -ไมม-ี 
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คณะผูบริหาร 
 

1. นางทิพยสุดา  คืนคง 
ตําแหนง  รองกรรมการผูจดัการ ผูบริหารสายงานสนับสนุนองคกร 

เลขานุการบริษัท 
กรรมการอํานวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

อาย ุ 55 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง  30 ธันวาคม 2546 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
การอบรม  - Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

 - Board Reporting Program (BRP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Company Reporting Program (CRP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
   ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)  

 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – 

ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ธ.ค. 2552 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจดัการ ผูบริหารสายงานสนับสนุนองคกร บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ม.ค. 2550 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ภัทรลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ม.ค. 2550 – ธ.ค. 2552 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานสนับสนุนองคกร บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2550 ผูบริหารฝายบริหารงานกลาง บรษัิท ภัทรลิสซิ่ง  จํากัด (มหาชน) 

 
   การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
   -ไมม-ี  

 
       สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย  

(หุน) (%) 
- นางทิพยสุดา คืนคง 1,782,000 0.299% 
- นายอภิชาต คืนคง (คูสมรส) 1,952,000 0.327% 

รวม 3,734,000 0.626% 
 
       ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 
       -ไมม-ี 
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2. นายขจรจกัร ชโลธร  
ตําแหนง  รองกรรมการผูจดัการ ผูบริหารสายงานบริหารราคาและตนทุน 

กรรมการอํานวยการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
อาย ุ 57 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง   30 ธันวาคม 2546  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  

Oklahoma City University, U.S.A. 
การอบรม   - 

 
ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป)   

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

ก.พ. 2558 – ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
เม.ย. 2557 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจดัการผูบรหิารสายงานบริหารราคาและตนทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด

(มหาชน) 
ก.ย. 2555 – มี.ค. 2557 รองกรรมการผูจดัการ ผูบริหารสายงานระบบและเครดติบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ม.ค. 2550 – ก.ย. 2555 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2550 ผูบริหารฝายพัฒนาธุรกิจ และบรหิารขอมูล บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไมม-ี  
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย  

(หุน) (%) 

   - นายขจรจักร ชโลธร 254,661 0.043% 
   - นางสุธารัตน ชโลธร (คูสมรส) 200,000 0.034% 

รวม 454,661 0.077%  
 
     ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
     -ไมม-ี 
 
 
  



51บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

โครงสร้างการจัดการ
 

 

 
 

3. นายธนันต สืบศิริ 
ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานการตลาดและการขายผลติภัณฑพิเศษ 
อาย ุ 51 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 
คุณวุฒิการศึกษา 

1 เมษายน 2557  
ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 

 University of North Florida, U.S.A. 
การอบรม  Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  
ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

เม.ย. 2557 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานธุรกิจผลติภณัฑพิเศษ บรษัิท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายการตลาดและการขาย 4 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555 ผูบริหารฝายการตลาดพิเศษ และการขาย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไมม-ี  
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ช่ือ 
จํานวนหลักทรัพย  

(หุน) (%) 
นายธนันต สืบศริ ิ 20,000 0.003% 

รวม 20,000 0.003% 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 
-ไมม-ี 
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4.   นายสุทธิชัย สมบัติศิริ 
ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานธุรกิจลูกคาองคกร 
อาย ุ 48 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง   1 กุมภาพันธ 2559 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรม  Anti-Corruption The Practical Guide 45/2018 สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 
 

ประสบการณการทํางาน  (ในระยะเวลา 5 ป) 
ชวงระยะเวลา 

( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ก.พ. 2559 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานธุรกิจลูกคาองคกร บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

มี.ค. 2557 – ม.ค. 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายการตลาดและการขาย บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2557 ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายการตลาดและการขาย บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2549 ผูชวยผูอํานวยการ ฝายปฏิบัติการ บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 ผูจัดการ ฝายปฏิบัติการ บริษัท ภทัรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2544 ผูชวยจัดการ ฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไมม-ี  
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไมม-ี  
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 
-ไมม-ี 
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5. นายนฤพล วัฒนคุณ 

ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 
ชวงระยะเวลา 

( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

ก.พ. 2559 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยสิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 
จํากัด (มหาชน) 

มี.ค. 2558 – ม.ค. 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายบริการลูกคาซอมบํารุง และประกันภัย บริษัท ภัทร
ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2545 – มี.ค. 2558 ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายบริการลูกคาซอมบํารุง และประกันภยั บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2552 ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายจัดซื้อ บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2545 ผูชวยผูจัดการ ฝายการตลาด บรษัิท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542 เจาหนาท่ีการตลาด บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไมม-ี  
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไมม-ี  
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 
-ไมม-ี 

 
 

  

ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยสิน  
อาย ุ 55 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง   1 กุมภาพันธ 2559 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), Lincoln University, U.S.A 
การอบรม Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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6. นายดนุ สุขวัจน 
ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานการเงินและควบคมุ 

กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 47 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง  1 เมษายน 2557  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

Cleveland State University, U.S.A. 
การอบรม  - Financial Statements for Directors (FSD) 26/2014 สมาคมสงเสรมิสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 สมาคมสงเสรมิสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  
- Strategic CFO in Capital market 2562  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
- Engaging your stakeholders through effective communications 2562 สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย 
- CFO Refresher ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 
ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

ก.พ. 2558 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
เม.ย. 2557 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานการเงินและควบคมุ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) 
ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายการเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บริษัท ภทัรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ต.ค. 2555 ผูบริหารฝายการเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไมม-ี  
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไมม-ี  
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 
-ไมม-ี 
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7. นางการะเกด จุลวนชิรัตนา 
ตําแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายการบัญชี 
อาย ุ 52 ป 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง   1 ตุลาคม 2555  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
การอบรม  Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 
ประสบการณการทํางาน (ในระยะเวลา 5 ป) 

ชวงระยะเวลา 
( ปท่ีเริ่มรับตาํแหนง – ปจจุบัน) 

ตําแหนง / บริษัท 

ก.พ. 2564 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายการบัญชี 
ต.ค. 2555 – ม.ค. 2564 ผูอํานวยการ ผูบริหารฝายการบัญชี 
พ.ศ. 2534 – ก.ย. 2555 ผูจัดการ ฝายการบัญชี บริษัท ภัทรลสิซิ่ง  จํากัด (มหาชน) 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไมม-ี  

 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไมม-ี  
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบรหิาร 
-ไมม-ี 
 



56 บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

โครงสร้างการจัดการ

 8.3 เลขานุการบริษัทั 

 บริษัทได้มีมติแต่งตั�ง นางทิพย์สุดา คืนคง ซ่้ิ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท โดยมี 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
 ทั�งนี�เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรม ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี�
 1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านท่ีเก่ียวข้องกับกฎระเบียบ
 2. จัดการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท
 3. ให้คำาแนะนำาเบื�องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นเก่ียวกับระเบียบปฏิิบัติ ข้อพ้งปฏิิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ  
  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
 4. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาต 
  ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
 5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศอย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
 6. ติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท 

 8.4  ค่่าตอบแทันกรรมการและผู้บริหุ้าร

  1. ค่่าตอบแทันท่่ัเป็นตัวเงิน 
   ค่่าตอบแทันกรรมการ 

 บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำาน้งถ้งกระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีโปร่งใสและได้รับ
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถ้งความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถ้งสถานะการเงินของบริษัท 
โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอ่ืน จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้�น ทั�งนี� 
สำาหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ 
บำาเหน็จกรรมการ  
 โดยในปี 2563 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2563 ประชุมเม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน 
กรรมการและบำาเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี�

  1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ 
   1.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน ซ่้ิ่งเป็นอัตราเดียวกับปี  
  2562 โดยสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี� คือ 

• ประธานกรรมการ  2 เท่า 
• รองประธานกรรมการ   1.5 เท่า
• กรรมการ              1  เท่า
และไม่มีค่าเบี�ยประชุม 

   1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้จ่ายค่าเบี�ยประชุมเป็นรายครั�ง เฉพาะครั�งท่ีมีการจัดประชุมคณะกรรมการ 
  ชดุย่อย ซ่้ิ่งคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
• คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 คณะกรรมการชุดย่อยนี�ให้ได้รับค่าเบี�ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั�ง ซิ่้่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 โดย 
สัดส่วนการจ่ายค่าเบี�ยประชุมจะถูกกำาหนดให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทั�งนี� สำาหรับ 
กรรมการชุดย่อยท่ีเป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี�ยประชุม    

2. เงินบำาเหน็จกรรมการ
 ให้จ่ายเงินบำาเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จาก 
เงินปันผลรวมท่ีจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์และดำาเนินการจัดสรร  
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 ทั�งนี� ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปีบัญชี 2563 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี�ยประชุมซิ่้่งจ่ายตามครั�งท่ีเข้าประชุม 
และบำาเหน็จกรรมการ ซิ่้่งเป็นตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เป็นจำานวนเงินรวมทั�งสิ�น 7.45 ล้านบาท ซิ่้่งสามารถสรุป 
ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี�

รายช่ือกรรมการ ต�าแหุ้น่ง ค่่าตอบแทันกรรมการและบ�าเหุ้น็จกรรมการ ในรอบปีบัญช่ 2563 

นายโพธิพงษ์  ลำ่าซิ่ำา ประธานกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 480,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 479,285.71บาท 

นายภูมิชาย  ลำ่าซิ่ำา รองประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

ค่าตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 360,000 บาท 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 80,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 359,464.29 บาท 

นายสาระ ลำ่าซิ่ำา กรรมการ / 
ประธานคณะอำานวยการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการบริหารความเส่ียง 80,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 359,464.29 บาท 

นางนวลพรรณ ลำ่าซิ่ำา กรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 239,642.86 บาท 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ประธานกรรมการลงทุน

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 239,642.86 บาท

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการอำานวยการบริหาร 
และกรรมการลงทุน

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการบริหารความเส่ียง 80,000 บาท
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 239,642.86 บาท

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 40,000 บาท
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 239,642.86 บาท

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการบริหารความเส่ียง 60,000 บาท
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 239,642.86 บาท

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 160,000 บาท  
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 239,642.86 บาท

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม   กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
ประธานตรวจสอบ 160,000 บาท  
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 239,642.86 บาท

นายอาภัสสร  บุนนาค กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา 

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 40,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 239,642.86 บาท

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำานวนเงิน 240,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท 
เงินบำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 239,642.86 บาท 
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 ค่่าตอบแทันผู้บริหุ้าร
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร จ่ายตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราท่ีคณะกรรมการกำาหนด ซ่้ิ่งจะเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท 
และผลการปฏิิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถ้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารส่ีรายแรก 
ต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายท่ีส่ีทุกราย โดยไม่นับรวมผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีซิ่้่งโดยตำาแหน่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับ 
ผู้บริหารรายท่ีส่ี 
 ทั�งนี� ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำานวนทั�งสิ�น 7 ราย เป็นจำานวนเงินทั�งสิ�น 34.52 ล้านบาท  
ซ่้ิ่งผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

 2. ค่่าตอบแทันอ่ืน
  ค่่าตอบแทันอ่ืนของกรรมการ 
  - ไม่มี
  ค่่าตอบแทันอ่ืนของผู้บริหุ้าร
  - เงินกองทุนสำารองเลี�ยงชีพ 
  บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี�ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5, 8 และ 10 ของเงินเดือน โดยจะสมทบ 
ตามอายุงานของพนักงาน
  ทั�งนี� ในรอบปีบัญชี 2563 (ม.ค.-ธ.ค. 2563) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี�ยงชีพสำาหรับผู้บริหารทั�งสิ�น 7 ราย 
เป็นจำานวนทั�งสิ�น 3.15 ล้านบาท

 8.5 บุค่ลากร 

 คณะกรรมการบริษัท ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยสำาคัญในการนำาไปสู่ความสำาเร็จ
ของบริษัท โดยกำาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิิบัติไว้ดังนี� 
 1. ปฏิิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั�นพื�นฐานในการทำางาน ปฏิิบัติต่อพนักงานภายใต้ 
กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทำางานของบริษัท 
 2. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื�อชาติ ศาสนา อายุ 
ความพิการ หรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิิบัติงาน
 3. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานและการพัฒนาบริษัท 
 4. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิิบัติงาน 
 5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสำารองเลี�ยงชีพ ประกันชีวิตและ 
ประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำาปี 
 6. จัดหาส่ิงอำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็นในการปฏิิบัติหน้าท่ี รวมทั�งจัดสภาพแวดล้อมการทำางาน โดยคำาน้งถ้ง 
หลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพ่ือเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานประจำาทั�งสิ�น 160 คน และตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาท 
ด้านแรงงาน รวมทั�งในรอบปี 2563 บริษัทไมมี่สถิติการเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากการทำางาน และไมมี่อัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วย 
อันเน่ืองมาจากการทำางาน รวมถ้งไม่มีพนักงานติดเชื�อจากโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั�งนี� ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท
ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนทั�งสิ�น 105.29 ล้านบาท ซ่้ิ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส

 และยังคงให้ความสำาคัญในเร่ืองของการจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีดี และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง 
โดยมีการจัดตั�งชมรมกีฬา อาทิเช่น ชมรมฟุื้ตบอล, ชมรมว่ิง, และชมรมแบดมินตัน
 นอกจากนี� บริษัทยงัคงส่งเสรมิและสนบัสนุนให้พนกังานมีจิตสำาน้กท่ีดี คำาน้งถ้งความรับผิดชอบท่ีมต่ีอส่ิงแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปี 2563 ได้ส่งเสริม และรณรงค์จัดโครงการต่างๆ เพ่ือให้พนักงานตระหนักถ้งความรับผิดชอบด้าน 
ส่ิงแวดล้อม ดังนี�

 โครงการ “PL สีเขียวรักษาส่ิงแวดล้อม”เป็นมาตรการในการใช้กระดาษอย่างคุ้มค้า นำากระดาษท่ีไม่ใช้ 
แล้วมา Reuse และลดการทำาสำาเนาเอกสารท่ีไม่จำาเป็น เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษอย่างสิ�นเปลือง รวมทั�ง
เป็นการช่วยรักษาชีวิตต้นไม้     

 โครงการ “ร่วมใจประหยัดพลังงาน” เป็นมาตรการในการช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยกำาหนดเวลา เปิด-ปิด 
ไฟื้และเคร่ืองปรับอากาศ รวมถ้งรณรงค์ในการใช้พลังงานเม่ือจำาเป็น

โครงการ “แจกแอลกอฮอล์ล้างมือ”เพ่ือ ดูแลสุขอนามัยของพนักงาน และป้องกัน 
การติดเชื�อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)
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โครงสร้างการจัดการ 

การด�าเนินการในการพัฒนากรรมการ ผู้บริหุ้าร และพนักงาน ในรอบปี 2563

 บริษัทมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้เป็นไป 
ตามแผนการฝึกอบรมประจำาปี เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพนักงานในการทำางานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร 
ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ือสร้างความม่ันคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
 สืบเน่ือง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปี 2563 เพ่ือความปลอดภัยของพนักงาน บริษัท
จ้งหลีกเล่ียงการส่งพนักงานออกไปอบรมภายนอกองค์กร โดยไดพั้ฒนาระบบ E-Learning ของบริษัท เพ่ือให้พนักงานสามารถเข้าระบบ 
 E-Learning ได้ทุกท่ีทุกเวลา และมกีารทดสอบเพ่ือวัดความรู้ทั�งก่อนและหลังอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยในปี 2563 มีการส่งพนักงานเข้าอบรมรวม 
160 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) จำานวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 
 1. หลักสูตรความรู้เก่ียวกับธุรกิจลิสซ่ิิ่ง เพ่ือให้ความรู้กับพนักงานเก่ียวกับธุรกิจลิสซ่ิิ่ง และทิศทางธุรกิจของบริษัท
 2. หลักสูตรหลักปฏิิบัติในการทำางานเพ่ือให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม 
  การฟื้อกเงิน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการทำางานในปัจจุบัน
 3. หลักสูตร Anti Corruption
 4. หลักสูตร แนวทางการปฏิิบัติงาน PDPA และ AMLO 
 5. หลักสูตร Microsoft Office 365 

 หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) ในปี 2563 ส่งพนักงานเข้าอบรมจำานวน 20 หลักสูตร โดยสำารวจถ้งความต้องการ
ในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) และข้อมูลจากการประเมินผลของหัวหน้างาน ว่าพนักงานท่านใดควรได้รับการพัฒนาใน 
ด้านใด เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชำานาญ ตลอดจน ประสบการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่้ง และเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมไปตามหลักสูตรการฝึกอบรม 
 ทั�งนี� เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหารของบริษัทในการปฏิิบัติหน้าท่ี ในปี 2563 บริษัทได้ส่งกรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการอบรม 
หรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี� 

 รายช่ือ หุ้ลักสูัตรอบรม/สััมมนา

นายดนุ สุขวัจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานการเงินและควบคุม

- CFO Refresher ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เตรียมความพร้อมกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การบริหารความเส่ียงเชิงปฏิิบัติสำาหรับธุรกิจลิสซ่ิิ่ง สมาคมลีสซ่ิิ่งไทย

นางการะเกด จุลวนิชรัตนา
ผู้อำานวยการ  ฝ่ายการบัญชี

- ทำาความเข้าใจหลักการพื�นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) รุ่นท่ี 1/63สภาวิชาชีพบัญชี 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
- e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย อิเล็กทรอนิกส์ ธรรมนิติ

นายอุกฤษฏ์ิ โชติทักษิณ
ผู้อำานวยการ สำานักตรวจสอบภายใน

- กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำา 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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การกำากับัดูแลกิจการ

9. การก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทได้มุ่งม่ันและย้ดถือในการปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนด้วยดีอย่างเสมอมา  
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำาหนดนโยบายและทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนคอยกำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายและทศิทางในการดำาเนินธุรกิจทั�งในระยะสั�นและในระยะยาว ตลอดจนกำาหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำากับดูแล 
ให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรสู่ความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจ้งได้กำาหนดนโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการ โดยสรุปสาระสำาคัญดังนี�

1. สิัทัธิของผู้ถืือหุุ้้น 
 คณะกรรมการบรษัิทตระหนักและให้ความสำาคัญถ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และมีนโยบายปฏิิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ซัิ่กถาม ให้ข้อเสนอแนะ 
และร่วมพิจารณาในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตั�งและถอดถอนกรรมการเป็น 
รายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั�งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการรับทราบสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และทันเวลา นอกจากนี� บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญของบริษัทได้ โดยบริษัทส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี� 

การประชุมผู้ถืือหุุ้้น 
 คณะกรรมการบรษัิทจะจัดให้มีการประชมุผู้ถือหุ้น โดยคำาน้งถ้งสิทธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถอืหุ้นทุกราย และเป็นไปตามข้อบงัคับ 
ของบริษัท โดยกำาหนดให้มีการประชุมสามัญประจำาปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ�นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นว่ามีความจำาเป็นเร่งด่วน หรือมีความจำาเป็นท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 
ได้ โดยมีแนวทางในการปฏิิบัติดังนี� 

1. การดำาเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
• ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
เลือกตั�งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องไว้บนเว็บไซิ่ต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดหลักเกณฑ์ 
การส่งคำาถามล่วงหน้าและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซิ่ต์ของบริษัทด้วย
• ส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอท่ีจะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ พร้อมเอกสาร 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยจัดทำาเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั�งเผยแพร่บนเว็บไซิ่ต์ของบริษัทล่วงหน้า 
อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม 

2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
• บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำาน้งถ้งความสะดวกของผู้ถือหุ้น อาทิ วัน เวลา สถานท่ี ซิ่้่งผู้ถือหุ้นสามารถ 
เดินทางได้สะดวก ตลอดจนส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทจะเปิดรับการลงทะเบียนสำาหรับการเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนการประชุม และจะใช้ 
เทคโนโลยีในการลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด พร้อมทั�งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอำานวยความสะดวกและต้อนรับตาม 
ความเหมาะสม 
• ก่อนเร่ิมการประชุม บริษทัจะแจ้งจำานวนผู้ถอืหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม แนะนำากรรมการของบริษทั และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถ้งชี�แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ โดยจะนำาเทคโนโลยมีาใช้ เช่น ระบบบาร์โค้ด เพ่ือนับคะแนนและแสดงผล 
เพ่ือช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะจัดให้มีท่ีปร้กษากฎหมายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเปิดโอกาสให้ตัวแทน 
ผู้ถือหุ้นมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย 
• บริษัทจะดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่สนับสนุนการเพ่ิมวาระ
การประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุจำาเป็น
• บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซัิ่กถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ 
• ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงมาหักออกจากจำานวนหุ้นทั�งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ
• สำาหรับวาระการแต่งตั�งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล
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3. การดำาเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น  
• บริษัทจะแจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันทำาการถัดไป ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซิ่ต์ของบริษัท
• บริษัทจะจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน 
นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซิ่ต์ของบริษัท

2. การปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุุ้้นอย่างเท่ัาเท่ัยมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญในการปฏิิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความสำาคัญถ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
อย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกเร่ือง ทั�งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน 
การกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน และการบริหารความเส่ียง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยมีสำานักตรวจสอบ
ภายในท่ีเป็นหน่วยงานอิสระ ทำาหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิิบัติงานภายในบริษัท รวมทั�งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบ 
ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด 
หลักปฏิิบัติ ดังนี�

1. การใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าท่ีจะต้องรักษาข้อมูลภายใน 
ของบริษัทท่ียังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินท่ียังไม่ได้นำาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผลประกอบการของบริษัท การเพ่ิมทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการจะได้มาซ่้ิ่งสัญญา 
ทางการค้าท่ีสำาคัญ เป็นต้น
2. กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีสำาคัญก่อนท่ีจะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) จะต้องปฏิิบัติ 
ตามแนวทางสำาหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และการซืิ่�อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนห้ามซืิ่�อ ขาย โอน และรับโอน 
หลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยบริษัทไดก้ำาหนดระยะเวลาในการห้ามซืิ่�อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท และแจ้งให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีสำาคัญก่อนท่ีจะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) 
รับทราบเป็นประจำาทุกปี ตลอดจนกำาหนดให้บุคคลท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีสำาคัญต้องปฏิิบัติตามหนังสือสัญญารักษาความลับ
3. กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าท่ีรายงานส่วนได้เสียตามแบบแจ้งข้อมูลประวัติ และข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 
ของตนเองและผู้ท่ีเก่ียวข้องครั�งแรกต่อเลขานุการบริษัท และรายงานทุกครั�งท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
4. กำาหนดให้มีกระบวนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีสนับสนุนให้มีการปฏิิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทับาทัของผู้ม่ส่ัวนได้เส่ัย

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้คำาน้งถ้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิิบัติตาม 
ท่ีกฎหมายกำาหนด และดูแลให้ความม่ันใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั�งนี� ยังคอยสนับสนุนให้มี 
การร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรสู่ความยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทได้คำาน้งถ้งสิทธิของผู ้มีส ่วนได้เสีย โดยไม่กระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
โดยได้กำาหนดนโยบาย และส่งเสริมให้มีการจัดทำาแนวทางการดำาเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยกำาหนดภารกิจ และวัตถุประสงค์
เพ่ือให้คณะกรรมการบรษัิท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ได้ทราบและเข้าใจถ้งขอบเขตความรบัผิดชอบ ภายใต้กฎหมายและระเบยีบของบรษัิท 
และคำาน้งถ้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี�

1. ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัจะมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ถอืหุ้นอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื ดำาเนินงานตามหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) ซิ่้่งจะช่วยสร้างความเช่ือม่ันและความม่ันใจ 
ให้กับผู้ถือหุ้น อันจะนำาไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน
2. คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทจะปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ืิ่อสัตย์ สุจริต เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้น 
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ตลอดจนดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
3. พนักงาน
 บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างยิง่กับบริษัท และเป็นปัจจัยสำาคัญในการนำาไปสู่ความสำาเร็จของบริษัท จ้งมุ่ง 
พัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพนักงานในการทำางานให้มีความสามารถในระดับ
ท่ีสูงข้�น ให้ค่าตอบแทนตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด ซ่้ิ่งจะเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท 
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และผลการปฏิิบัติงานของพนักงานแต่ละคน นอกจากนั�น บริษัทยังให้ความสำาคัญในการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
อาทิ กองทุนสำารองเลี�ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำาปี ตลอดจนจัดให้มีสภาพแวดล้อมใน 
การทำางานท่ีดี
4. ลูกค้า 
 บริษัทจะดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ันในการสร้างความพ้งพอใจและสร้างความเช่ือม่ันให้ลูกค้า ด้วยการนำาเสนอผลิตภัณฑ ์
และบริการท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจโดยย้ดถือ 
ความซ่ืิ่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำาไปใช้ 
เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ
5. คู่ค้า
 บริษัทจะให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท และปฏิิบัติกับคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้าและปฏิิบัติตาม 
สัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี ไม่นำามาซ่้ิ่งความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ คำาน้งถ้ง
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม สนับสนุนคู่ค้าท่ีดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิิบัติตาม 
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน 
6. คู่แข่ง
 บริษัทจะประพฤติปฏิิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยคำาน้งถ้งจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า ไม่ทำาลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า
7. เจ้าหนี�
 บริษัทจะยด้ม่ันในการปฏิิบัติตามสัญญา และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีพ้งมีต่อเจ้าหนี�อย่างเคร่งครัด ทั�งในการชำาระคืนเงินต้น ดอกเบี�ย 
และหลักประกันต่างๆ ในกรณีท่ีบริษัทมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้มีแผนในการแก้ไข
ปัญหา และคอยติดตามอย่างใกล้ชิด โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสมำ่าเสมอ 
8. ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม
 บริษัทจะดำาเนินธุรกิจโดยคำาน้งถ้งหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพ้งมีต่อประเทศชาติ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมตลอดจน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือธำารงรักษาไว้ซ่้ิ่งสังคมและส่วนรวมท่ีดี มุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน เพ่ือให้เกิดความตระหนักในเร่ืองนี�มากยิง่ข้�น

การแจ้งเบาะแสัหุ้รือข้อร้องเร่ยน 
 คณะกรรมการบรษัิทเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทำาผิด 
กฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  
รวมทั�งการรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ีพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการ 
ท่ีบริษัทกำาหนดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy)
 บริษัทจะรับฟื้ังและดำาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีเป็น 
ระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 

มาตรการคุ้่มค่รองผู้ร้องเร่ยน
 1.  ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั�นจะทำาให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย 
 2.  บริษัทจะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลับ และคำาน้งถ้งความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำาหนดมาตรการคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียนท่ีเป็นพนักงาน รวมถ้งผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิิบัติท่ีไม่เป็นธรรมอันเน่ือง 
มาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 

การต่อต้านการทุัจริตค่อร์รัปช่ัน
 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
และบริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการ 
แนวร่วมปฏิิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2561 ดังนั�น เพ่ือให้สอดคล้องกับท่ีได้กำาหนดไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีของบริษัท ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบทั�งทางตรงและทางอ้อม โดยได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption 
Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และย้ดถือเป็นหลักในการ 
ปฏิิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังนี� 
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นโยบายต่อต้านการทุัจริตค่อร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy)
 บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจด้วยความซ่ืิ่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจ้งเห็นสมควรให้จัดทำา “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” ข้�น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดำาเนินการ 
เก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และย้ดถือเป็นหลักในการ
ปฏิิบัติงานอย่างเคร่งครัด

1. นโยบายการต่อต้านทุัจริตค่อร์รัปช่ัน
 “ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั�งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับส่ิงของ ของขวัญ 
การเลี�ยงรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ตนเองจากบุคคลท่ีทำาธุรกิจกับบริษัท” ให้ครอบคลุมถ้งพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั�งในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง

2. ค่�านิยาม
2.1 “ค่อร์รัปช่ัน” หมายถ้ง การกระทำาเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ี์มิควร มิชอบ เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะอยู ่
ในรูปแบบใดๆ อาทิ การให้/รับ สินบนและส่ิงจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง 
และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อ่ืนใดซ่้ิ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าท่ีไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิิบัติหน้าท่ี หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่้ิ่งผลประโยชน์อ่ืน
ใดท่ีไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า 
ให้กระทำาได้
2.2 “การใหุ้้ส่ิังของหุ้รือประโยชน์อื่นใด” หมายถ้ง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพ่ือเป็นสินนำ�าใจ เป็นรางวัล หรือเพ่ือการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี
2.3 “การใหุ้้สิันบน” หมายถ้ง การเสนอให้หรือรับส่ิงของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคล 
ซ่้ิ่งต้องการโน้มน้าวให้กระทำาการบางอย่างท่ีไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท

3. หุ้น้าท่่ัและค่วามรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีกำากับดูแลระบบควบคุมภายใน รวมถ้งกระบวนการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน
3.3 สำานักตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีปฏิิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีกำาหนดไว้ เพ่ือรายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
3.4 ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีส่ือสาร ตลอดจนดำาเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิิบัติตามนโยบายต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับนี� 
3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีปฏิิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับนี�
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4. ขั�นตอนการปฎิบัติ

ค่�าอธิบาย ขั�นตอนการปฏิิบัติงาน

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

คณะกรรมการบริษัทแสดงความมุ่งม่ันในการต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมอบให้ประธานกรรมการลงนาม 
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานแบบประเมินตนเอง 71 
ข้อ เก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และ 
(2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประเมินความเส่ียง 
ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแบบประเมินตนเอง 71 
ข้อ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ 
ขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชน 
ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ผู้บริหารระดับสูงส่ือสารให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ในองค์กรรับทราบนโยบายและแนวปฏิิบัติในการแสดง 
ความมุ่งม่ัน และวิธีการวัดผล เพ่ือสะท้อนผลการปฏิิบติังาน 
ฝ่ายจัดการ จะตรวจติดตาม และประเมินผลมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกปี 

5. หุ้ลักปฏิิบัติในการต่อต้านการทุัจริตค่อร์รัปช่ัน
5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถ้งการต่อต้านการให้/รับ สินบน 
และส่ิงจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อ่ืน 
ใดซ่้ิ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ 
บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิิบัติหน้าท่ี หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซิ่้่งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ชอบธรรม เว้นแต ่
เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้
5.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ตำาแหน่งอำานาจหน้าท่ีท่ีได้รับเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว 
เพ่ือน คนรู้จัก และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมถ้งการกระทำาการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยจะ
ต้องเห็นความสำาคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทั�งปฏิิบัติหน้าท่ีของตนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  
และป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้ิ่อน (Conflict of Interest)
5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องย้ดถือและปฏิิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด 
หากผู้ใดคนใดฝ่าฝ้น ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทท่ีได้กำาหนดไว้  
และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า
5.4 บริษัทกำาหนดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส ทั�งจากพนักงานและบุคคลภายนอก โดยบรษัิทจะให้ความเป็นธรรม 
และคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และ/หรือพนักงานท่ีปฏิิเสธ 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
นโยบายและแนวปฏิิบัติ โดยมีหน้าท่ีปฏิิบัติตามแบบประเมิน

คณะกรรมการบริษัทมีมติเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เร่ิมต้น
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5.5 พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษัท โดยแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี 
ข้อสงสัยหรือข้อซัิ่กถาม ให้ปร้กษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีกำาหนดให้ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิิบัติตาม 
จรรยาบรรณบริษัท หรือผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีกำาหนดไว้
5.6 เพ่ือสร้างบรรทัดฐานท่ีดีในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทได้กำาหนดนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และโอกาสอ่ืนใด 
ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
5.7 บริษัทกำาหนดให้มีการส่ือสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัทอย่างต่อเน่ือง อาทิ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซิ่ต์บริษัท และรายงานประจำาปี เป็นต้น รวมถ้งจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ันให้กับพนักงาน
5.8 บริษัทให้ความสำาคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท เพ่ือนำาไปสู่การสร้างจิตสำาน้กท่ีดี

 ทั�งนี� เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดำาเนินการในเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบริษัททุกระดับต้องปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังในเร่ืองต่อไปนี�
1. การรับส่ิังของ หุ้รือประโยชน์อ่ืนใด
 1.1 ห้ามรับ ขอรับ เร่ียไร ของขวัญ การเลี�ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคู่ค้า พันธมิตร 
เจ้าหนี� หรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีทำาธุรกิจกับบริษัท ท่ีอาจทำาให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ หากจำาเป็นต้องรับ ของขวัญ ของกำานัล และ/
หรือเลี�ยงรับรอง ให้รายงานแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับขั�น
 1.2 การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือส่ิงของ สามารถกระทำาได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติ 
จากผู้มีอำานาจลงนามเท่านั�น
 1.3 กรณีได้รับของขวัญ ของกำานัล เน่ืองในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีพ้งปฏิิบัติต่อกัน เพ่ือรักษาสัมพันธภาพ 
อันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กร โดยส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั�น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท และกำาหนด 
ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบรษัิทเท่านั�น เป็นผู้แทนบริษัทในการรบัส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยให้ดำาเนินการตามขั�นตอนดังต่อไปนี�

1.3.1 ให้บันท้กรายการของขวัญ ของกำานัล หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับทุกรายการ ตามแบบฟื้อร์ม “รายงานการรับของขวัญ 
ของกำานัล” และนำาส่งรายงานดังกล่าวให้ส่วนกลาง (ทีมส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์) เพ่ือข้�นทะเบียนของขวัญบริษัท 
1.3.2 ของขวัญ ของกำานัล หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับ ให้ดำาเนินการ ดังนี�
 - กรณีเป็นของขวัญหรือของกำานัลท่ีมีโลโก้ของบริษัทคู่ค้า พันธมิตร เจ้าหนี� หรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีทำาธุรกิจกับบริษัท อาทิ  
   สมุด ปากกา ไดอาร่ี ปฏิิทิน ไม่ต้องส่งให้ส่วนกลาง ให้แจกจ่ายภายในหน่วยงาน

- กรณีเป็นของเน่าเสียได้ง่าย เช่น อาหาร ขนม ของสด ให้นำาส่งส่วนกลาง เพ่ือแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานในบริษัท
- กรณีเป็นของท่ีไม่เน่าเสีย ให้นำาส่งส่วนกลาง เพ่ือนำาไปบริจาคให้องค์กรต่างๆ หรือนำาไปจัดกิจกรรมของบริษัท

 1.4 เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บรษัิทไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลท่ีบริษัทมิได้มอบหมาย ให้เป็นผู้แทน
ในการรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยเด็ดขาด
 1.5 กรณีท่ีไม่อาจปฏิิเสธได้ และมีความจำาเป็นต้องรับไว้ ให้รับของดังกล่าว และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับขั�นเพ่ือ
ดำาเนินการต่อส่ิงของนั�นๆ ตามความเหมาะสม
 1.6 กรณีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถรับของขวัญ ของรางวัล หรือ 
ของจับฉลากได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกท่ีมีการใช้เป็นการท่ัวไป

2. การใหุ้้ส่ิังของ หุ้รือประโยชน์อ่ืนใด
 2.1 การให้ส่ิงของสามารถให้ได้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีคนท่ัวไปพ้งปฏิิบัติต่อกันหรือปฏิิบัติตามขนบธรรม
เนียมท่ีไม่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประเพณีท่ีไม่มีข้อขัดแย้งต่อกฎหมาย ให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนดำาเนินการ 
โดยบริษัทจะเป็นผู้ดำาเนินการจัดหาซ่้ิ่งกำาหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
 2.2 เพ่ือหลีกเล่ียงการนำาไปสู่การให้สินบน บริษัทกำาหนดให้มีการสำารวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำาเนินการเพ่ือ
ป้องกันการนำาไปสู่การทุจริต และกำาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการมอบส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด
 2.3 การให้การสนับสนุนในรูปเงินหรือส่ิงของ สามารถกระทำาได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนาม 
อนุมัติจากผู้มีอำานาจลงนามเท่านั�น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องควรอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสม

3. เงินบริจาค่เพ่ือการกุศล หุ้รือเงินสันับสันุน การให้/รับเงินบริจาค เงินเร่ียไร ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยต้องม่ันใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4. การเมือง บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่้ง  
หรือผู้มีอำานาจทางการเมืองคนหน่้งคนใด ไม่นำาเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่พรรคการ 
เมืองหรือนักการเมืองใดๆ
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5. ค่วามสััมพันธ์ทัางธุรกิจและการจัดซื�อจัดจ้าง ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการดำาเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา 
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีดำาเนินธุรกิจกับบริษัท โดยจะต้องดำาเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

 6. ช่องทัางในการแจ้งข้อมูล หุ้รือแจ้งเบาะแสั
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้มีการแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดกฎหมาย เพ่ือนำาไปสู่ (1) 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และ (3) การพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้กำาหนดช่องทางในการรับแจ้ง
ข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ดังนี� 

1. เลขานุการบริษัท
2. สำานักตรวจสอบภายใน
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

Email :  company_secretary@pl.co.th 
โทรศัพท์ :  02-290-7575 ต่อ 101, 205 
โทรสาร :  02-693-2298
ท่ีอยู่ :    บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) เลขท่ี 252/6 ชั�น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ิ่ 1

                             ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 ทั�งนี� บริษัทกำาหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสท่ีร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัท โดยจะไม่ลดตำาแหน่ง ลงโทษ  
หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิิเสธการทุจริตคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการกระทำานั�นจะทำาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

 7. การพิจารณาโทัษ
 นโยบายและแนวปฏิิบัติท่ีดีของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี� ถือเป็นส่วนหน้ง่ของวินัยในการปฏิิบัติงานของกรรมการ  
ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท หากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาท่ีจะไม่ปฏิิบัติตามนโยบายและแนวปฏิิบัติท่ีดีของบริษัท บริษัท 
ถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบงัคับหรือระเบียบของบริษัทท่ีได้กำาหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า 
และหากความผิดนั�นเป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำาเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง    

4. การเปิดเผยข้อมูลและค่วามโปร่งใสั
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีสำาคัญ ทั�งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ท่ีเก่ียวกับธุรกิจ 
และผลประกอบการของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถ้งสาธารณชนท่ัวไป 
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีสำาคัญของบริษัท โดยกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุด 
ในสายงานการเงนิและควบคมุ หรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเนื�อหาของข้อมลูท่ีสำาคัญในการเปิดเผยต่อสาธารณชน ตลอดจน 
กำาหนดให้คณะทำางานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนของบริษัทในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเบื�องต้นท่ี 
เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั�งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสาธารณชนท่ัวไป ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีสำาคัญของบริษัทอย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ ส่ือดิจิตอล และเว็บไซิ่ต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
 โดยในปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) จำานวน 1 ครั�ง เพ่ือชี�แจงข้อมูลเก่ียวกับ 
ธุรกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และส่ือมวลชนท่ีมีความสนใจ

ช่องทางในการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
• นักลงทุัน และผู้ถืือหุุ้้นบุค่ค่ล 

Email   : ir@pl.co.th 
โทรศัพท์  : 02-290-7575 ต่อ 101, 113
โทรสาร  : 02-693-2298

• นักลงทุัน และผู้ถืือหุุ้้นสัถืาบัน
Email   : ir@pl.co.th 
โทรศัพท์  : 02-290-7575 ต่อ 230
โทรสาร  : 02-693-2298
ท่ีอยู่   : บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) 

                              252/6 ชั�น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ิ่ 1 
     ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
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5. ค่วามรับผิดชอบของค่ณะกรรมการบริษัทั

โค่รงสัร้างของค่ณะกรรมการบริษัทั 

 องค์่ประกอบของค่ณะกรรมการบริษัทั
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั�งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็น
ประโยชน์กับบริษัท ไม่จำากัดเพศ มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำาหนด โดยจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน และ 
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่้งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคน
หน่้งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ นอกจากนี� คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
ทั�งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจำาเป็นต่อการนำาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ีกำาหนดไว้ 
กรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี
 คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ซิ่้่งสะท้อนอำานาจท่ีถ่วงดุลกันอย่าง 
เหมาะสม โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ อีกทั�งยังมี 
จำานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย รวมทั�งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกอำานาจ และกำาหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
โดยกำาหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้คนใดคนหน่้งมีอำานาจโดยไม่จำากัด ทั�งนี� กรรมการผู้จัดการมีอำานาจ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย รวมถ้งระเบียบ ข้อบังคับท่ีได้รับมอบหมาย 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าท่ีอย่างน้อยครอบคลุมในเร่ืองดังต่อไปนี� 
1. เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
3. การลงคะแนนเสียงชี�ขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน 
4. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการ และมี 
มาตรการท่ีดูแลเร่ืองท่ีสำาคัญได้ถูกให้บรรจุเป็นวาระการประชุม 
5. กำากับ ติดตาม ดูแลให้ม่ันใจได้ว่า การปฏิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฏิหมายกำาหนด ตลอดจนเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ รวมถ้งระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ

 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการอิสระท่ีได้รับการ 
แต่งตั�งใหม่ จะนับวาระการดำารงตำาแหน่ง โดยเร่ิมจากวันท่ีได้รับการแต่งตั�งเป็นครั�งแรกต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนกว่าจะครบกำาหนดวาระในปีท่ี 9
 สำาหรับกรรมการอิสระเดิม จะนับวาระการดำารงตำาแหน่ง โดยเร่ิมจากการวันท่ีนโยบายการกำากับดูแลกิจการฉบับนี�ได้รับการอนุมัติโดยจะ 
ดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองได้อีกไม่เกิน 9 ปี

 ทั�งนี� ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 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�าแหุ้น่งกรรมการในบริษัทัอ่ืนของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดแนวปฏิิบัติเก่ียวกับการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพ่ือให้กรรมการทุกคนมีความรับผิด
ชอบในการปฏิิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท
 ทั�งนี� สำาหรับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หากจะเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อ่ืน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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ค่ณะกรรมการบริษัทั 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

รายช่ือกรรมการ ต�าแหุ้น่ง ประเภทักรรมการ

นายโพธิพงษ์  ลำ่าซิ่ำา                    ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

นายภูมิชาย  ลำ่าซิ่ำา                      รองประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

นายสาระ ลำ่าซิ่ำา กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

นางนวลพรรณ ลำ่าซิ่ำา กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม         กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายอาภัสสร  บุนนาค                กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล             กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

อ�านาจ หุ้น้าท่่ั และค่วามรับผิดชอบของค่ณะกรรมการบริษัทั 
1. กำากับดูแลให้บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ืิ่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาเก่ียวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว ท่ีเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั�งอนุมัติแผนธุรกิจ 
งบประมาณ ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 
3. ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิิบัติตามแผนกลยุทธ์ และทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ
4. กำากับดูแลให้ระบบการจัดทำารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง ตลอดจนติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ 
ชำาระหนี�ของบริษัท 
5. พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันท่ีสำาคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนำานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำาเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
8. ดูแลให้มีนโยบายในการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลท่ีเหมาะสม
9. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำาเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
10. ในกรณีท่ีบริษัทมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบายและ 
การดำาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง 

การสัรรหุ้ากรรมการ
 คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตั�งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพ่ือพิจารณานโยบาย และหลกัเกณฑ์ ในการสรรหาและ 
คัดเลือกกรรมการ เพ่ือให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและเสนอต่อท่ี 
ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นผู้พิจารณาเลือกตั�งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพื�นฐานและความเช่ียวชาญจาก 
หลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี�
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การกำากับัดูแลกิจการ

 1. มีคุณสมบัติท่ีกฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความตั�งใจและมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
 3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนใด
 4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฎิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน

 ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัทยังกำาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั�งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี�
 1. ผู้ถือหุ้นคนหน่้งมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่้งหุ้นต่อเสียงหน่้ง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั�งหมดตามข้อ 1 เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ 
 แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลซิ่้่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่ากับจำานวนกรรมการท่ีจะพ้งมีหรือ 
 จะพ้งเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีท่ีบุคคลซิ่้่งได้รับการเลือกตั�งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพ้งมีหรือ 
 จะพ้งเลือกตั�งในครั�งนั�น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี�ขาด

 ทั�งนี� บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการปฐมนเิทศ แนะนำาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน้าท่ี นโยบายท่ีสำาคัญ 
ตลอดจนทิศทางการดำาเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

การสัรรหุ้ากรรมการอิสัระ 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พจิารณาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรท่ีจะได้รับเลือก
เป็นกรรมการอิสระ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นผู้พิจารณาเลือกตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สั�านักงาน ก.ล.ต.”) และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย 
ได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนั�น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี�
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั�งนี� ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปร้กษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั�ง ทั�งนี� ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถ้งกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น 
ข้าราชการ หรือท่ีปร้กษา ของส่วนราชการซ่้ิ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น 
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของผู้ขออนุญาต ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มี 
อำานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั�ง
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน้่ง รวมถ้งการทำารายการทางการค้าท่ีกระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำ�าประกัน  
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี�สนิ รวมถ้งพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกนั ซ่้ิ่งเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี�ท่ีต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหน่้ง 
ตั�งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั�งแต่ 20 ล้านบาทข้�นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั�งนี� การคำานวณภาระหนี� 
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำา 
รายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี�ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี�ท่ีเกิดข้�นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซ่้ิ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน 
ท่ีได้รับการแต่งตั�ง
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การกำากับัดูแลกิจการ

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซิ่้่งรวมถ้งการให้บริการเป็นท่ีปร้กษากฎหมายหรือท่ีปร้กษาทางการเงิน 
ซ่้ิ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั�ง
 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั�งข้�นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซ่้ิ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้อ
งกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปร้กษาท่ีรับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ 
จำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทอ่ืน ซิ่้่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 
 9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท 
         ภายหลังได้รับการแต่งตั�งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม 1. ถ้ง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจ 
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง 
วิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกำาหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทต้องจัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 
กล่าวคือ การแต่งตั�งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี�ใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั�งกรรมการอิสระด้วย
 ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด
 ข. เหตุผลและความจำาเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั�งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั�งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ         
 เพ่ือประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากสำานักงานสอบบัญชี 
หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนาม 
ของนิติบุคคลนั�น

การสัรรหุ้าผู้บริหุ้ารของบริษัทั 
 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และคุณลักษณะท่ีจำาเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
 ในการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ 
สรรหาเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา และแต่งตั�งบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบ 
บุคคลท่ีกรรมการผู้จัดการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารระดับสูง เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนดูแลให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่ง 
(Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลการดำาเนินการตามแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนาเพ่ือ 
เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้มีการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตั�งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาใหพิ้จารณานโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั�งกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นเคร่ือง
จูงใจให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั�งบุคลากรทุกระดับ ปฏิิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 

ภาวะผู้น�าและวิสััยทััศน์ของค่ณะกรรมการบริษัทั
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการตระหนักถ้งบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาองค์กร เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำาหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจทั�งในปัจจุบันและในระยะยาว กำาหนดกระบวนการตรวจสอบ 
และการกำากับดูแลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรสู่ความยั่งยืน
 ตลอดจนมีบทบาทสำาคัญในการสร้างและขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ย้ดม่ันในการกำากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถปรับตัว 
ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำาในการกำากับดูแลกิจการ เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่ 
กิจการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม
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การประชุมค่ณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั�งต่อปี โดยจะมีการกำาหนดล่วงหน้าในแต่ละปี  
และจัดส่งกำาหนดวันประชุมในแต่ละครั�งให้กรรมการรับทราบตั�งแต่ต้นปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมได้ตามความจำาเป็น โดยเลขานุการ 
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้กรรมการก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณา 
อย่างเพียงพอ สำาหรับการประชุมแต่ละครั�งจะใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ช่ัวโมง ข้�นอยู่กับวาระท่ีมีการนำาเสนอในแต่ละครั�ง โดยจะมีการจดบันท้ก 
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพร้อมให้กรรมการและผู้ท่ีเก่ียว
ข้องตรวจสอบได้ 
 ในการประชุมแต่ละครั�ง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าคร่้งหน่้งของจำานวนกรรมการทั�งหมด จ้งจะครบเป็นองค์ประชุม 
สำาหรับวาระท่ีต้องลงมติ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั�งหมด ทั�งนี� คณะกรรมการแต่ละคนควร
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั�งหมดท่ีจัดข้�นในรอบปี 
 คณะกรรมการบริษัทจะกำาหนดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ เพ่ือช่วยในการพิจารณาและกล่ันกรองข้อมูลให้ความเห็นท่ีเป็น
อิสระ และเสนอแนวทางพิจารณาในเร่ืองท่ีสำาคัญ ก่อนการนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
มีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันตามความจำาเป็นเพ่ืออภิปรายเร่ืองต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

การประเมินผลงานของค่ณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิิบัติหน้าท่ีประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประเมินผลงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง และใช้วิธีประเมินตนเอง (self-evaluation) สำาหรับในปี 2563 ผลการประเมินตนเอง (self-evaluation) อยู่ท่ีร้อยละ 
92.08 ซิ่้่งกรรมการได้ให้ความเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการและกรรมอิสระในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
มีความเหมาะสม รวมถ้งบทบาท การให้ความเห็นและการจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดมีความเหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทของ 
การดำาเนินงานของบริษัทและข้อบังคับต่างๆ
 ทั�งนี� ผลการประเมินดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป ตลอดจนกำากับ
ดูแลให้กรรมการแต่ละรายมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ 
ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำาหรับการปฏิิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ เพ่ือเป็น 
ประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน้าท่ีของกรรมการตลอดจน บริษัทมีการรายงานสรุปเร่ืองแนวทางสำาหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
การรายงานการมีส่วนได้เสีย และระยะเวลาในการห้ามซืิ่�อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนรายงานสรุปหน้าท่ีของกรรมการ และผู้บริหารตลอดจน 
นโยบายท่ีสำาคัญของบริษัทเพ่ือให้กรรมการได้รับทราบและประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน้าท่ีของกรรมการเป็นประจำาทุกปี

ค่่าตอบแทันกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำาหนด 
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการท่ีโปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถ้งความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ภาระรับผิดชอบของงาน รวมถ้งสถานะการเงินของบริษัท เพ่ือจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำาพาองค์กรใหด้ำาเนินงานตามเป้าหมายทั�งระยะสั�น 
และระยะยาว โดยบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้�น

ค่ณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความชำานาญท่ีเหมาะสม เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยในการพิจารณา 
กล่ันกรองข้อมูลท่ีสำาคัญ และเสนอแนวทางในการดำาเนินการ เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยคณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบด้วย

 1. ค่ณะกรรมการตรวจสัอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ต�าแหุ้น่ง
นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอาภัสสร  บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ

นายพูลพิพัฒน์  อังยุรีกุล  กรรมการตรวจสอบ

นายดนุ สุขวัจน์  เลขานุการ
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 ทั�งนี� นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้

อ�านาจ หุ้น้าท่่ั และค่วามรับผิดชอบของค่ณะกรรมการตรวจสัอบ  
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี�
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั�ง 
โยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั�งบุคคลซ่้ิ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั�งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง
 5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั�งนี� เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. คณะกรรมการตรวจสอบและสำานักตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีต้องปฏิิบัติตามและสอบทานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
(Anti-Corruption Policy) 
 7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซิ่้่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี�

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์  
 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง)  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (charter)
(ซิ่)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
 จากคณะกรรมการบริษัท

 8. ปฏิิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ค่ณะกรรมการพิจารณาค่่าตอบแทันและสัรรหุ้า 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน 
และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

รายช่ือกรรมการ ต�าแหุ้น่ง

นายภูมิชาย ลำ่าซิ่ำา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   

นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการ (ซ่้ิ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ)

นายอาภัสสร  บุนนาค  กรรมการ (ซ่้ิ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ)

นางทิพย์สุดา  คืนคง   เลขานุการ

อ�านาจ หุ้น้าท่่ั และค่วามรับผิดชอบของค่ณะกรรมการพิจารณาค่่าตอบแทันและสัรรหุ้า
 1. พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนท่ีให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
 2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง ซิ่้่งหมายถ้ง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำาปี และ 
ผลตอบแทนอ่ืนท่ีอาจมีข้�น และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
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 3. พิจารณาทบทวนและกำาหนดการค่าตอบแทนภายในองค์กรตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอ ซิ่้่งหมายถ้งการปรับค่าจ้างประจำาปี 
การปรับโครงสร้างเงินเดือน และ เงินรางวัลประจำาปี และนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั�งการให้คำาแนะนำาในการพิจารณา 
เร่ืองดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ
 4. สรรหา คัดเลือก บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ท่ีมีความจำาเป็นกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายและหน่วยงานท่ีกำากับดูแลบริษัทกำาหนดไว้ เพ่ือดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับ 
สูงสุดขององค์กร ทั�งนี� เพ่ือสืบแทนตำาแหน่งต่างๆ ท่ีสิ�นสุดวาระลง และเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาต่อไป
 5. ปฏิิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. ค่ณะกรรมการบริหุ้ารค่วามเส่่ัยง   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ต�าแหุ้น่ง

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

นายสาระ ลำ่าซิ่ำา กรรมการ

นายพิภพ กุนาศล   กรรมการ

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ

นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ

นายขจรจักร ชโลธร กรรมการ

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการและเลขานุการ

อ�านาจ หุ้น้าท่่ั และค่วามรับผิดชอบของค่ณะกรรมการบริหุ้ารค่วามเส่่ัยง
 1. หารือร่วมกับคณะอำานวยการบริหารในการกำาหนดนโยบายบริหารความเส่ียง มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุม 
ความเส่ียงรวมทั�งระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือนำาเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัท 
 2. กำากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเส่ียง วิธีปฏิิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน  
กลยุทธ์ และการวัดความเส่ียงโดยรวม เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าระบบการบริหารความเส่ียงได้นำาไปปฏิิบัติอย่างเหมาะสม 
 3. ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
มีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนด
 4. รายงานผลการปฏิิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย  
และหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงของบริษัท  
 5. ปฏิิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ค่ณะอ�านวยการบริหุ้าร 
 คณะอำานวยการบริหาร ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพ่ือช่วยกล่ันกรองการบริหารและ
จัดการ อันประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ต�าแหุ้น่ง

นายสาระ ลำ่าซิ่ำา ประธานคณะอำานวยการบริหาร 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการ 

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ 

นายขจรจักร ชโลธร กรรมการ 

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการ 

นางทิพย์สุดา คืนคง   กรรมการและเลขานุการ 
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อ�านาจ หุ้น้าท่่ั และค่วามรับผิดชอบของค่ณะอ�านวยการบริหุ้าร
 1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเก่ียวกับการดำาเนินงานประจำาวันทุกๆ ด้านของบริษัท รวมทั�งให้ความร่วมมือในการดำาเนินการ 
ตามแผนธุรกิจและงบประมาณ
 2. พิจารณาและอนุมัตใินเร่ืองต่างๆ และปฏิิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และรายงานให้คณะกรรมการ 
บริษัทรับทราบ 
 3. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นการดำาเนินกิจการอันเป็นปกติ และ/หรือ อยูน่อกขอบข่ายแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีตั�งไว้ ซ่้ิ่งจะ
มีผลกระทบในสาระสำาคัญต่อสถานะการเงิน อัตราผลกำาไร หรือช่ือเสียงบริษัท รวมทั�งสอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ริเร่ิมใหม่ท่ีสำาคัญ และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
 4. สอบทานการปฏิิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียง รวมทั�งปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

5. ค่ณะกรรมการลงทุัน 
 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพ่ือการกำาหนดแหล่งเงินทุนและ 
โครงสร้างทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้�น อันประกอบด้วย

รายช่ือกรรมการ ต�าแหุ้น่ง

นายพิภพ กุนาศล ประธานกรรมการลงทุน 

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ 

นายดนุ สุขวัจน์ กรรมการและเลขานุการ

อ�านาจ หุ้น้าท่่ั และค่วามรับผิดชอบของค่ณะกรรมการลงทุัน
 1. ทบทวนโครงสร้างเงินทุนของบริษัท 
 2. พิจารณาการบริหารงบดุลของบริษัท เช่น การเพ่ิมทุน และ วงเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ (รวมถ้งนโยบายการบริหารสินทรัพย์ 
และหนี�สินของบริษัท)
 3. พิจารณาการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท
 4. พิจารณาสภาพคล่อง และ นโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนงานในอนาคตของบริษัท
 5. วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท
 6. พิจารณาหัวข้อต่างๆ ท่ีจะมีผลต่ออันดับเครดิตของบริษัท
 7. ปฏิิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทัย่อยและบริษัทัร่วม
 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำากับดูแลและกำาหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบายและการดำาเนินงานของบริษัทย่อย 
และกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง ทั�งนี� ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563บริษัทไม่มีการลงทุน 
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทได้มีการจัดทำาแนวทางปฏิิบัติสำาหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และการซืิ่�อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.”) กำาหนด 
รวมทั�งกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าท่ีจะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้มีการเปิดเผย 
ต่อประชาชน หรือข้อมูลท่ีมีไว้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถ้งข้อมูลซ่้ิ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็น
การช่ัวคราว อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินท่ียังไม่ได้นำาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพ่ิมทุน การลดทุน 
การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การจะได้มาซ่้ิ่งสัญญาทางการค้าท่ีสำาคัญ เป็นต้น ตลอดจนเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก อันนำาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น 
ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซ่้ิ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท 
 ตลอดจนได้กำาหนดแนวทางสำาหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และการซืิ่�อขายหลักทรัพย์ ดังนี�
 1. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในกับบุคคลอ่ืนก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
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 2. ห้ามกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนบุคคลภายในท่ีทราบข้อมูลภายในของบริษัท ซืิ่�อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน  
ก่อนหน้าท่ีข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน (Blackout Period)
 3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั�งผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ี 
ในการรายงานการซืิ่�อขายหลักทรัพย์และรายงานการถือครองหรือเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำานักงานก.ล.ต. ตามแบบและภายใน
ระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยประกาศสำานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการจัดทำารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซืิ่�อขายล่วงหน้าของ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำาแผน และผู้บริหารแผน และส่งสำาเนาให้บริษัทรับทราบ

 ทั�งนี� บริษัทได้มีการจัดทำาจรรยาบรรณพนักงานข้�นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้พนักงานทุกระดับรับทราบและย้ดถือเป็น 
แนวทางปฏิิบัติ เพ่ือเป็นมาตรฐานเบื�องต้นสำาหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งม่ัน 
ท่ีจะปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั�งนี� ยังเป็นเคร่ืองเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกัน 
ไม่ให้พนักงานกระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ และนำาความเส่ือมเสียมาสู่ช่ือเสียงของบริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน
 บริษัทได้เล็งเห็นถ้งความสำาคัญของ “การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท” โดยเป็นหน้่งในกลยุทธ์การดำาเนินงานของบริษัท 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยการดำาเนินงานของบริษัทท่ีผ่านมาได้ปฏิิบัติงานภายใต้กรอบของหลักจรรยาบรรณ 
ท่ีดีอยู่แล้ว 
 เพ่ือให้มีการดำาเนินการตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม จรรยาบรรณถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสำาคัญและจำาเป็น  
บริษัทจ้งได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิิบัติตามหน้าท่ีและภารกิจท่ีพนักงานทุกระดับพ้งได้รับมอบหมายด้วยความซ่ืิ่อสัตย์ สุจริต 
และเท่ียงธรรม ทั�งการปฏิิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มข้�นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้พนักงานทุกระดับรับทราบและย้ดถือ 
เป็นแนวทางปฏิิบัติต่อไป
 จรรยาบรรณพนักงานท่ีได้จัดทำาข้�นนี� เป็นมาตรฐานเบื�องต้นสำาหรับพนักงานในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็น 
การแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั�งนี�ยังเป็นเคร่ืองเตือนให้พนักงาน 
มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำาการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีนำาความเส่ือมเสีย 
มาสู่ช่ือเสียงของบริษัท 
 ทั�งนี� หากพนักงานกระทำาผิด “จรรยาบรรณพนักงาน” ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับและระเบียบของ 
บริษัทท่ีได้กำาหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า 

ขอบเขต
 “จรรยาบรรณพนักงาน” ใช้บังคับสำาหรับพนักงานของบริษัท บริษัทลูก บริษัทร่วม และกิจการอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีอำานาจควบคุม 
รวมทั�งกิจการในต่างประเทศ 
 “พนักงาน” หมายถ้ง พนักงานประจำา พนักงานตามสัญญาจ้าง พนักงานทดลอง พนักงานช่ัวคราว  พนักงานภายใต้สัญญาจ้างพิเศษ 
ผู้ร่วมสัญญา และพนักงานของบริษัทท่ีได้รับการว่าจ้างจากบริษัท 

หุ้ลักปฏิิบัติ
1. ความซ่ืิ่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม
 พนักงานต้องปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ืิ่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อการดำาเนินธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำาส่ัง
ของบริษัทท่ีมีอย่างเคร่งครัด ยด้ม่ันในคุณธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
2. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 พนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญในการทำาให้บริษัทบรรลุความสำาเร็จ บริษัทจ้งให้การดูแลและปฏิิบัติท่ีเป็น 
ธรรมทั�งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั�งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ดังนั�น บริษัทจ้งไว้วางใจว่าพนักงานทุกคนจะปฏิิบัติ 
หน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการจัดทำาเอกสาร ข้อมูล รายงานให้ถูกต้อง และทันการณ์ พร้อมทั�งศ้กษาหาความรู้และ 
ประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้การปฏิิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้�น 
3. การรักษาความลับของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 
 การป้องกันข้อมูลภายในมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จของบริษัท รวมทั�งมีความสำาคัญต่อความม่ันคงในอาชีพการงานของ 
พนักงานทุกคน บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนท่ีจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด พนักงานจะ 
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ียังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสายงาน
ข้�นไป ทั�งนี� บริษัทได้กำาหนดจรรยาบรรณเก่ียวกับการรักษาความลับของข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี�  
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3.1 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าท่ีจะต้องรักษาข้อมูลภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
อันนำาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น 
ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซ่้ิ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท
3.2 พนักงานทุกระดับของบริษัท จะไม่นำาข้อมูลท่ีเป็นความลับไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน
3.3 พนักงานทุกระดับของบริษัท ท่ีได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
3.4 บริษัทกำาหนดให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงท่ีมีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับท่ีไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอ่ืน 
เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสายงานข้�นไปเท่านั�น 
3.5 ฝ่ายงานควรจดัให้มีมาตรการและระบบควบคมุดูแลข้อมลูของบรษัิท ภายในฝ่ายงานหรอืแผนกของตนอยา่งรัดกุม เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ข้อมูลภายในท่ีสำาคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบ 
ควบคุมนี�เป็นส่วนหน่้งของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีสำาคัญของบริษัท
3.6 บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำาดับขั�นต่างๆ ท่ีจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการร่ัวไหล
ของข้อมูลและข่าวสารท่ีสำาคัญของบริษัทออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท
3.7 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยูใ่นกรอบหน้าท่ี และความรับผิดชอบเท่าท่ีพนักงานพ้งได้รับมอบหมายเท่านั�น
3.8 พนักงานจะต้องไม่นำาข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำาเนินการ และระบบงาน ท่ีได้รับทราบ  
หรือจัดทำาข้�นจากหน้าท่ีงานในบริษัทไปใช้ในทางท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน
3.9 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีภาระหน้าท่ีผูกพันในการปกป้องข้อมูลท่ีเป็นความลับของลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท 
รวมทั�งข้อมูลของบริษัทตลอดไป แม้ว่าบุคคลนั�นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทถือว่าข้อมูล 
หรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ท่ีได้พัฒนาและจัดทำาข้�นระหว่างท่ีเป็นพนักงานของบริษัท เป็นทรัพย์สิน 
และลิขสิทธิ�ของบริษทั  พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ท่ีได้พฒันาและจัดทำาข้�น 
ระหว่างท่ีเป็นพนักงาน แม้จะพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว 

4. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือซืิ่�อขายหลักทรัพย์  
 บริษัทห้ามการซืิ่�อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของบริษัทอ่ืนใดของบริษัท โดยการนำาข้อมูลภายใน อันมีสาระสำาคัญ และมี 
ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ไปใช้  ซ่้ิ่งข้อมูลนั�นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาธารณชน 
 ทั�งนี� กรรมการ และผู้บริหาร ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมทั�งผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีในการ 
รายงานการถือครองหรือเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-2 ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดตามประกาศสำานักงาน ก.ล.ต. 
ว่าด้วยการจัดทำารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซืิ่�อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำาแผน 
และผู้บริหารแผน
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 พนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือกระทำาการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้าน 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือทำาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และทำาให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิิบัติหน้าท่ีของ
ตนในบริษัท
 ทั�งนี� พนักงานจะต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี� ลูกหนี� หรือใช้อำานาจหน้าท่ี
ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเล่ียงการรับของขวัญหรือของกำานัลใดๆ จากผู้ท่ีบริษัททำาธุรกิจด้วย ซ่้ิ่งอาจนำาไปสู่การเอื�อผลประโยชน์ 
หรือทำาให้บุคคลอ่ืนๆ เข้าใจว่ามีการเอื�อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ 
6. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและช่ือเสียงของบริษัท 
 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีในการดแูลรับผิดชอบต่อทรพัย์สินของบรษัิท มิให้ เสยีหาย สูญหาย นำาไปใช้ในทางท่ีผดิ ถูกลักขโมย และถกูทำาลาย 
และถือเป็นความรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิิบัติตามการดูแลบำารุงรักษา รวมทั�งปฏิิบัติตามขั�นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการต่ืนตัว 
ต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้�น และรักษาให้ทรัพย์สินของบริษัทไม่เกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือถูกใช้ในทางท่ีผิด 
 รวมทั�งร่วมกันส่งเสริมและรักษาช่ือเสียงของบริษัท โดยต้องปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่แสดงความคิดเห็นต่อบุคคล
ภายนอกในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและการดำาเนินการของบริษัท เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และช่ือเสียงของบริษัท 
7. ผู้ร่วมงาน
 พนักงานทุกคนต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานอ่ืน ไม่นำาเอาข้อมูลหรือเร่ืองราวของพนักงานอ่ืน ทั�งในเร่ืองส่วนตัวและ 
เร่ืองอ่ืนๆ ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัท ไม่กล่าวร้าย 
หรือกระทำาการใดๆ อันนำาไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในของบริษัทหรือของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ปฏิิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วย
ความสุภาพ มีนำ�าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รวมทั�งรักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
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การกำากับัดูแลกิจการ

ค่่าตอบแทันของผู้สัอบบัญช่

 การแต่งตั�ง พิจารณาค่่าตอบแทัน และเลิกจ้างผู้สัอบบัญช่
 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั�ง พิจารณาค่าตอบแทน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติก่อนการนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น 
สามัญประจำาปี 
 
 สำาหรับในรอบปี 2563 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำาหนดค่าสอบบัญชีสำาหรับรอบปีบัญชี 2563 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ประกอบด้วย 

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

 ทั�งนี� ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ 
อนุญาตรายอ่ืนมาปฏิิบัติหน้าท่ีแทน อน้่ง ผู้สอบบัญชีทั�งส่ีท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จ้งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 
บริษัท โดยกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2563 เป็นเงินจำานวน 1,750,000 บาท
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ความรับัผิดชอบัต่่อสังคม

10. ค่วามรับผิดชอบต่อสัังค่ม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

 บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถ้งความสำาคัญของ การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจ 
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน เพ่ือให้เกิดความตระหนักใน 
เร่ืองนี�มากยิ่งข้�น 
 บริษัทจ้งได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมข้�น และได้นำาเสนอขออนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นกรอบในการดำาเนินงาน และการวางแผนงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ดังนี� 
 1. ดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซ่ืิ่อสัตย์สุจริต ปฏิิบัติตามกฎหมาย กฏิระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแล 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม รวมทั�งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 2. เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิิบัติต่อบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นธรรม บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็น 
ปัจจัยท่ีสำาคัญในการทำาให้บริษัทบรรลุความสำาเร็จ บริษัท จ้งให้การดูแลและปฏิิบัติท่ีเป็นธรรมทั�งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั�งโยกย้าย 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระทำาการใดอันก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ทำาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัท และทำาให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั�ง ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกับลูกค้า 
คู่ค้า เจ้าหนี� ลูกหนี� หรือใช้อำานาจหน้าท่ีของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเล่ียงการรับของขวัญหรือของกำานัลใดๆ จากผู้ท่ีบริษัททำาธุรกิจด้วย 
ซิ่้่งอาจนำาไปสู่การเอื�อผลประโยชน์ หรือทำาให้บุคคลอ่ืนๆ เข้าใจว่ามีการเอื�อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ  ส่งเสริมให้มีโครงการ 
หรือกิจกรรมเพ่ือสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

แนวทัางปฏิิบัติภายใต้นโยบายค่วามรับผิดชอบต่อสัังค่มของบริษัทัในปี 2563 

1. ด�าเนินธุรกิจด้วยค่วามเป็นธรรม ซื่อสััตย์สุัจริต ปฏิิบัติตามกฎหุ้มาย กฏิระเบ่ยบทั่่เก่่ยวข้อง ค่วบคู่่กับการม่สั่วนร่วมดูแล 
ส่ิังแวดล้อมและสัังค่ม รวมทัั�งดูแลผู้ม่ส่ัวนได้เส่ัยของบริษัทัตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทได้มีการดำาเนินงานท่ีเป็นไปอย่างมีคุณธรรม ซ่ืิ่อสัตย์สุจริต ปฏิิบัติตามกฎหมาย กฏิระเบยีบท่ีเก่ียวข้องอย่างสมำา่เสมอ และตลอดมา 
และคำาน้งถ้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เน่ืองจากบริษัทตระหนักดีว่าการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนจะเกิดข้�นมิได้หากปราศจาก 
ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลเหล่านี� โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประกอบด้วย
	 ผู้้�ถืือหุ้้�น	 	 การดำาเนินงานทางธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีผลการดำาเนินงานท่ีดีและมีการเติบโต 
อย่างม่ันคง โดยตั�งอยู ่บนหลักของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
ทั�งยังมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีสำาคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซิ่ต์ของบริษัท (www.pl.co.th) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถ้งและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั�งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำาปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคล 
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการได้ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ไว้ในเว็บไซิ่ต์ของบริษัท (www.pl.co.th) 
 ลู้กค�า	 จากประสบการณ์การดำาเนินธุรกิจลิสซ่ิิ่งมากว่า 30 ปี ทำาให้บริษัทมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้า
ได้รับความพ้งพอใจจากการใช้บริการอย่างครบวงจรของบริษัท โดยการนำาเสนอบริการท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ให้ได้มากท่ีสุด รวมถ้งการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนในเง่ือนไขต่างๆของการให้บริการของบริษัท ฯ รวมถ้งความใส่ใจในการให้คำาปร้กษา 
และจัดแผนการใช้ยานพาหนะท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกค้า ยังรวมถ้งการรับฟื้ังข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า เพ่ือนำามาพัฒนา และปรับปรุงการให ้
บริการท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อความพ้งพอใจได้อย่างสูงสุด
 บริษัทยังมีระบบในการติดตามผลด้วยช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าผ่านระบบ Call Center ซิ่้่งได้รับ 
การรับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint Management) จาก SGS ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 
2015 โดยสถาบนัการรบัรองแห่งสหราชอาณาจกัร UKAS ลูกค้าท่ีตดิต่อเข้ามาผ่าน Call Center นั�นจะได้รับการตอบรบัในเบื�องต้นจากพนกังานทนัที 
พร้อมการประสานงานแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าแก่ลูกค้าต่อไป นอกจากนี� บริษัทยังทำาการสำารวจความพ้งพอใจของลูกค้าจากการให้
บริการในด้านต่างๆ ทั�งการให้บริการ Call Center , การให้ความช่วยเหลือ Roadside , การบริการอุบัติเหตุ, การซ่ิ่อมบำารุง, การนัดรถเข้าใช้บริการ, 
การบริการรถทดแทน และอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขความบกพร่องในการดำาเนินงานของบริษัท ตลอดจนทำาให้ทราบถ้ง
ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งข้�น ซิ่้่งเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมีความหลากหลาย 
ในปัจจุบัน
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	 ค้�ค�า  ด้วยรูปแบบการดำาเนินธุรกิจท่ีต้องอาศัยการทำาธุรกรรมกับคู่ค้าหลากหลายราย บริษัทจ้งให้ความสำาคัญกับการปฏิิบัติต่อคู่ค้า 
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตั�งแต่กระบวนการจัดซืิ่�อสินทรัพย์ท่ีจะนำามาปล่อยเช่าแก่ลูกค้าและการจัดจำาหน่ายสินทรัพย์เม่ือสิ�นสุดสัญญา 
การเช่า ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี� บริษัทมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันด้วยการ 
เข้าไปเยี่ยมเยียนคู่ค้าเพ่ือพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันเป็นครั�งคราว ทำาให้มีความเข้าใจกันยิ่งข้�น 
คู่ค้ามีความพ้งพอใจด้วยความร่วมมืออันดีของบริษัทและคู่ค้า ทำาให้ทุกฝ่ายสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพในสิทธิซ่้ิ่งกันและกัน 
บนพื�นฐานของการต่อต้านการทุจริตท่ีบริษัทย้ดม่ันและปฏิิบัติตามตลอดมา
	 ค้�แข่�ง  ในฐานะท่ีบริษัทเติบโตต่อเน่ืองในธุรกิจลิสซ่ิิ่งนี�มาอย่างยาวนาน ส่วนหน้่งมาจากการท่ีบริษัทดำาเนินธุรกิจตามกรอบของ 
การแข่งขันท่ีสุจริตด้วยความเป็นมอือาชีพ โดยไม่แสวงหาความลบัทางการค้าของคู่แข่ง หรือกระทำาการใดๆ ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย บรษัิทเช่ือม่ัน 
ว่าด้วยจรรยาบรรณท่ีดีในการดำาเนินธุรกิจจะทำาให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนสืบไป
	 เจ้�าหุ้น้�  เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนโดยอาศัยการกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทจ้งต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินท่ีดีและเคร่งครัด 
ในการปฏิิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีได้ทำาข้อตกลงไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยจะไม่มีการนำาเงินท่ีกู้ยืมไปใช้ในกิจกรรมท่ีขัดต่อวัตถุประสงค์ 
ในการกู้ยืมเงินของเจ้าหนี� ตลอดจนควบคุมระบบการจัดการชำาระคืนเงินกู้และดอกเบี�ยให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและตรงตามกำาหนดเวลา  
ทั�งการกู้ยืมในระยะสั�นและระยะยาว นอกจากนี� เม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลของบริษัทท่ีมีนัยสำาคัญต่อเง่ือนไขการกู้ยืม จะมีการแจ้งข้อมูล 
ท่ีถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี�ทุกราย  

2. เค่ารพสิัทัธิมนุษยชน และการปฏิิบัติต่อบุค่ลากรในองค่์กรอย่างเป็นธรรม บริษัทัถืือว่าพนักงานเป็นทัรัพยากรทั่่ม่ค่่า และเป็น 
ปัจจัยทั่่สั�าคั่ญในการทั�าใหุ้้บริษัทับรรลุค่วามสั�าเร็จ บริษัทั จึงใหุ้้การดูแลและปฏิิบัติทั่่เป็นธรรมทัั�งในด้านโอกาสั ผลตอบแทัน 
การแต่งตั�งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงสัภาพแวดล้อมในการทั�างานใหุ้้พนักงานม่คุ่ณภาพช่วิตท่่ัด่
 บริษัทเช่ือม่ันว่าพนักงาน เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำาเร็จและสามารถเติบโตต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน บริษัทจ้งให้ความสำาคัญแก่การปฏิิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง 
จิตสำาน้กท่ีดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถ้งความสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
 ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ โดยส่งพนักงานฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำาแหน่งหน้าท่ีของพนักงาน โดยในปี 
2563 มีการส่งพนักงานเข้าอบรมรวม 160 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) จำานวน 5 หลักสูตร 
และหลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) จำานวน 20 หลักสูตร รวมถ้งการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
มีการตรวจสุขภาพประจำาปี จัดให้สภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีดีในการทำางาน และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาโดยมีการจัดตั�งชมรม 
ฟุื้ตบอล, ชมรมแบดมินตัน, ชมรมจักรยาน และชมรมว่ิงให้พนักงานเพ่ือสุขภาพท่ีดีข้�น 

3. การต่อต้านการทุัจริตค่อร์รัปช่ัน ส่ังเสัริมใหุ้้พนักงานไม่แสัวงหุ้าผลประโยชน์ส่ัวนตัว หุ้รือกระทั�าการใดอันก่อใหุ้้เกิดค่วามขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทั และ/หุ้รือ ทั�าธุรกิจท่่ัเก่่ยวเน่ืองกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทั หุ้รือประเภทัเด่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทั 
และทั�าใหุ้้บริษัทัเกิดค่วามเส่ัยหุ้าย ไม่ว่าทัางตรงหุ้รือทัางอ้อม รวมทัั�ง ไม่เร่ยก รับทัรัพย์สิัน และ/หุ้รือผลประโยชน์ใดๆ ท่่ัไม่สุัจริตกับลูกค้่า 
คู่่ค่้า เจ้าหุ้น่� ลูกหุ้น่� หุ้รือใช้อ�านาจหุ้น้าทั่่ของตนแสัวงหุ้าผลประโยชน์สั่วนตัว หุ้ล่กเล่่ยงการรับของขวัญหุ้รือของก�านัลใดๆ 
จากผู้ท่่ับริษัทัทั�าธุรกิจด้วย ซ่ึงอาจน�าไปสู่ัการเอื�อผลประโยชน์ หุ้รือทั�าใหุ้้บุค่ค่ลอ่ืนๆ เข้าใจว่าม่การเอื�อผลประโยชน์ต่อกันในทัางมิชอบ  
 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยบริษัทได้จัดทำาจรรยา
บรรณพนักงาน เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ให้กับพนักงานในการถือปฏิิบัติ ซ่้ิ่งจรรยาบรรณพนักงานดังกล่าว พนักงานทุกคนจะเซ็ิ่นต์รับทราบ และถือ
ปฏิิบัติตั�งแต่เร่ิมเข้าทำางานกับบริษัท รวมถ้งเข้าอบรมเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันหรืออบรมผ่าน E-learning ตลอดจน 
กำาหนดมาตรการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารซืิ่�อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการทำาประโยชน ์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ตามแนวทางของการต่อต้านการทุจริตท่ีบริษัทยด้ถือในการดำาเนินงาน

4. ส่ังเสัริมใหุ้้ม่โค่รงการ หุ้รือกิจกรรมเพ่ือสัังค่ม และสันับสันุนการอนุรักษ์ส่ิังแวดล้อม  
 บริษัท ดำาเนินธุรกิจโดยย้ดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเสมอมาโดยตลอด เพราะบริษัทเช่ือม่ันว่าสังคมท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
คือรากฐานท่ีสำาคัญ ดังนั�น การคำาน้งถ้งความรับผิดชอบต่อสังคมจ้งเป็นภารกิจหน้่งท่ีบริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง โดยท่ีผ่านมา บริษัทได้ 
ดำาเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Safe Travel for MED เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งาน รวมถ้งการมอบอุปกรณ์ท่ี 
ขาดแคลนเป็นอย่างมาก อาทิ เจลแอลกฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในส่วนของการให้โอกาสทางการศ้กษาแก่เยาวชนท่ี 
ด้อยโอกาสบริษัทก็ยังดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่้ิ่งกิจกรรมเหล่านี�ได้เร่ิมเป็นรูปธรรมมากข้�น และจะดำาเนินการต่อไปควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจ
บริษัท โดยในปี 2563 บริษัทได้ดำาเนินการ และจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี� 
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ภัทัรลิสัซ่ิงร่วมกับ HAUP จัดโค่รงการ Safe Travel for MED

  

 ภัทรลิสซ่ิิ่งร่วมกับบริษัท ฮ้อปคาร์ จำากัด จัดทำาโครงการ Safe Travel for MED เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ เช่าขับฟื้รีจำานวน  
20 คัน ท่ัวกรุงเทพมหานคร จ่ายเพียงค่านำ�ามันตามระยะทางจริงเท่านั�น โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ืออำานวยความสะดวกและ 
ลดความเส่ียงในการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ 

สันับสันุนการทั�างานของเจ้าหุ้น้าท่่ัและบุค่ลากรทัางการแพทัย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ โรงพยาบาลชลบุร่

 เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุณพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน 
บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน)  มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และให้ความสำาคัญในการสนับสนุนการทำางานของเจ้าหน้าท่ี และบุคคลากรทาง
การแพทย์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจ้งได้มอบ เจลล้างมือแอลกอฮอล์จำานวน 1,000 
ชิ�น ให้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ โรงพยาบาลชลบุรี อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพ่ือแทนคำาขอบคุณแก่เจ้าหน้าท่ี และบุคคลากรทางการแพทย์ 
ท่ีทำางานเพ่ือประชาชนด้วยความทุ่มเทเสมอมา ตลอดจนแก้ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนส่ิงอำานวยความสะดวกทางด้านสุขอนามัยท่ีจำาเป็น 
ต่อการปฏิิบัติการทางการแพทย์ และลดความเส่ียงประชาชนมีมาใช้บริการท่ีโรงพยาบาล 

บริจาค่โลหิุ้ต 
   

 เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้จำานวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก  
และไม่สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลต่างๆได้อย่างเพียงพอ และหน่วยงานต่างๆ ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เน่ืองจากอยู่ 
ในพื�นท่ีควบคุมการแพร่ระบาด พนักงาน บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) จ้งร่วมแรงร่วมใจกันไปบริจาคโลหิตท่ีสภากาชาดไทย นอกจากนี� 
การบริจาคโลหิตเป็นอีกหน่้งความดีท่ีทำาได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการทำาประโยชน์เพ่ือสังคมอย่างแท้จริง
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โค่รงการมอบโอกาสัทัางการศึกษา และช่วยเหุ้ลือสัังค่มเพ่ือค่วามย่ังยืน 

 เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้ประชาชนโดยท่ัวไปต้องกักตัวอยู่บ้าน 
และงดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเว ้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้โรงเรียน หรือสถานท่ีรับอุปการะเลี�ยงดูเด ็กกำาพร้าหลายๆ แห่ง 
ขาดแคลนปัจจยัในการดำารงชวิีต บริษัทเห็นความสำาคัญ และขอเป็นส่วนหน่้งในการสนบัสนุน โดยในปี 2563 ได้ดำาเนินการ และจดักิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือช่วยเหลือน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ดังนี� 

สันับสันุนของใหุ้้กับน้องๆ โรงเร่ยนผู้รู้ ญสัสั.80

 นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ เล็งเห็นถ้งความสำาคัญในการมอบโอกาสทางการศ้กษาแก่เยาวชนท่ีด้อยโอกาสท่ีมีผลการเรียนดี 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนและให้กำาลังใจ บริษัทจ้งได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง นมพร้อมด่ืม และแก้วนำ�าสำาหรับใช้ประจำาตัว ไปให้น้องๆโรงเรียน ผู้รู้ 
ญสส.80 จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวบริษัทฯ คาดหวังว่าจะดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปี

เล่�ยงอาหุ้ารกลางวันบ้านเด็กก�าพร้า วัดดอนจ่ัน จังหุ้วัดเช่ยงใหุ้ม่

   

 บ้านเด็กกำาพร้า วัดดอนจ่ัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีอุปการะเด็กกำาพร้ากว่า 700 ชีวิต แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่มีผู้มาทำาบุญและนำาส่ิงของไปบริจาค จ้งทำาให้ขาดแคลนอาหาร คุณพิภพ กุนาศล  
กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) จ้งได้ร่วมเป็นส่วนหน้่งในการเลี�ยงอาหารกลางวันเด็กใน 
บ้านเด็กกำาพร้า วัดดอนจ่ัน จังหวัดเชียงใหม่
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โค่รงการดนตร่บ�าบัดเพ่ือสัาธารณกุศล

 บมจ. ภัทรลิสซ่ิิ่ง ให้การสนับสนุนเงินเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรีบำาบัดเพ่ือสาธารณกุศล โดยให้มีการจัดแสดงดนตรี  
ณ คลินิคศูนย์การแพทย์พัฒนา เดือนละ 1 ครั�ง โดยบริษัทให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองตั�งแต่ปี 2556 จนถ้งปัจจุบัน
 โดยในส่วนของคลินิคศูนย์การแพทย์พัฒนานั�นเป็นโครงการเพ่ือรักษาผู้ป่วยในอัตราค่าบริการท่ีตำ่ากว่าโรงพยาบาลเอกชนท่ัวไป 
ซิ่้่งดำาเนินโครงการโดยบริษัท บ้านบ้งเวชกิจ จำากัด ซิ่้่งเป็นบริษัทส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมนี�นอกจากจะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย แพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีของสถานพยาบาลแล้ว ยังเป็นการสืบสานเพลงไทยสากลท่ีมีคุณค่าทั�งด้านคีตศิลป์และวรรณศิลป์มิให้สูญหายไปจาก 
สังคมอีกด้วย 
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11. การค่วบคุ่มภายในและการบริหุ้ารจัดการค่วามเส่่ัยง

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

การค่วบคุ่มภายใน (Internal Control) 
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกเร่ือง ทั�งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน การกำากับดูแล 
การปฏิิบัติงาน และการบริหารความเส่ียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยมีสำานักตรวจสอบภายในท่ีเป็น 
หน่วยงานอิสระ ทำาหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิิบัติงานภายในบริษัทรวมทั�งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน  
และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำาหนดให้มีมาตรการดูแลและป้องกันมิให้ 
กรรมการและผู้บริหาร ซืิ่�อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ 
(Abusive self-dealing)
 
การป้องกันค่วามขัดแย้งทัางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการกำาหนด
ขั�นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ืิ่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผย 
ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำาคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการท่ี 
เก่ียวโยงกันซ่้ิ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้�นในรอบปีท่ีผา่นมา เป็นการทำารายการเช่น
เดียวกับรายการท่ีทำากับธุรกิจท่ัวไปซ่้ิ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 สำาหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในนั�น บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพ่ือ 
ทำาการซืิ่�อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั�งนี� คณะกรรมการและผู้บริหาร 
ทุกท่านรับทราบถ้งข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เร่ืองการรายงานซืิ่�อขายหลักทรัพย์ และปฏิิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง 
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 ทั�งนี� ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
และเลขานุการบริษัท ได้ดังนี�

ผู้ถืือหุุ้้น
จ�านวนหุุ้้น (PL)

% เพ่ิม/ลด
30 ธ.ค่. 62 30 ธ.ค่. 63

นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า 
- นายโพธิพงษ์ ลำ่าซิ่ำา
- 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%

-
-
-

นายภูมิชาย  ล�่าซ�า
- นายภูมิชาย ลำ่าซิ่ำา
- นางจุฑาภรณ์ ลำ่าซิ่ำา (คู่สมรส)

รวม

3,540,000
20,000

3,560,000

3,540,000
20,000

3,560,000

0.593%
0.003%
0.597%

-
-
-

นายสัาระ ล�่าซ�า
รวม 1,800,000 1,800,000 0.302% -

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

นายพิภพ กุนาศล - - - -

ดร.สุัธ่ โมกขะเวสั - - - -

นางจันทัรา บูรณฤกษ์ - - - -

นายวิเชฐ ตันติวานิช - - - -

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล - - - -

นายสืับตระกูล สุันทัรธรรม - - - -

นายอาภัสัสัร  บุนนาค่ 
รวม 296,000 296,000 0.05% -

นายพูลพิพัฒน์  อังยุร่กุล - - - -

นายขจรจักร  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%

-
-
-

นางทิัพย์สุัดา  คื่นค่ง
- 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%

-
-
-

นายสุัทัธิชัย สัมบัติศิริ - - - -

นายธนันต์  สืับศิริ
รวม 20,000 20,000 0.003% -

นายนฤพล วัฒนคุ่ณ - - - -

นายดนุ สุัขวัจน์ - - - -

นางการะเกด จุลวนิชรัตนา - - - -
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การควบัคุมภายในและการบัริหารจัดการความเส่�ยง

การบริหุ้ารค่วามเส่่ัยง (Risk Management) 

 การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง บริษัทได้มีการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมทั�งระยะสั�นและระยะยาวเพ่ือให้กำาหนดเวลาการชำาระคืน 
หนี�แต่ละจำานวนสอดคล้องกับมูลค่าของรายได้ค่าเช่าท่ีจะได้รับในทุกๆ ช่วงเวลา
 ทั�งนี�เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหากระแสเงินสดรับไม่เพียงพอกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลาส่วนการบรหิารความเส่ียงด้านเครดิต 
หรือความเส่ียงด้านความสามารถในการชำาระค่าเช่า บริษัทได้มีการระมัดระวังการคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพิจารณา 
อนุมัติเพ่ือกล่ันกรอง เน่ืองจากผู้สนับสนุนในแต่ละรายจะมีมุมมองและแนวคิดท่ีกว้างขวางข้�น ทำาให้เกิดความรอบคอบมากข้�น 
ซิ่้่งจะสะท้อนไปถ้งปริมาณของลูกหนี�มีปัญหาของบริษัทท่ีมีอยู่ในระดับตำ่า นอกจากนี� บริษัทได้มีระบบการติดตามการชำาระค่าเช่าของลูกค้า 
อย่างรัดกุม รวมถ้งได้มีการตั�งสำารองหนี�สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ ยิ่งไปกว่านั�น บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการติดตามศ้กษาถ้งความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและภูมิภาค สภาวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยท่ีอาจส่งผลโดยรวมท่ีตรงต่อการทำาธุรกิจของบริษัท 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซ่้ิ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองมายังความสามารถ 
ในการชำาระค่าเช่าของลูกค้าของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทนำาเสนอมาตรการช่วยเหลือในส่วนของการพักชำาระเงินต้นและ 
ดอกเบี�ยหรือพักชำาระเฉพาะดอกเบี�ยให้กับลูกค้า พบว่า มีลูกค้าท่ีแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอเข้า 
ร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำานวนน้อย ทำาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
 นอกจากนี� การบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบี�ยอันเกิดจากอัตราดอกเบี�ยกู้ยืมท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา สาเหตุ 
จากการท่ีค่าเช่า ซิ่้่งเป็นรายได้หลักของบริษัทถูกกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอนและไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ว่าอัตรา 
ดอกเบี�ยกู้ยืมจะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม หนี�สินส่วนใหญ่ของบริษัทจ้งเป็นหนี�สินระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบี�ยคงท่ีตลอดระยะเวลาการกู้ยืม ทั�งนี� 
เพ่ือลดความเส่ียงจากอัตราดอกเบี�ยข้างต้น
 ทั�งนี� บริษัทมีการบริหารความเส่ียงด้านการตลาดและการแข่งขัน ด้วยการเลือกฐานลูกค้านิติบุคคลท่ีมีคุณภาพเครดิตดี พร้อมทั�ง 
พยายามให้มีการกระจายตัวของลูกค้าไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
 นอกจากนี� บริษัทยังมุ่งเน้นการบริหารความเส่ียงด้านการบริหารมูลค่าซิ่ากให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการพยายามเพ่ิมสัดส่วน 
การจำาหน่ายรถยนต์สู่ผู้บริโภคโดยตรงเพ่ือเพ่ิมกำาไรจากการจำาหน่ายรถยนต์ดังกล่าวให้ได้มากท่ีสุด ทั�งนี� ในช่วงต้นปี 2563 จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจำาหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ในส่วนของบริษัทเองได้รับผลกระทบดังกล่าวอยู่บ้างแต่ได้ใช้ช่อง
ทางการจำาหน่ายรถยนต์มือสองออนไลน์ผ่าน website www.sa-buycar.com ของบริษัทเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนทำาให้ในปี 
2563 บริษัทสามารถจำาหน่ายรถยนต์มือสองได้จำานวนเพ่ิมข้�นจากปี 2562
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รายการระหว่างกัน 

12. รายการระหุ้ว่างกัน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการปฏิิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให้การเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน
และรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส จ้งได้กำาหนดนโยบายการเข้าทำารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันและรายการระหว่างกัน โดยมีแนวทางและขั�นตอนท่ีสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถ้ง 
กำาหนดให้การทำาธุรกรรมท่ีเกิดข้�นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็น
ธรรมท่ีบริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลท่ัวไป โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ
 นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดำาเนินการตามเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเช่นเดียวกับท่ีปฏิิบัติมาโดยตลอด 
โดยใช้นโยบายซืิ่�อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจและไมมี่การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง
 รายละเอียดรายการระหว่างกันมีปรากฏิอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน เร่ืองรายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวข้อง ซ่้ิ่งบริษัทมีรายการ 
ระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยถือตามราคาตลาดท่ัวไป หรือเป็นไปตามสัญญา
ท่ีตกลงกันไว้สำาหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด บริษัทได้มีการกำาหนดราคา ขั�นตอนการอนุมัติ รวมทั�งผู้มีอำานาจอนุมัติตามวงเงินของการทำา 
รายการระหว่างกัน โดยคำาน้งถ้งความเหมาะสมและราคาท่ีเป็นธรรมเป็นหลัก  และจากการท่ีผู้สอบบัญชีได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
ไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่้ิ่งเป็นตามปกติธุรกิจของบริษัทนั�น บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมสำาหรับรายการธุรกิจ
ท่ีเก่ียวข้องดังนี� 

ข้อมูลของนิติบุค่ค่ลท่่ัม่ผลประโยชน์ร่วม  

ช่ือบริษัทั ประเภทัธุรกิจ
% 

จ�านวนหุุ้้น
ลักษณะค่วามสััมพันธ์

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

ทัรัพย์สิันใหุ้้เช่า-สุัทัธิ
หน่วย : ล้านบาท

รายช่ือ
ลักษณะ

ค่วามสััมพันธ์

ณ 31 ธ.ค่. 2561 ณ 31 ธ.ค่. 2562 ณ 31 ธ.ค่. 2563

มูลค่่า สััดส่ัวน 
(%)

มูลค่่า สััดส่ัวน 
(%)

มูลค่่า สััดส่ัวน 
(%)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/
มีกรรมการร่วมกัน

129.40 1.25 122.04 1.26 110.04 1.47

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/
มีกรรมการร่วมกัน

41.81 0.40 66.21 0.69 44.30 0.59
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รายการระหว่างกัน 

ค่่าเช่ารับสััญญาเช่าด�าเนินการ
หุ้น่วย : ล้านบาทั

รายช่ือ ลักษณะค่วามสััมพันธ์ ณ 31 ธ.ค่. 2561 ณ 31 ธ.ค่. 2562 ณ 31 ธ.ค่. 2563

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 32.73 35.54 35.41

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 11.46 12.54 13.96
 
ค่่าเบ่�ยประกันจ่ายล่วงหุ้น้า

                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท
รายช่ือ ลักษณะค่วามสััมพันธ์ ณ 31 ธ.ค่. 2561 ณ 31 ธ.ค่. 2562 ณ 31 ธ.ค่. 2563

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 42.87 40.44 34.31

เจ้าหุ้น่�ค่่าเบ่�ยประกันค้่างจ่าย
                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท

รายช่ือ ลักษณะค่วามสััมพันธ์ ณ 31 ธ.ค่. 2561 ณ 31 ธ.ค่. 2562 ณ 31 ธ.ค่. 2563

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 4.52 - 2.94

ค่่าเบ่�ยประกันจ่าย  
                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท

รายช่ือ ลักษณะค่วามสััมพันธ์
31 ธ.ค่.2561
(12 เดือน)

ม.ค่.61-ธ.ค่.61

31 ธ.ค่.2562
(12 เดือน)

ม.ค่.62-ธ.ค่.62

31 ธ.ค่.2563
(12 เดือน)

ม.ค่.63-ธ.ค่.63

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 86.69 81.21 85.91

ส่ัวนลดค่่าเบ่�ยประกันภัย
                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท

รายช่ือ ลักษณะค่วามสััมพันธ์
31 ธ.ค่.2561
(12 เดือน)

ม.ค่.61-ธ.ค่.61

31 ธ.ค่.2562
(12 เดือน)

ม.ค่.62-ธ.ค่.62

31 ธ.ค่.2563
(12 เดือน)

ม.ค่.63-ธ.ค่.63

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/มีกรรมการร่วมกัน 10.00 9.27 8.76
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ข้อมูลทางการเงินท่�สำาคัญ 

13. ข้อมูลทัางการเงินท่่ัสั�าคั่ญ 

สัรุปรายงานการสัอบบัญช่
 รายงานของผู้สอบบัญชี สำาหรับ 3 รอบระยะเวลาบัญชี (ปี 2561 – 2563) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ว่างบการเงิน 
ของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ี 
รับรองท่ัวไป

ปีบัญช่ ผู้สัอบบัญช่รับอนุญาต สั�านักงานท่่ัตรวจสัอบบัญช่
ค่วามเห็ุ้นในรายงาน

การตรวจสัอบ
2563 (ม.ค.63–ธ.ค.63) นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ไม่มีเง่ือนไข

2562 (ม.ค.62–ธ.ค.62) นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ไม่มีเง่ือนไข

2561 (ม.ค.61–ธ.ค.61) นางสาวอรพินท์  สินถาวรกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ไม่มีเง่ือนไข

สัรุปงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะบริษัทั)

หน่วย : ล้านบาท

2561
 ม.ค่.61-ธ.ค่.61

2562
ม.ค่.62-ธ.ค่.62

2563
ม.ค่.63-ธ.ค่.63

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2,604.10 2,695.98 2,447.93

รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน 127.67 123.58 162.29

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,055.64 1,012.78 981.14

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ - 1.31 -

รายได้อ่ืน 44.97 46.51 34.09

รายได้รวม 3,832.38 3,880.17 3,625.45

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 3,431.23 3,523.04 3,308.61

ต้นทุนทางการเงิน 256.47 271.18 261.64

ภาษีเงินได้ (79.39) (84.36) (20.86)

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,608.31 3,709.86 3,549.39

กำาไรสุทธิ 224.07 170.31 76.06

กำาไร ต่อหุ้น สุทธิ 0.38 0.29 0.13

จำานวนหุ้น (หุ้น) 596,509,825 596,509,825 596,509,825

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,896.71 1,858.22 1,761.54

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,168.96 11,536.63 10,281.16

สินทรัพย์รวม 14,065.67 13,394.85 12,042.70

หนี�สินหมุนเวียน 4,993.29 3,736.55 3,098.64

หนี�สินไม่หมุนเวียน 6,091.56 6,621.34 5,936.97

หนี�สินรวม 11,084.85 10,357.89 9,035.61

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,980.82 3,036.96 3,007.09

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 5.00 5.09 5.04

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.19 0.15 -
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ข้อมูลทางการเงินท่�สำาคัญ

สัรุปอัตราส่ัวนทัางการเงินท่่ัสั�าคั่ญ

2561
 ม.ค่.61-ธ.ค่.61

2562
 ม.ค่.62-ธ.ค่.62

2563
 ม.ค่.63-ธ.ค่.63

ค่วามสัามารถืในการหุ้าก�าไร (Profitability Ratio)

อัตรากำาไรขั�นต้น (1) 18.78% 17.87% 16.45%(3)

อัตราดอกเบี�ยรับ (2) 5.86% 6.00% 5.69%(3)

อัตราดอกเบี�ยจ่าย (2) 2.59% 2.74% 2.93%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี�ย (2) 3.27% 3.26% 2.76%

อัตรากำาไรสุทธิ 5.85% 4.39% 2.10%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 7.67% 5.66% 2.52%

2561
 ม.ค่.61-ธ.ค่.61

2562
 ม.ค่.62-ธ.ค่.62

2563
 ม.ค่.63-ธ.ค่.63

ประสิัทัธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.64% 1.24% 0.60%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 28.10% 28.26% 28.50%

2561
 ม.ค่.61-ธ.ค่.61

2562
 ม.ค่.62-ธ.ค่.62

2563
 ม.ค่.63-ธ.ค่.63

นโยบายทัางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.72 3.41 3.00

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.25 1.18 1.10

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 51 53 -

หมายเหตุ : (1) กรณี operating lease
(2) กรณี finance lease
(3) ในปี 2563 ได้มีลูกค้าปรับเปล่ียนการใช้บริการจากสัญญาเช่าดำาเนินการมาเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ซิ่้่งรายได้จากการให้บริการดังกล่าว 
 ถูกนำาไปรวมไว้ใน “รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน” และต้นทุนการให้บริการดังล่าวถูกนำาไปรวมไว้ใน “ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า”  
 ในงบการเงิน ทั�งนี� ก่อนการคำานวณ “อัตราดอกเบี�ยรับ” และ “อัตรากำาไรขั�นต้น” ตามตารางด้านบน บริษัทได้ทำาการหักรายได้ค่าบริการ 

 และต้นทุนการให้บริการดังกล่าวออกแล้ว
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ข้อมูลทางการเงินท่�สำาคัญ 

ข้อมูลต่อหุุ้้นและอัตราการเติบโตของธุรกิจ

2561
 ม.ค่.61-ธ.ค่.61

2562
ม.ค่.62-ธ.ค่.62

2563
 ม.ค่.63-ธ.ค่.63

ข้อมูลต่อหุุ้้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท) 5.00 5.09 5.04

กำาไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 0.38 0.29 0.13

เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท) 0.19 0.15 -

อัตราการเจริญเติบโต

สินทรัพย์รวม 6.47% -4.77% -10.09%

หนี�สินรวม 7.11% -6.56% -12.77%

รายได้จากการขายหรือบริการ -0.64% 1.25% -6.56%

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน (ไม่รวมต้นทุนทางตรง) -2.56% 5.86% -9.38%

กำาไรสุทธิ 0.98% -23.99% -55.34%

2561
 ม.ค่.61-ธ.ค่.61

2562
ม.ค่.62-ธ.ค่.62

2563
 ม.ค่.63-ธ.ค่.63

อัตราส่ัวนวิเค่ราะห์ุ้นโยบายทัางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี�ย (เท่า) 8.18 7.89 7.62

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน  (เท่า)  (Cash Basis) 0.46 0.63 0.70
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การวิเคราะห์และคำาอธิบัายของฝ่ายจัดการ

14.  การวิเค่ราะห์ุ้และค่�าอธิบายของฝ่่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

ผลการด�าเนินงานและฐานะทัางการเงินของบริษัทั ภัทัรลิสัซ่ิง จ�ากัด (มหุ้าชน)

ภาพรวมของการด�าเนินงานปี 2561
 ปี 2561 บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ยังคงมีนโยบายมุ่งเน้นท่ีจะใช้สินทรัพย์ให้เช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั�งการให้เช่าระยะยาว 
การให้เช่าระยะสั�นหลังจากสิ�นสุดสัญญาเช่า รวมถ้งการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าท่ีอยู่ในสภาพดีไปยังผู้บริโภคโดยตรงเพ่ือให้ได้ราคาจำาหน่าย 
สูงสุด  การแข่งขันท่ีค่อนข้างสูงในธุรกิจจะยังคงเป็นปัจจัยท่ีทำาให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัททำาได้ยากข้�นกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม บริษัทมี 
ความม่ันใจว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอท่ีจะทำาให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต

ภาพรวมของการด�าเนินงานปี 2562
 ปี 2562 บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการเช่าสินทรัพย์แบบสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาเช่าเงินทุนเป็น
หลัก โดยนอกเหนือจากสินทรัพย์ประเภทเดิมท่ีให้เช่าอยู ่แล้วบริษัทยังขยายการให้เช่าไปในสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพคล่อง 
และยังมีผู้ให้เช่าเป็นจำานวนน้อยเพ่ิมเติม ทั�งนี�เพ่ือหลีกเล่ียงภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงซิ่้่งมีผลต่ออัตรากำาไรของบริษัท นอกจากนี� การบริหาร 
จัดการสนิทรัพย์ให้เช่าท่ีหมดสญัญาเช่าก็ยงัคงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีบริษัทต้องดำาเนินการต่อเน่ืองจากปี 2561  โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา บรษัิทได้จัดงาน 
“SA-BUY CAR FESTIVAL มหกรรมรถดี น่าใช้ by ภัทรลิสซ่ิิ่ง” เพ่ือจำาหน่ายรถยนต์ใช้แล้วตรงไปยังผู ้ซืิ่�อรายย่อย ซิ่้่งประสบ 
ความสำาเร็จด้วยดีเช่นเดียวกันกับในปี 2561 ท่ีผ่านมา

ภาพรวมของการด�าเนินงานปี 2563
 ปี 2563 จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัวลงจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำาให้ บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ต้องดำาเนิน 
นโยบายด้านธุรกิจแบบระมัดระวัง เน้นการให้เช่ากับลูกค้าท่ีมีประวัติการชำาระดี ให้ความสำาคัญกับอัตรากำาไรจากการให้เช่า รวมถ้งได้พยายาม
ให้บริการในรูปแบบใหม่ๆเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั�งในรูปของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  ในส่วนของสินทรัพย์ให้เช่าท่ี 
หมดสัญญาแล้ว บริษัทก็ยังคงใช้ความพยายามในสร้างรายได้เพ่ิมเติมโดยนำาไปปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดีเพ่ือให้เช่าต่อซิ่้่งสามารถสร้างรายได้ให ้
กับบริษัทได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงต้นปี 2563 ท่ียังไม่มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และในช่วงปลายปี 2563 ซ่้ิ่งการแพร่ระบาดทเุลาลง 
นอกจากนั�นยังนำาสินทรัพย์ดังกล่าวไปจำาหน่ายเป็นรถมือสอง โดยเน้นจำาหน่ายไปยังผู้ใช้โดยตรงเพ่ือให้ได้ราคาจำาหน่ายท่ีดีท่ีสุด

ภาพรวมของการด�าเนินงานปี 2564
 ปี 2564 มีการคาดการณ์ว่าสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวดีข้�นกว่าในปี 2563 ท่ีผ่านมาเน่ืองจากท่ัวโลกรวมทั�งประเทศไทย 
จะเร่ิมได้รับวัคซีิ่นป้องกัน Covid-19 ซิ่้่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟื้้�นตัว ประกอบกับมีแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายของภาครัฐเข้ามาเป็น 
ตัวช่วย อีกทั�งการคาดการณ์ยอดขายรถยนต์ในประเทศก็ปรับเพ่ิมข้�นจากปีท่ีผ่านมา  บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) เองจ้งมีการประมาณ
การณ์ว่าจะมีการขยายตัวของสินทรัพย์ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทั�งสองประเภท อย่างไรก็ตาม จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร ่
ระบาดของโรค Covid- 19 ท่ียังคงมีอยู่ บริษัทจ้งยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวอย่างระมัดระวังและ ให้ความสำาคัญกับอัตรากำาไรจากการให้เช่า  
รวมถ้งได้พยายามนำาเสนอสินทรัพย์ให้เช่าประเภทใหม่ๆ ท่ีบริษัทเห็นว่ามีความเส่ียงในด้านต่างๆ อยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมได้ให้กับลูกค้า 
เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนและหลีกเล่ียงการแข่งขันกันให้เช่าสินทรัพย์ประเภทเดิมท่ีมีคู่แข่งจำานวนมาก นอกจากนี� ในส่วนของการบริหารสินทรัพย์
ท่ีหมดสัญญา บริษัทยังคงให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์เพ่ิมเติมและการจำาหน่ายไปยังผู้ใช้โดยตรงเพ่ือให้ได้ราคาท่ีดีสุดเช่นเดิม 
ยิ่งไปกว่านั�นแล้ว บริษัทยังให้ความสำาคัญกับราคาจำาหน่ายรถยนต์มือสองท่ีอาจมีความผันผวนจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟื้ฟื้้าในอนาคต 
อันใกล้อีกด้วย
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การวิเคราะห์และคำาอธิบัายของฝ่ายจัดการ

ผลการด�าเนินงานปี 2563 เปร่ยบเท่ัยบปี 2562 (สั�าหุ้รับงวด 12 เดือน สิั�นสุัด ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม)

 โครงสร้างรายได้ในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 (สำาหรับงวด 12 เดือน สิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562) ตามตาราง ดังนี�

หน่วย : ล้านบาท

2562
ม.ค่.- ธ.ค่. 62

(งวด 12 เดือน)

2563
ม.ค่.- ธ.ค่. 63

(งวด 12 เดือน)
% เพ่ิม (ลด)

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2,696 2,448 (9)

รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน 124 162 31

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,013 981 (3)

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 1 - (100)

รายได้อ่ืน 46 34 (26)

รวมรายได้ 3,880 3,625 (7)

 ปี 2563 สืบเน่ืองจากภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 บริษัทจ้งมีนโยบายการให้เช่าแบบระมัดระวัง เข้มงวดกับการคัดเลือก 
ลูกค้ารายใหม่ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาหนี�เสียในอนาคต ประกอบกับลูกค้ารายใหญ่รายหน้่งของบริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงประเภทการเช่าจาก 
สัญญาเช่าดำาเนินงานมาเป็นสัญญาเช่าเงินทุน (ซิ่้่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะช่วยลดความเส่ียงของการจำาหน่ายสินทรัพย์หมดสัญญาของ 
บริษัทได้ในอนาคต) ทำาให้ค่าเช่ารับและสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานปรับตัวลดลงในขณะท่ีรายได้และลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุน
ปรับเพ่ิมข้�นแทน โดยบริษัทมี ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวน 2,448 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 9 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี 2562) และมีรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน มีจำานวน  162 ล้านบาท (เพ่ิมข้�นร้อยละ 31 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562)  
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายการให้เช่าออกไปในสินทรัพย์ประเภทอ่ืนท่ีบริษัทมีความรู้และความชำานาญในสินทรัพย์ประเภทนั�นๆ 
เป็นอย่างดีและมีผู้ให้เช่าเป็นจำานวนน้อยรายทดแทน ซิ่้่งคาดว่าจะช่วยทำาให้บริษัทมีโอกาสในการหาลูกค้าท่ีมีความสามารถในการผ่อนชำาระ 
ท่ีดีได้มากข้�นและมีอัตรากำาไรเพ่ิมข้�น
 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 981 ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
จำานวน 32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 ซ่้ิ่งเป็นผลมาจากอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้เช่าท่ีนำาออกจำาหน่ายเพ่ิมข้�น 
 จากสาเหตุทั�งหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม จำานวน 3,625 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี 2562
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 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบปี 2562 (สำาหรับงวด 12 เดือน สิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562) ตามตาราง ดังนี�

หน่วย : ล้านบาท

2562
ม.ค่.- ธ.ค่. 62

(งวด 12 เดือน)

2563
ม.ค่.- ธ.ค่. 63

(งวด 12 เดือน)
% เพ่ิม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,214 2,063 (7)
ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,031 994 (4)
ขาดทุนจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย - 6 N/A
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 274 255 (7)
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า - (10) N/A
หนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 4 - (100)
ต้นทุนทางการเงิน 271 262 (3)
รวมค่่าใช้จ่าย 3,794 3,570 (6)

 ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2563 ท่ีมีค่าเส่ือมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจำานวน 2,063 ล้านบาท ลดลง 151 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 7 เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เน่ืองจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานมีจำานวนลดลงจากปี 2562 ขณะ
ท่ีต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานลดลงจำานวน 37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
จากเหตุผลในเร่ืองของอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้เช่าท่ีเพ่ิมข้�น
 นอกจากนี� บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงจำานวน 9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เน่ืองจากมีมูลค่าของหนี�สินในส่วนท่ีมีดอกเบี�ยลด
ลงตามมูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าท่ีปรับตัวดลง

หน่วย : ล้านบาท

2562
ม.ค่.- ธ.ค่. 62

(งวด 12 เดือน)

2563
ม.ค่.- ธ.ค่. 63

(งวด 12 เดือน)

กำาไรขั�นต้น* 482 402

กำาไรสุทธิ 170 76

อัตรากำาไรขั�นต้น 18% 16%

อัตรากำาไรสุทธิ 4% 2%

หมายเหตุ : เน่ืองจากในปี 2563 ได้มีลูกค้าปรับเปล่ียนการใช้บริการจากสัญญาเช่าดำาเนินการมาเป็นสัญญาเช่าเงินทุนและต้นทุนการให้บริการดังกล่าวถูกนำาไปรวมไว้
ใน “ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า” ในงบการเงิน ดังนั�น บริษัทจ้งทำาการหักต้นทุนดังกล่าวออกจากต้นทุนทางตรงจากการให้บริการก่อนนำาไปคำานวณ “กำาไรขั�นต้น” 

และ “อัตรากำาไรขั�นต้น” ตามตารางด้านบน

 ใน ปี 2563 บริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 76 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 จำานวน 94 ล้านบาท สาเหตุสำาคัญมาจากการ 
ลดลงของรายได้ภาษีเงินได้เน่ืองจากในปี 2563 จากภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 บริษัทจ้งมีความระวัดระวังการประมาณ 
การกำาไรในอนาคตเพ่ือบันท้กสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีจะใช้ได้  นอกจากนี�ในปี 2563 บริษัทยังมีสัดส่วนของต้นทุนทางตรงต่อรายได้จากการ 
ให้เช่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทั�ง 2 ประเภทเพ่ิมข้�นเน่ืองจากสัดส่วนของค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้�นจากความระมัดระวังในการประมาณการ 
มูลค่าซิ่ากเม่ือสิ�นสุดสัญญาของสินทรัพย์ให้เช่าเพ่ือแก้ไขปัญหาผลขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานในอนาคต
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ฐานะการเงินของ บริษัทั ภัทัรลิสัซ่ิง จ�ากัด (มหุ้าชน) ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม 2563 เปร่ยบเท่ัยบ ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม 2562

สิันทัรัพย์
 จากภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัวและสภาพคล่องท่ีค่อนข้างต้งตัวจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในปี 2563 ทำาให้บริษัทเข้มงวดกับ 
การขยายการให้เช่าสินทรัพย์กับลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเดิมท่ีมีประวัติการชำาระไม่สู้ดีเพ่ือป้องกันปัญหาการไม่ได้รับชำาระค่าเช่า ส่งผลให้  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,043 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำานวน 1,352 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ  
10 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน  ในขณะท่ีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจำานวน 97 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 60 เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายท่ีจะพยายามจำาหน่ายสินค้าคงเหลือออกไปให้เร็วข้�นเพ่ือลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากสินค้าคงเหลือ 
รวมถ้งเพ่ือป้องกันการล้าสมัยของสินค้าคงเหลือท่ีมีอยู่ซิ่้่งจะส่งผลต่อราคาจำาหน่ายในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงเน้นการจำาหน่าย 
รถมือสองไปให้ถ้งผู้บริโภคคนสุดท้ายให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ราคาจำาหน่ายท่ีดีท่ีสุด 
 ตั�งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ซ่้ิ่งให้ 
ข้อกำาหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ  
(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ซิ่้่งการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาจากการคำานวณผลขาดทุนทางด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้�นของบริษัทด้วยแบบจำาลอง
ท่ีสร้างข้�นและชุดข้อมูลสมมติฐานหลายชุด เพ่ือนำาไปตั�งค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินแทนการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญตาม 
วิธีปฏิิบัติเดิม ซิ่้่งจากการปฏิิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินข้างต้น ทำาให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัททำาการตั�งค่าเผ่ือผลขาดทุน 
จากการด้อยค่าของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าดำาเนินงานไว้ทั�งสิ�น 70.65 ล้านบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญสำาหรับ 
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าประเภทนี� ณ 31 ธันวาคม 2562 ซ่้ิ่งเท่ากับ 80.42 ล้านบาท และบริษัททำาการตั�งค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุนไว้ทั�งสิ�น 72.12 ล้านบาท เพ่ิมข้�นเม่ือเปรียบเทียบกับการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่า 
ประเภทนี� ณ 31 ธันวาคม 2562 ซิ่้่งเท่ากับ 49.16 ล้านบาททั�งนี�การเพ่ิมข้�นหรือลดลงของค่าเผ่ือทั�งสองประเภทดังกล่าวเป็นผลมา 
จากความแตกต่างของวิธีการคำานวณค่าเผ่ือแต่ละประเภทเป็นสำาคัญ
  
หุ้น่�สิัน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี�สินรวมจำานวน 9,036 ล้านบาท ลดลงจำานวน 1,322 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ สิ�นปี 
2562 ซิ่้่งบริษัทมีหนี�สินรวม 10,358 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยจำานวน 
1,221 ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหนี�การค้าตามเทอมการค้าปกติลดลงจำานวน 84 ล้านบาท หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของหุ้นกู้
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี�ยคงท่ีเพ่ือหลีกเล่ียงความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยท่ีอาจเกิดข้�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 จ้งจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิิบัติตามเง่ือนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพ 
ในการขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 

ส่ัวนของผู้ถืือหุุ้้น
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,007 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ�นปี 2562 จำานวน 30 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัท 
เลือกท่ีจะรับรู้การเพ่ิมข้�นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าตาม TFRS 9 โดยปรับปรุงกับกำาไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (รายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน) และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี จำานวน 89 ล้านบาท

สัภาพค่ล่อง
 สภาพคล่องสิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 3,281 ล้านบาท และบริษัท
มีการจ่ายซืิ่�อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 1,537 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้จำานวน 164 ล้านบาท  เป็นผลให้ 
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 1,580 ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จำานวน 7 ล้านบาทซ่้ิ่งเป็นผลสุทธิจากการซืิ่�อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีมิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน  นอกจากนี� 
บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 1,590 ล้านบาทซ่้ิ่งเกิดข้�นจากผลสุทธิของการจ่ายต้นทุนการเงิน และชำาระคืน 
หนี�สินทั�งระยะสั�นและระยะยาวรวมแล้วมีมากกว่าการกู้ยืมเงินใหม่
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 นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั�นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบันการเงินได้อีกเป็น 
จำานวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั�งยังสามารถออกหุ้นกู้และตั�วแลกเงินเพ่ือระดมทุนได้ 
อย่างต่อเน่ือง จ้งจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจทั�งในระยะสั�นและระยะยาว

ผลการด�าเนินงานปี 2562 เปร่ยบเท่ัยบปี 2561 (สั�าหุ้รับงวด 12 เดือน สิั�นสุัด ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม)
 โครงสร้างรายได้ในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 (สำาหรับงวด 12 เดือน สิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561) ตามตาราง ดังนี�

หน่วย : ล้านบาท

2561
ม.ค่.- ธ.ค่. 61

(งวด 12 เดือน)

2562
ม.ค่.- ธ.ค่. 62

(งวด 12 เดือน)
% เพ่ิม (ลด)

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน  2,604 2,696 4

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน  128 124 (3)

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน  1,056 1,013 (4)

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย - 1 N/A

รายได้อ่ืน 45 46 2

รวมรายได้ 3,832 3,880 1

 รายได้หลักของบริษัทในปี 2562 ประกอบด้วย ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวน 2,696 ล้านบาท (เพ่ิมข้�นร้อยละ 4  
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) โดยเป็นการเพ่ิมข้�นตามจำานวนสินทรัพย์ให้เช่าเฉล่ียทั�งปีของปี 2562 ท่ีมีมากกว่าปี  
2561 และรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน จำานวน  124 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) สาเหตุหลัก 
ของการลดลงมาจากแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ทำาให้บริษัทต้องเข้มงวดกับการคัดเลือกลูกค้ารายใหม่ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาหนี�เสีย
ในอนาคต จ้งทำาให้ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าเงินทุนลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายการให้เช่าออกไปในสินทรัพย์ประเภทอ่ืนท่ี 
บริษัทมีความรู้และความชำานาญในสินทรัพย์ประเภทนั�นๆ เป็นอย่างดีและมีผู้ให้เช่าเป็นจำานวนน้อยรายทดแทน ซ่้ิ่งคาดว่าจะช่วยทำาให้บริษัทมี 
โอกาสในการหาลูกค้าท่ีมีความสามารถในการผ่อนชำาระท่ีดีได้มากข้�นและมีอัตรากำาไรเพ่ิมข้�น
 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 1,013 ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
จำานวน 43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เน่ืองจากมีสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาและนำาออกจำาหน่ายเป็นจำานวนน้อยลงในปีนี� 
 จากสาเหตุทั�งหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม จำานวน 3,880 ล้านบาท เพ่ิมข้�นร้อยละ 1 เม่ือเปรียบเทียบจาก 
ช่วงเดียวกันของปี 2561
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 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561 (สำาหรับงวด 12 เดือน สิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561) ตามตาราง ดังนี�

หน่วย : ล้านบาท

2561
ม.ค่.- ธ.ค่. 61

(งวด 12 เดือน)

2562
ม.ค่.- ธ.ค่. 62

(งวด 12 เดือน)
% เพ่ิม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,115 2,214 5

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,054 1,031 (2)

ขาดทุนจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 14 - (100)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 279 274 (2)

หนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (30) 4 113

ต้นทุนทางการเงิน 256 271 6

รวมค่่าใช้จ่าย 3,688 3,794 3

 ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2562 ท่ีมีค่าเส่ือมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจำานวน 2,214 ล้านบาท  เพ่ิมข้�น 99 ล้านบาท หรือ 
เพ่ิมข้�นร้อยละ 5 เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เน่ืองจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานโดยเฉล่ียตลอดทั�งปี 2562 
มีจำานวนมากกว่าปี 2561 ขณะท่ีต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานลดลง จำานวน 23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2  
เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าตามจำานวนสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาและนำาออกจำาหน่ายท่ีลดลง
 นอกจากนี� บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพ่ิมข้�น จำานวน 15 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้�นร้อยละ 6 เน่ืองจากมีสัดส่วนการกู้ยืมระยาวเพ่ิมข้�นเพ่ือ
ป้องกันปัญหาสภาพคล่องซ่้ิ่งอาจเกิดข้�นในอนาคตจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว รวมทั�งอัตราดอกเบี�ยจ่ายของบริษัทมีการปรับเพ่ิมข้�นในปีนี�

หน่วย : ล้านบาท

2561
ม.ค่.- ธ.ค่. 61

(งวด 12 เดือน)

2562
ม.ค่.- ธ.ค่. 62

(งวด 12 เดือน)

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 สาเหตุสำาคัญมาจาก 
การท่ีบริษัทมีผลต่างสุทธิจากการการตั�งหนี�สงสัยจะสูญในปี 2562 และการกลับรายการหนี�สงสัยจะสูญในปี 2561 จำานวน 33 ล้านบาท  
นอกจากนี�ในปี 2562 บริษัทยังมีต้นทุนทางการเงินเพ่ิมข้�นจำานวน 15 ล้านบาท รวมทั�งจากแนวทางในการลดระยะเวลาคงค้างของสินค้า 
คงเหลือลงเพ่ือไม่ให้เกิดความล้าสมัยของบริษัทในปี 2562 ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน
และสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้�น สุทธิจำานวน 5 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561  
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ฐานะการเงินของ บริษัทั ภัทัรลิสัซ่ิง จ�ากัด (มหุ้าชน) ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม 2562 เปร่ยบเท่ัยบ ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม 2561

สิันทัรัพย์
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,395 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำานวน 671 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 
5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานและลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ สิ�นปี 2562 
เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ สิ�นปี 2561 ในขณะท่ีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้�นจำานวน 12 ล้านบาทเน่ืองจากบริษัทมีนโยบายท่ีจะพยายามจำาหน่าย
รถมือสองไปให้ถ้งผู้บริโภคคนสุดท้ายให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ราคาจำาหน่ายท่ีดีท่ีสุด ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการจำาหน่ายเพ่ิมข้�นอยู่บ้าง 
 ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี�ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีเกินวันครบกำาหนดชำาระตั�งแต่ 3 เดือนข้�นไป จำานวน 15 ล้านบาท 
และมีลูกหนี�ผิดนัดชำาระหนี�จำานวน 72 ล้านบาท หลังหักมูลค่าของเงินประกันการเช่าแล้ว บริษัทมีการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมจำานวน 
1 ล้านบาท ค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญท่ีตั�งไว้สำาหรับสัญญาเช่าประเภทนี�มีจำานวน 80 ล้านบาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูกหนี�ตาม 
สัญญาเช่าประเภทดังกล่าวท่ีเกินวันครบกำาหนดชำาระตั�งแต่ 3 เดือนข้�นไป เท่ากับ 34 ล้านบาท และมีลูกหนี�ผิดนัดชำาระจำานวน 62 ล้านบาท  
ซ่้ิ่งหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว บริษัทมีการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญเพ่ิมข้�น จำานวน 
2 ล้านบาท โดย ณ  31 ธันวาคม 2562 ค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญท่ีตั�งไว้สำาหรับสัญญาเช่าประเภทนี�มีจำานวน 49 ล้านบาท 
  
หุ้น่�สิัน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี�สินรวมจำานวน 10,358 ล้านบาท ลดลงจำานวน 727 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ สิ�นปี 2561 
ซ่้ิ่งบรษัิทมีหนี�สินรวม 11,085 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยจำานวน 679 ล้านบาท 
ในขณะท่ีเจ้าหนี�การค้าตามเทอมการค้าปกติลดลงจำานวน 107 ล้านบาท หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม 
ระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี�ยคงท่ีเพ่ือหลีกเล่ียงความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยท่ีอาจเกิดข้�นในอนาคต    
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.41 เท่า แต่หากคำานวณเฉพาะหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย  
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.14 เท่า ทั�งนี� บริษัทได้กำาหนดเง่ือนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วนของอัตราส่วนหนี�สิน 
(คำานวณเฉพาะหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ท่ีระดับไม่เกิน 7 เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังคง 
ตำ่ากว่าเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีกำาหนดไว้ค่อนข้างมาก จ้งจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิิบัติตามเง่ือนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพในการ 
ขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 

ส่ัวนของผู้ถืือหุุ้้น
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,037 ล้านบาท เพ่ิมข้�นจาก ณ สิ�นปี 2561 จำานวน 56 ล้านบาท 

สภาพคลู�อง
 สภาพคล่องสิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 3,640 ล้านบาท และบริษัท
มีการจ่ายซืิ่�อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 2,351 ล้านบาท รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้จำานวน 180 ล้านบาท เป็นผลให้ 
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 1,108 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
จำานวน 4 ล้านบาทซ่้ิ่งเป็นผลสุทธิจากการซืิ่�อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีมิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน นอกจากนี� 
บริษัทยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 1,070 ล้านบาทซ่้ิ่งเกิดข้�นจากผลสุทธิของการจ่ายต้นทุนการเงิน และชำาระคืน 
หนี�สินทั�งระยะสั�นและระยะยาวรวมแล้วมีมากกว่าการกู้ยืมเงินใหม่
 นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั�นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบันการเงินได้อีกเป็น 
จำานวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั�งยังสามารถออกหุ้นกู้และตั�วแลกเงินเพ่ือระดมทุนได้ 
อย่างต่อเน่ือง จ้งจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจทั�งในระยะสั�นและระยะยาว
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ผลการด�าเนินงานปี 2561 เปร่ยบเท่ัยบปี 2560 (สั�าหุ้รับงวด 12 เดือน สิั�นสุัด ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม)

 โครงสร้างรายได้ในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 (สำาหรับงวด 12 เดือน สิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560) ตามตาราง ดังนี�

หน่วย : ล้านบาท

2560
ม.ค่.- ธ.ค่. 60

(งวด 12 เดือน)

2561
ม.ค่.- ธ.ค่. 61

(งวด 12 เดือน)
% เพ่ิม (ลด)

ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2,662  2,604 (2)

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 142  128 (10)

รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,005  1,056 5

รายได้อ่ืน 48 45 (6)

รวมรายได้ 3,857 3,832 (1)

 รายได้หลักของบริษัทในปี 2561 ประกอบด้วย ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวน 2,604 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 2 
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560) และรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน จำานวน  128 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 10 เม่ือเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี 2560) สาเหตุหลักของการลดลงของรายได้จากสัญญาเช่าทั�งสองประเภทเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากมีสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีสิ�นสุดลงเป็นจำานวนมากตลอดทั�งปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงสามารถให้เช่าสินทรัพย์ใหม่เพ่ิมเติม 
ข้�นได้จนทำาให้มูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานสุทธิ ณ สิ�นปี 2561 เพ่ิมข้�นจาก ณ สิ�นปี 2560  ในส่วนของสัญญาเช่าการเงินนั�น 
เน่ืองจากสินทรัพย์ให้เช่าส่วนใหญ่มีสภาพคล่องตำ่ากว่าสินทรัพย์ท่ีให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน บริษัทจ้งให้ความสำาคัญกับการพิจารณา 
ความสามารถในการชำาระค่าเช่าของลูกค้าค่อนข้างมากทั�งนี�เพ่ือป้องกันหนี�เสียท่ีอาจเกิดข้�นในอนาคต ทำาให้ลูกหนี�ภายใต้สัญญาเช่าประเภทนี� 
ณ สิ�นปี 2561  ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับณ สิ�นปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายการให้เช่าออกไปใน 
สินทรัพย์ประเภทอ่ืนท่ีบริษัทมีความรู้และความชำานาญในสินทรัพย์ประเภทนั�นๆ เป็นอย่างดีและมีผู้ให้เช่าเป็นจำานวนน้อยรายทดแทน  
ซ่้ิ่งคาดว่าจะส่งผลให้สินทรัพย์ให้เช่าและรายได้จากการให้เช่าขยายตัวได้ในอนาคตอันใกล้
 บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 1,056 ล้านบาท  เพ่ิมข้�นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
จำานวน 51 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้�นร้อยละ 5 เน่ืองจากมีสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาและนำาออกจำาหน่ายจำานวนมากในปีนี� รวมถ้งบริษัทมีนโยบาย 
จำาหน่ายสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาออกไปให้ถ้งมือผู้บริโภคคนสุดท้ายเพ่ิมมากข้�นในปี 2561 นี�ด้วย
 จากสาเหตุทั�งหมดข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม จำานวน 3,832 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 เม่ือเปรียบเทียบจาก 
ช่วงเดียวกันของปี 2560

 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 (สำาหรับงวด 12 เดือน สิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560) ตามตาราง ดังนี�

หน่วย : ล้านบาท

2560
ม.ค่.- ธ.ค่. 60

(งวด 12 เดือน)

2561
ม.ค่.- ธ.ค่. 61

(งวด 12 เดือน)
% เพ่ิม (ลด)

ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า 2,125 2,115 (0.5)

ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 1,012 1,054 4

ขาดทุนจากการจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 5 14 180

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 251 279 11

หนี�สงสัยจะสูญ 13 (30) (331)

ต้นทุนทางการเงิน 285 256 (10)

รวมค่่าใช้จ่าย 3,691 3,688 (0.08)
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 ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่าในปี 2561 ท่ีมีค่าเส่ือมราคาเป็นส่วนประกอบหลัก มีจำานวน 2,115 ล้านบาท  ลดลง 10 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 0.5  เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของค่าเช่ารับและสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน ขณะท่ี
ต้นทุนขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานเพ่ิมข้�น จำานวน 42 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้�นร้อยละ 4 เม่ือเปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
หน้า ตามจำานวนสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาและนำาออกจำาหน่ายท่ีเพ่ิมข้�น

 นอกจากนี� บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง จำานวน 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เน่ืองจากในช่วงระหว่างปีมีการกู้ยืมลดลง  
รวมทั�งอัตราดอกเบี�ยจ่ายของบริษัทมีการปรับลดลงในปีนี�

หน่วย : ล้านบาท

2560
ม.ค่.- ธ.ค่. 60

(งวด 12 เดือน)

2561
ม.ค่.- ธ.ค่. 61

(งวด 12 เดือน)

กำาไรขั�นต้น 537 489

กำาไรสุทธิ 222 224

อัตรากำาไรขั�นต้น 20% 19%

อัตรากำาไรสุทธิ 6% 6%

 ใน ปี 2561 บริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 224 ล้านบาท เพ่ิมข้�นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 เล็กน้อย

ฐานะการเงินของ บริษัทั ภัทัรลิสัซ่ิง จ�ากัด (มหุ้าชน) ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม 2561 เปร่ยบเท่ัยบ ณ วันท่่ั 31 ธันวาค่ม 2560

สิันทัรัพย์
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 14,066 ล้านบาท เพ่ิมข้�นจากปีก่อนหน้าจำานวน 855 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้�นร้อยละ 
6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานเพ่ิมข้�นจำานวน 593 ล้านบาท และลูกหนี�อ่ืน (ซิ่้่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี� 
กรมสรรพากร) เพ่ิมข้�นจำานวน 223 ล้านบาท  สำาหรับมูลค่าของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง จำานวน 36 ล้านบาท ในขณะท่ีมูลค่า 
สินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมข้�นจำานวน 55 ล้านบาทเน่ืองจากมีจำานวนสินทรัพย์ท่ีหมดสัญญาเป็นจำานวนมากในช่วงสิ�นปี 2561 และอยูร่ะหว่างการรอ
จำาหน่ายในช่วงต้นปี 2562   
 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี�ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีเกินวันครบกำาหนดชำาระตั�งแต่ 3 เดือนข้�นไป จำานวน 13 ล้านบาท 
และมีลูกหนี�ผิดนัดชำาระหนี�จำานวน 72 ล้านบาท หลังหักมูลค่าของเงินประกันการเช่าแล้ว บริษัทมีการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมจำานวน 
2 ล้านบาท ค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญท่ีตั�งไว้สำาหรับสัญญาเช่าประเภทนี�มีจำานวน 79 ล้านบาท ในส่วนของสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีลูกหนี�ตาม 
สัญญาเช่าประเภทดังกล่าวท่ีเกินวันครบกำาหนดชำาระตั�งแต่ 3 เดือนข้�นไป เท่ากับ 24 ล้านบาท และมีลูกหนี�ผิดนัดชำาระจำานวน 65 ล้านบาท  
ซ่้ิ่งหลังหักเงินประกันการเช่าและประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ให้เช่าแล้ว บริษัทมีการตั�งค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญ ลดลง จำานวน 
8 ล้านบาท โดย ณ  31 ธันวาคม 2561 ค่าเผ่ือหนี�สงสัยจะสูญท่ีตั�งไว้สำาหรับสัญญาเช่าประเภทนี�มีจำานวน 47 ล้านบาท 
  
หุ้น่�สิัน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี�สินรวมจำานวน 11,085 ล้านบาท เพ่ิมข้�นจำานวน 736 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ สิ�นปี 
2560 ซ่้ิ่งบริษัทมีหนี�สินรวม 10,349 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้�นร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยจำานวน 673 
ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหนี�การค้าตามเทอมการค้าปกติเพ่ิมข้�นจำานวน 7 ล้านบาท หนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ยส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของหุ้นกู้และ 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี�ยคงท่ีเพ่ือหลีกเล่ียงความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยท่ีอาจเกิดข้�นในอนาคต    
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.72 เท่า แต่หากคำานวณเฉพาะหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย  
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีระดับ 3.42 เท่า ทั�งนี� บริษัทได้กำาหนดเง่ือนไขการกู้ยืม (covenant) ในส่วนของอัตราส่วนหนี�สิน 
(คำานวณเฉพาะหนี�สินท่ีมีภาระดอกเบี�ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของหุ้นกู้ของบริษัทไว้ท่ีระดับไม่เกิน 7 เท่า จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังคง 
ตำ่ากว่าเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีกำาหนดไว้ค่อนข้างมาก จ้งจัดว่าบริษัทยังคงสามารถปฏิิบัติตามเง่ือนไขของการกู้ยืมดังกล่าวและมีศักยภาพในการ 
ขยายสินทรัพย์ให้เช่าเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคตได้อีกมาก 
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การวิเคราะห์และคำาอธิบัายของฝ่ายจัดการ

ส่ัวนของผู้ถืือหุุ้้น
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,981 ล้านบาท เพ่ิมข้�นจาก ณ สิ�นปี 2560 จำานวน 119 ล้านบาท 

สัภาพค่ล่อง
 สภาพคล่องสิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 3,211 ล้านบาท และบริษัท
มีการจ่ายซืิ่�อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานจำานวน 3,449 ล้านบาท  รวมกับการจ่ายภาษีเงินได้จำานวน 169 ล้านบาท เป็นผลให้ 
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 406 ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
จำานวน 1.4 ล้านบาทซ่้ิ่งเป็นผลสุทธิจากการซืิ่�อและขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีมิใช่สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน นอกจากนี� 
บริษัทยงัมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 300 ล้านบาทซ่้ิ่งเกิดข้�นจากผลสุทธิของการจ่ายต้นทุนการเงิน และชำาระคืนหนี�
สินทั�งระยะสั�นและระยะยาวรวมแล้วมีน้อยกว่าการกู้ยืมเงินใหม่
 นอกเหนือจากค่าเช่ารับท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือนแล้ว บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ระยะสั�นท่ีสามารถเบิกใช้กับสถาบันการเงินได้อีกเป็น 
จำานวนมากและได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั�งยังสามารถออกหุ้นกู้และตั�วแลกเงินเพ่ือระดมทุนได้ 
อย่างต่อเน่ือง จ้งจัดได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจทั�งในระยะสั�นและระยะยาว
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รายงานความรับัผิดชอบัของคณะกรรมการต่่องบัการเงิน

 คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินสำาหรับปีของ บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน)  
รวมถ้งสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏิในรายงานประจำาปี โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิิบัติอย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนใช้ 
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทำา รวมทั�งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ ดังนั�น งบการเงินจ้งสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานท่ีเป็นจริง สมเหตุผล

 คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั�ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่้ิ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระจากการ 
บริหารงานภายใน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนี�ปรากฏิในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่้ิ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 คณะกรรมการบรษัิท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) มีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในโดยรวมของ บรษัิท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) 
มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของ บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ�นสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีความเช่ือถือได้ โดยถือปฏิิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและปฏิิบัติตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(นายโพธิพงษ์ ลำ่าซิ่ำา)
ประธานกรรมการ

(นายพิภพ กุนาศล)
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการต่รวจสอบั

 คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบซ่้ิ่งประกอบด้วย นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และ นายอาภัสสร บุนนาค เป็นกรรมการตรวจสอบ นายดนุ สุขวัจน์ 

เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ�นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 (มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563) ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัด

ให้มีการประชุมทั�งสิ�น 4 ครั�ง โดยสามารถสรุปสาระสำาคัญในการปฏิิบัติหน้าท่ีได้ดังต่อไปนี�

 1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2563 สิ�นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 มีความเห็นว่ารายงาน 

ทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำาข้�นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม เพียงพอ และเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี

 2. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสำานักตรวจสอบภายในจำานวน 4 ครั�ง โดยได้รับทราบถ้งผลการตรวจสอบการสอบทานระบบการควบคุม

ภายในประจำาปี 2563 สิ�นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ของสำานักตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 

และเหมาะสม

 3. รับทราบรายงานการปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยครบถ้วน

 4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำานวน 4 ครั�ง มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จำากัด (KPMG) ซ่้ิ่งเป็นผู้ 

สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับรอบบัญชีปี 2563 สิ�นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ได้ปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐาน 

การประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี

 5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันซิ่้่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้�นนั�น  

เป็นการทำารายการเช่นเดียวกับรายการท่ีทำากับธุรกิจท่ัวไปซิ่้่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์

 6. พิจารณาความคืบหน้าของลูกหนี�ค้างชำาระ 

 นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรและ/หรือขอบเขต 

การปฏิิบัติงานว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นสำาคัญ จ้งมีผลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการจัดทำารายงานทางการ

เงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง โดยจากรายงานทางการเงินประจำาปี 

2563 สิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไม่พบข้อมูลหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั�งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 

แต่งตั�งนางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล และ/หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ 

กุลสันติธำารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทสำาหรับรอบบัญชีปี 2564

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน)
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บริิษััท ภััทริลิิสซิ่ิ�ง จำำ�กััด (มห�ชน)

งบัการเงินสำาหรับัปีสิ้นสุดวันท่� 
31 ธันวาคม 2563

และ
รายงานของผู้สอบับััญช่รับัอนุญาต่ 
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รายงานของผู้สอบับััญช่รับัอนุญาต่
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ภัทรลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและเรื่องอ่ืน ๆ 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและ 

กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น  

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัท 

ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ   

งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวา

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ีขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี 

 

คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดาํเนินงานและลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน 

อางถึงหมายเหตุ 3ก(2), 4(ก), 4(ฌ), 8 และ 9 ของงบการเงิน 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกหน้ีคาเชาตามสัญญา

เชาดําเนินงานและลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน เปน

จํานวนเงิน 194 ลานบาทและ 2,772 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 1.6 และรอยละ 23.0 ของสินทรัพยรวม โดยมีคาเผื่อผล

ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชา

ดําเนินงานและลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุนเปนจํานวนเงิน 

71 ลานบาทและ 72 ลานบาท ตามลําดับ 

 

ประมาณการของผูบริหารสําหรับคาเผื่อผลขาดทุนจากการ

ดอยคาน้ันประมาณโดยใชโมเดลดานเครดิตใหมท่ีมีความ

ซับซอน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณและการประมาณการ

ท่ีสําคัญในการจัดทําโมเดลดานเครดิตดังกลาว ซึ่งรวมถึง

การกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตนับจากวันท่ีรับรู

รายการเม่ือเริ่มแรก การพัฒนาโมเดลท่ีนํามาใชในการวัด

มูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา การกําหนดปจจัยเชิง

เศรษฐศาสตรมหภาคท่ีมีการคาดการณไปในอนาคตและ

การถวงนํ้าหนักดวยความนาจะเปนของสถานการณท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้นในการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาและ

การประมาณการเพิ่มเติมโดยผูบริหาร  (Management 

overlay) 

 

ท้ังน้ี สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและโครงการความ

ชวยเหลือท่ีใหกับลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ไดเพิ่มความซับซอนใหกับกระบวนการในการประมาณ

การของผูบริหาร  

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 

- ทําความเขาใจกระบวนการอนุมัติดานเครดิต การรับ

ชําระคืน การควบคุมดูแล รวมถึงนโยบายและวิธีการ

ในการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา 

- พิจารณาวานโยบายการบัญชีของบริ ษัทมีความ

สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) 

หรือไม  

- ประเมินการออกแบบและการนํามาถือปฏิบัติ รวมถึง

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในหลักท่ี

เก่ียวของกับกระบวนการอนุมัติดานเครดิตและการต้ัง

คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา 

- ใชผูเชี่ยวชาญดานเครดิตของเคพีเอ็มจีในการทดสอบ

ขอมูลท่ีสําคัญ ขอสมมติ วิธีการ โมเดล เพื่อประเมิน

ความเหมาะสมของหลักเกณฑในการพิจารณาการ

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตนับ

จากวันท่ีรับรูรายการเม่ือเริ่มแรก การจัดชั้น รวมถึง

การคํานวณเชิงทฤษฎี เพื่อใหไดมาซึ่งตัวแปรใน

โมเดลผลขาดทุนจากการดอยคาของพอรตลูกหน้ีท่ีมี

สาระสําคัญ ผูเชี่ยวชาญไดทดสอบความสมเหตุสมผล

ของปจจัยเชิงเศรษฐศาสตรมหภาคท่ีใชและการถวง

นํ้าหนักดวยความนาจะเปนตามสถานการณท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น และวิธีการในการระบุและการประมาณการ

เพิ่มเติมโดยผูบริหาร (Management overlay) รวมถึง

การพิจารณาการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงดาน

เครดิตสําหรับลูกหน้ีท่ีอยูภายใตมาตรการชวยเหลือ

ทางการเงินท่ีใหแกลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจากการ
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คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดาํเนินงานและลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน 

อางถึงหมายเหตุ 3ก(2), 4(ก), 4(ฌ), 8 และ 9 ของงบการเงิน 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร  

เน่ืองจากยอดคงเหลือของลูกหน้ีดังกลาวมีสาระสําคัญ 

และเก่ียวของกับการคํานวณท่ีซับซอน ตลอดจนตองอาศัย

ดุลยพินิจของผูบริหารในการประมาณการผลขาดทุนจาก

การดอยคา ขาพเจาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ

ในการตรวจสอบ 

แพรระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

- ทดสอบความสมเหตุสมผลของการใชเกณฑการ

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตและ

การจัดชั้นของบริษัท 

- ทดสอบการคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา รวมถึง

ทดสอบรายการปรับปรุงสําหรับการนํา TFRS 9 มา

ถือปฏิบัติเปนครั้งแรก และ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของ              

งบการเงิน 

 

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

อางถึงหมายเหตุ 4(ต) และ 22 ของงบการเงิน 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร  

บริษัทรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีคํานวณ

จากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช

ซึ่งคาดวาจะไดรับคืน 

 

การใชประโยชนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ท่ีรับรูจะพิจารณาจากความสามารถของบริษัทท่ีจะมีกําไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใชประโยชนจากผล

แตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษี (กอนวันท่ีขาดทุน

ทางภาษีหมดอายุ) 

 

เน่ืองจากความไมแนนอนในการประมาณการจํานวนเงิน

และระยะเวลาของกําไรทางภาษี และการกลับรายการของ

ผลแตกตางชั่วคราว ขาพเจาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวเปน

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 

- สอบถามผูบริหารผูซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําประมาณ

การกําไรทางภาษีในอนาคตของบริษัท  

- ประเมินและทดสอบขอสมมติท่ีใชในการประมาณการ

กํ า ไ ร ท า ง ภ า ษี ใ น อ น า ค ต  โ ด ย พิ จ า ร ณ า ค ว า ม

สมเหตุสมผลของการประมาณการในอดีต เปรียบเทียบ

กับผลการ ดํา เ นินงา นท่ี เ กิดขึ้นจริ ง  และแผนกา ร

ดํ า เ นิ น ง า น  ป ร ะ ก อ บ กั บ ข อ มู ล ท่ี มี อ ยู เ ก่ี ย ว กั บ

อุตสาหกรรมของบริษัท เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล

ของกระบวนการจัดทําประมาณการกําไรทางภาษีใน

อนาคตของผูบริหาร 

- ทดสอบการคํานวณตามประมาณการ และ  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของ 

งบการเงิน 
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ขอมูลอ่ืน 

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันท่ีใน

รายงานของผูสอบบัญชีน้ี 

 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานขอมูลอ่ืนตามท่ีระบุขางตนเม่ือจัดทําแลว 

และพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา 

หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  

ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลและขอใหทําการแกไข 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเรื่อง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง  

เวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และ

ไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ี 

ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ขอผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการ

แสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

บริษัท  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ

เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี

ของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  

 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ท่ีสําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความ

เปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งขาพเจาเชื่อวามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให

ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
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จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบ

บัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 

ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง

สมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

 

 

 

 

(อรพินท สินถาวรกุล) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9441 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพันธ 2564 
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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

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 122,901,809 140,354,568 

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 8 123,335,848 153,576,843 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาเงินทุนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 977,172,015 882,735,161 

ลูกหนี้อื่น 6, 10 467,157,209 484,312,643 

สินคาคงเหลือ 11 62,770,066 159,533,867 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 12 5,128,129 25,159,527 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,073,092 12,544,334 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,761,538,168 1,858,216,943 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาเงินทุน 9 1,722,447,831 1,076,025,375 

อาคารและอุปกรณ 6, 13 7,584,862,176 9,710,771,352 

ทรัพยสินรอการขาย 46,887,168 50,279,267 

สินทรัพยไมมีตัวตน  1,273,568            1,816,033            

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 22 479,387,456 454,859,184 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 446,304,480 242,880,647 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 10,281,162,679 11,536,631,858 

รวมสินทรัพย 12,042,700,847 13,394,848,801 

(บาท)

31 ธันวาคม
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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
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14.1 459,962,422 718,867,809 

เจาหนี้การคา 6 39,179,219 123,496,300 

เจาหนี้อื่น 15 91,560,805 109,018,803 

คาเชารับลวงหนาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 125,391,039 123,973,345 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10,255,567 -                           

หุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนภายในหนึ่งป 14.2 1,499,776,372 1,999,550,210 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14.3 872,515,000 661,644,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,098,640,424 3,736,550,467 

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชา 10,002,639 -                       

หุนกู 14.2 3,848,096,792 5,346,564,496 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14.3 1,642,321,000 817,506,000 

เงินรับลวงหนาเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเชา 180,177,494 181,340,037 

คาเชารับลวงหนา 189,275,522 211,547,609 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 16 67,093,132 64,383,583 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 5,936,966,579 6,621,341,725 

รวมหนี้สิน 9,035,607,003 10,357,892,192 

(บาท)

31 ธันวาคม
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9

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2563 2562

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน 17

   ทุนจดทะเบียน

(หุนสามัญจํานวน 646,800,483 หุน มูลคา 1 บาทตอหุน) 646,800,483 646,800,483 

   ทุนที่ออกและชําระแลว

(หุนสามัญจํานวน 596,509,825 หุน มูลคา 1 บาทตอหุน) 596,509,825 596,509,825 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 17 645,168,552 645,168,552 

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว

       ทุนสํารองตามกฎหมาย 18 64,680,049 64,680,049 

   ยังไมไดจัดสรร 1,700,735,418 1,730,598,183 

รวมสวนของผูถือหุน 3,007,093,844 3,036,956,609 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 12,042,700,847 13,394,848,801 

(บาท)

31 ธันวาคม

  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
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10

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562

รายได

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน 6, 19 2,447,932,734    2,695,979,439    

รายไดจากสัญญาเชาเงินทุน 19 162,289,462       123,584,874       

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 981,141,013       1,012,783,032    

กําไรจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย -                      1,313,322           

รายไดอื่น 6 34,090,628         46,507,086         

รวมรายได 3,625,453,837    3,880,167,753    

คาใชจาย 

ตนทุนทางตรงจากการใหเชา 6, 19, 21 2,063,109,170    2,214,075,434    

ตนทุนขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 21 993,615,347       1,030,998,686    

ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 21 6,491,485           -                      

คาใชจายในการบริหาร 6, 21 255,274,473       274,387,469       

รวมคาใชจาย 3,318,490,475    3,519,461,589    

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 306,963,362       360,706,164       

ตนทุนทางการเงิน (261,642,388)     (271,183,237)     

กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา 8, 9, 10, 21 9,875,765           -                      

หนี้สงสัยจะสูญ 8, 9, 10, 21 -                      (3,576,386)         

กําไรกอนภาษีเงินได 55,196,739         85,946,541         

รายไดภาษีเงินได 22 (20,863,804)       (84,364,698)       

กําไรสําหรับป 76,060,543         170,311,239       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว 16 2,514,015           (1,046,915)         

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 22 (502,803)            209,383              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี 2,011,212           (837,532)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 78,071,755         169,473,707       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 23 0.13                    0.29                    

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  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
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งบักระแสเงินสด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป 76,060,543          170,311,239        

ปรับรายการที่กระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,678,131,157     1,782,694,748     

ตนทุนทางการเงิน 261,642,388        271,183,237        

กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน (9,875,765)          -                       

กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย (1,120,000)          -                       

หนี้สงสัยจะสูญ -                       3,576,386            

ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 738,382               175,274               

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 481,588               (152,311)              

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 5,223,564            14,705,127          

รายไดภาษีเงินได (20,863,804)        (84,364,698)        

1,990,418,053     2,158,129,002     

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 40,003,805          47,215,706          

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาเงินทุน 389,106,659        315,919,188        

ลูกหนี้อื่น 17,155,434          32,107,039          

สินคาคงเหลือ 993,615,347        1,030,998,685     

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 20,031,398          (19,535,341)        

ทรัพยสินรอการขาย 4,100,000            -                       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,471,242            9,650,854            

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (74,687,479)        121,357,064        

เจาหนี้การคา (84,317,081)        (106,748,621)      

เจาหนี้อื่น (7,969,915)          1,785,603            

หนี้สินตามสัญญาเชา 5,900,641            -                       

เงินรับลวงหนาเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเชา (1,162,543)          11,693,068          

คาเชารับลวงหนา (20,854,393)        37,060,172          

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 3,280,811,168     3,639,632,419     

เงินสดจายซื้อสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (1,537,493,922)   (2,351,354,021)   

ภาษีเงินไดจายออก (163,689,126)      (180,108,206)      

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,579,628,120     1,108,170,192     

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(บาท)

  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
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งบักระแสเงินสด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (7,278,321)          (5,415,714)          

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน -                       (234,000)              

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 619,417               1,322,570            

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (6,658,904)          (4,327,144)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายตนทุนทางการเงิน (270,035,858)      (277,999,806)      

เงินปนผลจายใหผูถือหุนของบริษัท (89,476,473)        (113,336,867)      

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,240,000,000     8,345,000,000     

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (3,500,000,000)   (9,255,000,000)   

เงินสดรับจากการออกหุนกู -                       2,650,000,000     

เงินสดจายเพื่อชําระคืนหุนกู (2,000,000,000)   (2,200,000,000)   

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,759,000,000     500,000,000        

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (723,314,000)      (719,112,000)      

เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา (6,595,644)          -                       

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,590,421,975)   (1,070,448,673)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (17,452,759)        33,394,375          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 140,354,568        106,960,193        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7 122,901,809        140,354,568        

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(บาท)

  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
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หมายเหตุ่ประกอบังบัการเงิน 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

 15 

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอมูลท่ัวไป 

2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญช ี

4  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5  ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

7  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

8  ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

9  ลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน 

10  ลูกหน้ีอ่ืน 

11  สินคาคงเหลือ 

12  สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย 

13  อาคารและอุปกรณ 

14  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

15  เจาหน้ีอ่ืน 

16  ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน  

17  ทุนเรือนหุน 

18  ทุนสํารองตามกฎหมาย  

19  สวนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได 

20  คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

21  คาใชจายตามลักษณะ 

22  ภาษีเงินได 

23  กําไรตอหุน 

24  เงินปนผล 

25  เครื่องมือทางการเงิน 

26  การบริหารจัดการทุน 

27  ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

28  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

29  การจัดประเภทรายการใหม 
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

16 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด  )มหาชน (  “บริษัท”  เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ                                

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2539 โดยมีท่ีอยูจดทะเบียนของบริษัทต้ังอยูเลขท่ี 252/6                

อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด  )มหาชน (  (ถือหุนรอยละ 10) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ี

จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการใหเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง ซึ่งเปนการใหบริการในรูปแบบการใหเชาทรัพยสิน

กับผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลเปนหลัก 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ 

ปรับปรุงใหมน้ัน มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท 

 

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี

เก่ียวของ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเชา (TFRS 16) เปนครั้งแรกซึ่งไดเปดเผย

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไวในหมายเหตุขอ 3 
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นอกจากน้ีบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวด

ปจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินน้ีกอนวันท่ีมีผลบังคับใช บริษัทไดประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

ตองบการเ งินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม เหลา น้ี  

ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 

 

(ข) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 

งบการเงินนี้นําเสนอเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการ

ปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน  

 

(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ  

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารใชวิจารณญาณ การประมาณการ

และขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกตางจากท่ีประมาณการไว ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยาง

ตอเน่ือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

 

(1) การใชวิจารณญาณ 

 

ขอมูลเก่ียวกับการใชวิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตอ

จํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงิน ประกอบดวยหมายเหตุขอตอไปน้ี 

 

  

4(ซ) สัญญาเชา 

− การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

− บริษัทพิจารณาถึงความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิทธิตออายุสัญญา

 เชาหรือไม 

− บริษัทจะใชสิทธิยกเลิกสัญญาเชาหรือไม 

− บริษัทไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพยท่ีผูเปน

 เจาของพึงไดรับใหกับผูเชาหรือไม 

5 ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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(2) ขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ 

 

ขอมูลเก่ียวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีความเสี่ยง

อยางมีนัยสําคัญท่ีจะสงผลใหตองมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคัญในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน     

ในปบัญชีถัดไป ไดเปดเผยในหมายเหตุขอตอไปน้ี 

 

4(ซ) การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มท่ีใชในการวัดมูลคาหน้ีสินตามสัญญาเชา 

5 ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

8, 9 และ 10 การวัดมูลคาคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหน้ี 

11 การวัดมูลคาคาเผื่อการปรับมูลคาสินคาคงเหลือ 

16 การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวเก่ียวกับขอสมมติหลัก

ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และ 

22 การรับรูสินทรัพยภาษีเ งินได  การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนํา                      

ผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน  

 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงินและ 

TFRS 16 เปนครั้งแรก  

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี   กําไรสะสม 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  1,730,598 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) เน่ืองจาก   

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน   

การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน  ก(1) - 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน ก(2)           (23,073) 

ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของ  4,615 

    การถือปฏิบัติตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ข - 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรบัปรุงใหม  1,712,140 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน 

 

บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงินดวยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม

กับกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ดังน้ัน บริษัทจึงไมปรับปรุงขอมูลท่ีนําเสนอในป 2562 และไมนํา

ขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินมาถือ

ปฏิบัติกับขอมูลเปรียบเทียบ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงินน้ีใหขอกําหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ โดยรายละเอียดของนโยบายการ

บัญชีเปดเผยในหมายเหตุขอ 4(ก) และขอ 4(ฌ) ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุมเครื่องมือทางการเงิน มีดังน้ี  

  

(1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

TFRS 9 กําหนดการจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ประเภทไดแก ราคาทุนตัดจําหนาย  

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVTPL)  

โดยจัดประเภทตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการ 

ในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงินน้ัน อยางไรก็ตามบริษัทอาจเลือกกําหนดใหวัดมูลคาเม่ือเริ่มแรก

ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนท้ังน้ีเม่ือกําหนดแลวไมสามารถยกเลิกได TFRS 9 ยกเลิกการจัด

ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด หลักทรัพยเผื่อขาย หลักทรัพยเพื่อคา และเงินลงทุนท่ัวไปตามท่ี

กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 105 (TAS 105) 

 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายจะรับรูดอกเบ้ียรับและ

ดอกเบ้ียจายดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  
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ตารางดังตอไปน้ีแสดงเปรียบเทียบการจัดประเภทและการวัดมูลคาเดิมตาม TAS 105 และ การวัดมูลคาใหมตาม 

TFRS 9 

 

 

การจัดประเภทตาม        

TAS 105 ณ วันท่ี             

31 ธันวาคม 2562 

 การจัดประเภทตาม 

TFRS 9 ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2563 

 มูลคาตามบัญชี 

 ราคาทุนตัด 

จําหนาย - สุทธิ 

 (พันบาท) 

สินทรัพยทางการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 140,355  140,355 

ลูกหน้ีอ่ืน 484,313  484,313 

รวม 624,668  624,668 

    

หน้ีสินทางการเงิน    

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 718,868  718,868 

เจาหน้ีการคา 123,496  123,496 

เจาหน้ีอ่ืน 232,992  232,992 

หุนกู 7,346,115  7,346,115 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,479,150  1,479,150 

รวม 9,900,621  9,900,621 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหน้ีอ่ืนถูกจัดประเภทดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย เ น่ืองจาก 

เขาเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

-  บริษัทถือครองสินทรัพยทางการเงินน้ันตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยทางการเงิน 

เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

-  ขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน ซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียงเงินตนและ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนดไว 

  



126 บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

21 

(2) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา  

 

TFRS 9 แนะนําวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน 

ในขณะท่ีเดิมบริษัทประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และ 

การคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีในอนาคตของลูกคา TFRS 9 กําหนดใหใชวิจารณญาณในการประเมิน 

วาการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจน้ันมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร 

และพิจารณาความนาจะเปนถวงนํ้าหนัก ท้ังน้ี การพิจารณาดอยคาดังกลาวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงิน

ท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย และลูกหน้ีตามสัญญาเชา  

 

บริษัทไดประเมินการดอยคาตาม TFRS 9 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 สงผลใหมีคาเผื่อผลขาดทุนจากการ 

ดอยคาเพิ่มขึ้น ดังน้ี 

 

 

 

คาเผื่อผลขาดทุนจาก

การดอยคา ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 

 ผลขาดทุนจากการ

ดอยคาท่ีรับรู

เพิ่มเติม ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2563 

  

คาเผื่อผลขาดทุนจาก

การดอยคา ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 80,415   (3,303)  77,112 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน 49,158  26,376  75,534 

รวม 129,573  23,073  152,646 

 

บริษัทเลือกท่ีจะรับรูการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการดอยคาโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 

2563 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเชา 

 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรกกับสัญญาท่ีเคยระบุวาเปนสัญญาเชาตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาเชา (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม (TFRIC 4) ดวยวิธีปรับปรุงยอนหลังโดยรับรู

ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)   
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เดิมบริษัทในฐานะผูเชาจะรับรูรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ

สัญญาเชา ตาม TFRS 16 บริษัทไดประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม  

หากสัญญาประกอบดวยสวนท่ีเปนการเชาและสวนท่ีไมเปนการเชา บริษัทปนสวนสิ่งตอบแทนท่ีตองจาย 

ตามราคาขายท่ีเปนเอกเทศ (Transaction price) ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสิน

ตามสัญญาเชา สงผลใหลักษณะของคาใชจายท่ีเก่ียวของกับสัญญาเชาดังกลาวเปล่ียนแปลงไปโดยบริษัทรับรู                  

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบ้ียจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา  
 

ในการปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง บริษัทไดเลือกใชขอยกเวนตอไปน้ี 

- ไมรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาท่ีอายุสัญญาเชาสิ้นสุดภายใน 12 เดือน   

- ใชขอเท็จจริงท่ีทราบภายหลังในการกําหนดอายุสัญญาเชา   

- ใชอัตราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุมสัญญาเชาท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันอยางสมเหตุสมผล   

- พิจารณาตามการประเมินกอนหนาวาสัญญาเปนสัญญาท่ีสรางภาระหรือไม เพื่อเปนทางเลือกในการทบทวนการ

ดอยคา และ 

- ไมรวมตนทุนทางตรงเริ่มแรกในการวัดมูลคาสินทรัพยสิทธิการใช  
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16    

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิทธิการใชแสดงเปนสวนหน่ึงในอาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 20,953 

หน้ีสินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น 20,953 
 

การวัดมูลคาหน้ีสินตามสัญญาเชา    

  

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเปดเผยไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 18,499 

คิดลดโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่ม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563   15,107 

สัญญาท่ีถูกประเมินใหมเปนสัญญาเชา 897 

ขอยกเวนในการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชาระยะสั้น (4,631) 

มูลคาคงเหลือท่ีไดรับการประกัน 9,580 

หน้ีสินตามสัญญาเชาที่รับรู ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 20,953 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (รอยละตอป)  4.74 

 

สินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาขางตนแสดงเปนสวนหน่ึงของสวนงานยานพาหนะทางบก และสวน

งานอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
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4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ยกเวนท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุขอ 3  

 

(ก) เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

(ก.1) การรับรูรายการและการวัดมูลคาเม่ือเริ่มแรก  

 

ลูกหน้ีอ่ืน และเจาหน้ีการคารับรูรายการเม่ือเริ่มแรกเม่ือมีการออกตราสารเหลาน้ัน สินทรัพยทางการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ท้ังหมดรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกเม่ือบริษัทเปนคูสัญญาตามขอกําหนดของเครื่องมือ

ทางการเงินน้ัน  
 

สินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนวัดมูลคา

เม่ือเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมบวกตนทุนการทํารายการซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการไดมาหรือการออกตราสาร 

 

(ก.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาภายหลัง  

 

สินทรัพยทางการเงิน - การจัดประเภท 

 

ณ วันท่ีรับรูรายการเม่ือเริ่มแรก สินทรัพยทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลคา ไดแก  

การวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลคายุติธรรมผานกําไร

หรือขาดทุน 

 

สินทรัพยทางการเงินจะไมถูกจัดประเภทรายการใหมภายหลังการรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกเวนแตบริษัทมีการ

เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยทางการเงิน ในกรณีดังกลาวสินทรัพยทางการเงินท่ี 

ไดรับผลกระทบท้ังหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหมโดยทันทีเปนตนไปนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ

จัดประเภท 
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สินทรัพยทางการเงินท่ีไมไดถูกกําหนดใหวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลคาดวยราคาทุน              

ตัดจําหนายหากเขาเง่ือนไขท้ังสองขอดังตอไปน้ี  

- ถือครองสินทรัพยทางการเงินน้ันตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

- ขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียงเงินตนและ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนดไว 

 

สินทรัพยทางการเงินท้ังหมดท่ีไมไดจัดประเภทใหวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายหรือมูลคายุติธรรม 

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอธิบายไวขางตนจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 

บริษัทไดประเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยทางการเงินท่ีถือไวในระดับพอรตโฟลิโอ เน่ืองจากเปนวิธีท่ีดี

ท่ีสุดท่ีจะสะทอนวิธีการจัดการธุรกิจและเปนขอมูลท่ีนําเสนอใหแกผูบริหาร ขอมูลท่ีใชในการพิจารณารวมถึง 

- นโยบายและวัตถุประสงคของพอรตโฟลิโอและการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวในทางปฏิบัติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลยุทธของผูบริหารเก่ียวกับการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การดํารงระดับอัตราดอกเบ้ีย 

การจับคูระหวางระยะเวลาของสินทรัพยทางการเงินกับระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวของ หรือกระแสเงินสด

ออกท่ีคาดการณหรือรับรูกระแส เงินสดผานการขายสินทรัพยทางการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการดําเนินงานของพอรตโฟลิโอและการรายงานใหผูบริหารของบริษัท 

- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยทางการเงินท่ีถือตามโมเดล

ธุรกิจ) และกลยุทธในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

- วิธีการประมาณผลตอบแทนใหผูจัดการเงินลงทุน (เชน ผลตอบแทนอางอิงจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

ท่ีบริหารจัดการหรืออางอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดกอน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณการขายในอนาคต 

 

การโอนสินทรัพยทางการเงินไปยังบุคคลท่ีสามท่ีไมเขาเง่ือนไขการตัดรายการออกจากบัญชีจะไมถือเปน 

การขายซึ่งสอดคลองกับการรับรูรายการสินทรัพยอยางตอเน่ืองของบริษัท 



130 บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

25 

สินทรัพยทางการเงิน - การประเมินวากระแสเงินสดตามสัญญาเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบ้ียจากยอด

คงเหลือของเงินตนหรือไม  

 

สําหรับวัตถุประสงคของการประเมินน้ี 

“เงินตน” หมายถึง มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ีรับรูรายการเม่ือเริ่มแรก 

“ดอกเบ้ีย” หมายถึง สิ่งตอบแทนจากมูลคาเงินตามเวลาและความเสี่ยงดานเครดิตท่ีเก่ียวของกับจํานวนเงินตน

ท่ีคางชําระในชวงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเสี่ยงในการกูยืมโดยท่ัวไป และตนทุน (เชน ความเสี่ยง

ดานสภาพคลองและคาใชจายในการบริหาร) รวมถึงอัตรากําไรขั้นตน 
 

ในการประเมินวากระแสเงินสดตามสัญญาเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบ้ียหรือไม บริษัทพิจารณา

ขอกําหนดตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินวาสินทรัพยทางการเงินประกอบดวย

ขอกําหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งอาจ 

ทําใหไมเขาเง่ือนไขในการประเมิน บริษัทพิจารณาถึง  

- เหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งเปนเหตุใหมีการเปล่ียนแปลงจํานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียตามสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบ้ียผันแปร และ 

- เ ง่ือนไขเ ม่ือสิทธิเรียกรองของบริ ษัทถูกจํากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยตามท่ีกําหนด  

(เชน สินทรัพยทางการเงินท่ีผูใหกูไมมีสิทธิไลเบ้ีย) 

 

สินทรัพยทางการเงิน - การวัดมูลคาภายหลังและกําไรและขาดทุน 

 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไร

หรือขาดทุน 

 

 สินทรัพยเหลาน้ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม กําไรและขาดทุนสุทธิ

รวมถึงรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีวัดมูลคาดวยราคา

ทุนตัดจําหนาย 

 สินทรัพย เหล า น้ี วัดมูลค าในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนา ยโดยวิ ธี 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ราคาทุนตัดจําหนายลดลงดวยผลขาดทุนจากการ 

ดอยคา รายไดดอกเบ้ีย และผลขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 
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เงินลงทุนในตราสาร

หน้ีท่ีวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน 

 สินทรัพยเหลาน้ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม รายไดดอกเบ้ียคํานวณ

โดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและ               

ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน กําไรและขาดทุนสุทธิอ่ืน

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมีการตัดรายการออกจากบัญชี กําไรและ

ขาดทุนสะสมท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัดประเภทรายการใหม

ไปยังกําไรหรือขาดทุน  

 

เงินลงทุนในตราสาร

ทุนท่ีวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน 

 สินทรัพยเหลาน้ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม เงินปนผลรับรูเปน

รายไดในกําไรหรือขาดทุนเวนแตเงินปนผลดังกลาวเปนการคืนทุนของ 

เงินลงทุน กําไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะ  

ไมถูกจัดประเภทรายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุน 

 

หน้ีสินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลคาในภายหลังและกําไรและขาดทุน  

 

หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายหรือมูลคายุติธรรมผาน 

กําไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจัดประเภทใหวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนหากใหถือไว

เพื่อคา ถือเปนอนุพันธหรือกําหนดใหวัดมูลคาเม่ือเริ่มแรกดวยวิธีดังกลาว หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมและรับรูกําไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึง

ดอกเบ้ียจายในกําไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายดวยวิธี

ดอกเบ้ียท่ีแทจริง ดอกเบ้ียจายรับรูในกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชี

ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

(ก.3)  การตัดรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพยทางการเงิน 

 

บริษัทตัดรายการสินทรัพยทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบท้ังหมดของสินทรัพยทางการเงินไดถูกโอนหรือในกรณีท่ีบริษัทไมได

ท้ังโอนหรือคงไวซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบท้ังหมดและไมไดคงไวซ่ึงการ

ควบคุมในสินทรัพยทางการเงิน 
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บริษัทเขาทําธุรกรรมซึ่งมีการโอนสินทรัพย ท่ีรับรูในงบแสดงฐานะการเงินแตยังคงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเปนเจาของท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดในสินทรัพยท่ีโอนหรือบางสวนของสินทรัพย  

ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ีโอนจะไมถูกตัดรายการออกจากบัญชี 

 

หน้ีสินทางการเงิน 

 

บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 

บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยรับรูหน้ีสินทางการเงินใหมดวยมูลคายุติธรรมท่ี

สะทอนเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว  

 

การตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชี ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีท่ีตัดรายการและสิ่งตอบแทน 

ท่ีตองจาย (รวมถึงสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดท่ีไดโอนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน และลูกหน้ีอ่ืน 

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุนแสดงมูลคายอดคงคางสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายไดหักคาเผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 

เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา  
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การจําหนายเงินลงทุน 

 

เ ม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีจะถูกบันทึกใน                  

กําไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ 

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 

 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภท              

เผื่อเรียก  

 

(ค) สินคาคงเหลือ 

 

สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานถูกโอนเปนสินคาคงเหลือเม่ือวันท่ีไดหยุดการใหเชาและถือไวเพื่อขาย   

วัดมูลคาดวยราคาตามบัญชี ณ วันท่ีสินทรัพยดังกลาวไดหยุดการใหเชาหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใด 

จะตํ่ากวา 

 

ตนทุนของสินคาคงเหลือคํานวณโดยใชวิธีราคาเจาะจง 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายท่ีจําเปน

โดยประมาณในการขาย 

 

(ง) สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

 

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย ประกอบดวยสังหาริมทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายภายใตสัญญาเชาเงินทุนท่ีบริษัทคาดวาจะขาย

ภายใน 1 ป วัดมูลคาราคาดวยจํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย             

ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาในภายหลังรับรู

ในกําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมท่ีเคยรับรู 
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(จ) อาคารและอุปกรณ 

 

การรับรูและการวัดมูลคา 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  

 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ

กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย

เพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะ

สถานท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางาน

ไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ันใหถือวา ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ  

 

สวนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ

สวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนาย

กับมูลคาตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ               

ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัด

มูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี  

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงอาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย

หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังน้ี 

 

สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ตามอายุสัญญาเชา 

อาคารชุดสาํนักงานและระบบสาธารณูปโภค  3 และ 40 ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5, 7 และ 10  ป 

ยานพาหนะ     5 ป 

 

สินทรัพยรอใหเชาจะคิดคาเสื่อมราคาเม่ือเริ่มมีการเชา 

 

บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 

 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพยและมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุก 

สิ้นรอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฉ) ทรัพยสินรอการขาย 

 

ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีบริษัทคาดวาจะขายเกินกวา 1 ป วัดมูลคาราคาดวย

จํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับราคาประเมินท่ีคาดวาจะจําหนายไดหักตนทุนในการขาย และจัดประเภท

เปนสินทรัพยไมหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจาก

การวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมท่ีเคยรับรู 

 

(ช) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรท่ีบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ 

ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม   
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รายจายภายหลังการรับรูรายการ 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเก่ียวของน้ัน คาใชจายอ่ืนรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาตัดจําหนาย   

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย 

ไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน ระยะเวลาท่ีคาดวา 

จะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 

 

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ซ) สัญญาเชา 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

ณ วันเริ่มตนของสัญญา บริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม  

บริษัทนําคํานิยามของสัญญาเชาตาม TFRS 16 มาใชในการประเมินวาสัญญาน้ันใหสิทธิในการควบคุมการใช

สินทรัพยท่ีระบุหรือไม 

  

ในฐานะผูเชา 

 

ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผลหรือวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเชา สัญญาท่ีมีสวนประกอบท่ีเปนสัญญาเชา  

บริษัทจะปนสวนส่ิงตอบแทนท่ีตองจายตามสัญญาใหกับแตละสวนประกอบของสัญญาเชาตามเกณฑราคาขายท่ี

เปนเอกเทศ สําหรับสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทเลือกท่ีจะไมแยกสวนประกอบท่ีไมเปนการเชาและรับรูสัญญา

เชาและสวนประกอบท่ีไมเปนการเชาเปนสัญญาเชาเพียงอยางเดียว  

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร  3 - 10 ป 
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บริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล ยกเวนสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมี

มูลคาตํ่าหรือสัญญาเชาระยะสั้นจะรับรูเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 

สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคา และปรับปรุงเม่ือมี

การวัดมูลคาใหมของหน้ีสินตามสัญญาเชา ตนทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยจํานวนเงินท่ีรับรูเม่ือ

เริ่มแรกของหน้ีสินตามสัญญาเชาปรับปรุงดวยจํานวนเงินท่ีจายชําระตามสัญญาเชา ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผลหรือ

กอนวันท่ีสัญญาเริ่มมีผลรวมกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกและประมาณการตนทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจ

ในสัญญาเชาท่ีไดรับ คาเส่ือมราคารับรูในกําไรหรือขาดทุนดวยวิธีเสนตรงนับจากวันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผลจนถึง 

วันสิ้นสุดของอายุสัญญาเชาเวนแตสัญญาเชาดังกลาวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ีเชาใหกับบริษัทเม่ือสิ้นสุด

สัญญาเชา หรือตนทุนของสินทรัพยสิทธิการใชสะทอนวาบริษัทจะมีการใชสิทธิในการซื้อสินทรัพย ในกรณีน้ี

สินทรัพยสิทธิการใชจะบันทึกคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชประโยชนของสินทรัพยท่ีเชา ซึ่งกําหนดตามเกณฑ

เดียวกันกับสินทรัพยและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

 

หน้ีสินตามสัญญาเชาวัดมูลคาเม่ือเริ่มแรกดวยมูลคาปจจุบันของคาเชาท่ียังไมไดจายชําระ ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล 

คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชา เวนแตอัตราน้ันไมสามารถกําหนดได บริษัทใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม

สวนเพ่ิมของบริษัท คาเชารวมถึงคาเชาคงท่ีหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาคางรับ คาเชาผันแปรท่ีขึ้นอยูกับดัชนีหรือ

อัตรา และจํานวนเงินท่ีคาดวาตองจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ คาเชายังรวมถึง จํานวนเงินท่ีตองจายตาม     

สิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา หากบริษัทมีความแนนอน

อยางสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิทธิ คาเชาผันแปรท่ีไมขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตราจะรับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเกิดรายการ 

 

บริษัทกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มโดยนําอัตราดอกเบ้ียจากแหลงขอมูลทางการเงินภายนอกหลายแหง

และไดปรับปรุงบางสวนเพื่อใหสะทอนระยะเวลาของสัญญาเชาและลักษณะของสินทรัพยท่ีเชา 

 

หน้ีสินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง และหน้ีสินตามสัญญาเชาจะถูก          

วัดมูลคาใหมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเชา การเปล่ียนแปลงคาเชา การเปล่ียนแปลงประมาณการจํานวนเงินท่ี

คาดวาตองจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิทธิเลือกซื้อ  

สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา เม่ือมีการวัดมูลคาหน้ีสินตามสัญญาเชา

ใหม จะปรับปรุงกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใช หรือรับรูในกําไรหรือขาดทุน หากมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยสิทธิการใชไดถูกลดมูลคาลงจนเปนศูนยแลว 
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ในฐานะผูใหเชา 

 

ณ วันท่ีเริ่มตนของสัญญาเชาหรือวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเชา สัญญาท่ีมีสวนประกอบท่ีเปนสัญญาเชารายการ

หน่ึงหรือมากกวาหรือมีสวนประกอบท่ีไมเปนการเชา บริษัทจะปนสวนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรับตามสัญญาใหกับ  

แตละสวนประกอบตามเกณฑราคาขายท่ีเปนเอกเทศ 

 

เม่ือบริษัทเปนผูใหเชา บริษัทจะพิจารณา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาวาไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมด

หรือเกือบท้ังหมดท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยอางอิงไปใหแกผูเชาหรือไม หากมี สัญญาเชาดังกลาวจะจัด

ประเภทเปนสัญญาเชาเงินทุน หากไมมี สัญญาเชาดังกลาวจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

บริษัทรับรูคาเชาท่ีไดรับจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนรายไดคาเชาดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา และแสดง

เปนสวนหน่ึงของรายไดคาเชา ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นเพื่อการไดมาซึ่งสัญญาเชาดําเนินงานจะรวมเปน

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีใหเชาและรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาโดยใชเกณฑเดียวกัน

กับรายไดคาเชา คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดรับ  

 

บริษัทรับรูลูกหน้ีสัญญาเชาเงินทุนดวยจํานวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเชา ซึ่งประกอบดวยมูลคาปจจุบันของคาเชา

และมูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับประกันคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชา รายไดดอกเบ้ียจากสัญญาเชา

เงินทุนจะถูกปนสวนในแตละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะทอนอัตราผลตอบแทนคงท่ีในแตละงวดของบริษัทท่ีได

จากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเชา 

 

บริษัทถือปฏิบัติตามขอกําหนดการตัดรายการและการดอยคาตาม TFRS 9 กับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา  

(ดูหมายเหตุขอ 4(ฌ)) บริษัทสอบทานมูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับประกันท่ีประมาณการไว ซึ่งใชในการคํานวณ  

เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาอยางสมํ่าเสมอ 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

สัญญาเชาดําเนินงานในฐานะผูเชา 

 

คาเชาจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชน

ท่ีไดรับตามสัญญาเชา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเชา  

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับ

การยืนยันการปรับคาเชา  
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(ฌ) การดอยคาสินทรัพยทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

การประมาณการและการใชดุลยพินิจท่ีสําคัญ 

 

การคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของบริษัทขึ้นอยูกับแบบจําลองท่ีซับซอนและชุดขอมูล

สมมติฐานหลายชุด การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญในการกําหนดผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้นเก่ียวของกับเกณฑท่ีใชในการประเมินเก่ียวกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิตและการพัฒนาโมเดล 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นรวมถึงการเลือกขอมูลเศรษฐกิจมหภาค การคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้นยังเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญทางดานเครดิตซึ่งฝายบริหารนํามาพิจารณารวมกับ

ขอมูลท่ีหลากหลายของคูสัญญาซึ่งมาจากท้ังภายในและภายนอก 

 

การวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นแสดงมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินสดท่ีคาดวาจะไมไดรับสําหรับระยะเวลา

ท่ีเหลืออยูของสินทรัพยทางการเงินหรือสัญญาค้ําประกัน จํานวนเงินสดท่ีคาดวาจะไมไดรับ คือ สวนตางระหวาง

กระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับตลอดระยะเวลาตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน 

 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นคํานวณโดยปราศจากอคติดวยจํานวนเงินท่ีคํานึงถึงความนาจะเปน 

ถวงนํ้าหนัก ซึ่งพิจารณาจากการประเมินชวงของผลลัพธท่ีเปนไปได มูลคาเงินตามเวลา และขอมูลสนับสนุนและ

สมเหตุสมผล รวมถึงการพยากรณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

 

การประมาณการของจํานวนเงินสดท่ีคาดวาจะไมไดรับคํานวณโดยคูณความนาจะเปนท่ีลูกหน้ีจะผิดนัดชําระหน้ี 

(PD - Probability of default) กับ รอยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีตอยอดหน้ี 

(LGD - Loss given default) กับ ยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนัดชําระ (EAD - Exposure at the 

time of default) 

 

สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคท่ีคาดการณไวถูกรวมอยูใน PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวของและหากมีการ

ระบุถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเส่ียงดานเครดิต สมมติฐานเหลาน้ีถูกกําหนดโดยใชขอมูลท่ีสมเหตุสมผลและ

สนับสนุนได ซึ่งรวมถึงการคาดการณท่ีพัฒนาขึ้นภายในและสมมติฐานท่ีมีอยูภายนอก  



140 บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

35 

สถานการณท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเปนชวงของผลลัพธท่ีมีความเปนไปไดและ

สมเหตุสมผล ท้ังในแงของการพิจารณา PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวของ และในการพิจารณาภาพรวมของ

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

 

การประมาณจํานวนเงินสดท่ีคาดวาจะไมไดรับสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีมีหลักประกันน้ันควรคํานึงถึง 

การคาดการณจํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะไดรับจากการยึดหลักประกันท่ีหักตนทุนของการไดมา

และการขายหลักประกัน โดยไมคํานึงวาการยึดทรัพยน้ันเปนไปไดหรือไม 

 

การประมาณจํานวนเงินสดท่ีคาดวาจะไมไดรับถูกคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงเม่ือเริ่มแรกของเครื่องมือ 

ทางการเงินน้ัน 

 

ลําดับชั้นของการรับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

 

ชั้นท่ี 1 ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา 

 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นรับรูเริ่มแรกเม่ือรับรูเครื่องมือทางการเงิน และเปนตัวแทนของประมาณการ

จํานวนเงินสดท่ีคาดวาจะไมไดรับจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีนาจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ี

รายงาน ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นถูกพิจารณาอยางตอเน่ืองโดยใชหลักเกณฑดังกลาวจนกระท่ังเกิด

การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (SICR - Significant increase in credit risk) หรือสินทรัพย 

ทางการเงินกลายเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิต หากสินทรัพยทางการเงินไมมีการเพิ่มขึ้นอยาง

มีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตแลว ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจะถูกกลับมาพิจารณา 

บนหลักเกณฑระยะเวลา 12 เดือน 

 

ชั้นท่ี 2 ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุ - ไมดอยคา 

 

หากสินทรัพยทางการเงินประสบกับการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (SICR - Significant 

increase in credit risk) นับจากวันรับรูรายการเม่ือเริ่มแรก ประมาณการของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น

จะรับรูจะเปนผลมาจากความเปนไปไดของทุกเหตุการณจากการผิดนัดชําระหน้ีตลอดอายุท่ีคาดไวของสินทรัพย

ทางการเงิน การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตถูกประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงใน

การผิดนัดชําระ ณ วันท่ีรายงาน กับความเสี่ยงดังกลาว ณ วันท่ีรับรูรายการเม่ือเริ่มแรก ความมีสาระสําคัญของ 

การประเมินดังกลาวถูกพิจารณาโดยใชปจจัยดานตัวเลขและปจจัยดานคุณภาพหลายปจจัย สินทรัพยทางการเงินท่ี

คางชําระเงินตนและ/หรือดอกเบ้ียมากกวา 30 วัน แตคางชําระไมเกิน 90 วัน และยังไมใชสินทรัพยทางการเงินท่ีมี

การดอยคาดานเครดิตจะถูกประเมินวามีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต 
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ชั้นท่ี 3 ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุ - ดอยคา 

 

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิตหรือคางชําระเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียเกินกวา 90 วัน สินทรัพยทาง

การเงินจะถูกพิจารณาเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเปนไปไดวาจะ 

ไมสามารถชําระคืนไดเม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงหรือหลายเหตุการณท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยทางการเงิน  
 

หลักฐานท่ีแสดงวาสินทรัพยทางการเงิน มีการดอยคาดานเครดิตครอบคลุมถึงขอมูลท่ีสังเกตไดจากเหตุการณ

ดังตอไปน้ี  

- อยูระหวางการยึดหลักประกันเพื่อชําระหน้ี 

- อยูระหวางการฟองรอง 

- การประสบปญหาทางการเงินอยางมีนัยสําคัญของผูออกหรือผูกู 

- การละเมิดสัญญา เชน การปฏิบัติผิดสัญญาหรือการคางชําระ หรือ 

- อยูระหวางการพิจารณาลมละลายหรือปรับโครงสรางทางการเงินเพื่อเล่ียงการชําระ 

 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดท้ังหมดซึ่งกิจการ

คาดวาจะไดรับโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาท้ังหมดของเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงการถือครองหลักประกัน 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินคือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาท้ังหมดซึ่ง

คาดวาจะไดรับ คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงเม่ือเริ่มแรก และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยกอนการดอยคาดาน

เครคิตจะเกิดขึ้น 

 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของเครื่องมือทางการเงิน 

 

เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเดิมมีการเปล่ียนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเส่ียงดานเครดิตและไมมีการตัดรายการ

สินทรัพยทางการเงินน้ัน ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจะรับรูในผลขาดทุนจากการ

ดอยคาในกําไรหรือขาดทุนโดยลดลงตามมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย 

 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเ ง่ือนไขและ 

ยังไมไดถูกตัดรายการ และไมไดรับการพิจารณาวาเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิตจะรับรูผล

ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนาหรือถามีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดาน

เครดิตจะรับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุ สินทรัพยเหลาน้ีไดรับการประเมินเพื่อพิจารณาวามี

ความเสี่ยงดานเครดิตท่ีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญหลังจากการเปล่ียนแปลงหรือไม 
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การปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิต 

 

เม่ือเวลาผานพนไป เครื่องมือทางการเงินท่ีเขาสูชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 และมีการจัดประเภทใหมกลับไปเปน 

ชั้นท่ี 1 สําหรับสินทรัพยทางการเงินชั้นท่ี 2 สามารถปรับชั้นไปยังชั้นท่ี 1 ไดเฉพาะเม่ือไดรับการพิจารณาแลววาการ

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตไมมีอยูอีกตอไป 

 

เม่ือเครื่องมือทางการเงินถูกปรับชั้นจากความเส่ียงดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญพิจารณาโดยใชเกณฑ 

เชิงปริมาณ เครื่องมือทางการเงินจะถูกโอนกลับไปยังชั้นท่ี 1 โดยอัตโนมัติเม่ือไมพบเง่ือนไขการปรับตามความ

นาจะเปนท่ีผลขาดทุนดานเครดิตจะเกิดขึ้นเดิม ในกรณีท่ีเครื่องมือทางการเงินถูกปรับไปยังชั้นท่ี 2 เน่ืองจาก 

การประเมินปจจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นท่ีนําไปสูการจัดประเภทใหมจะตองไดรับการแกไขท่ีเครื่องมือทางการเงิน

น้ันจึงจะสามารถจัดประเภทใหมเปนชั้นท่ี 1 รวมถึงกรณีท่ีมีขอกําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนท่ีจะ 

จัดประเภทเครื่องมือทางการเงินใหมเปนชั้นท่ี 1 

 

การตัดจําหนาย 

 

มูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจําหนายเม่ือบริษัทไมสามารถคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวาจะไดรับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพยท่ีมีการตัดจําหนายแลว จะรับรูเปน

การกลับรายการการดอยคาในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรับคืน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

บริษัทต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนจํานวนเทากับผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได  

โดยการวิเคราะหประเภทและการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปจจุบัน  

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานคํานวณเปนอัตรารอยละของลูกหน้ีท่ีคาง

ชําระโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 0 เดือน ถึง 1 เดือน รอยละ 1 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 1 เดือน ถึง 3 เดือน รอยละ 2 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไป รอยละ 100 
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บริษัทจะต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับยอดหน้ีคงเหลือสําหรับลูกหน้ีแตละรายตามอัตราการต้ังคาเผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญขางตน โดยพิจารณานําเงินประกันการเชามาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ รวมถึงพิจารณาเพิ่มเติมถึง

ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีแตละรายสําหรับลูกหน้ีท่ีคางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไป 

 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีการพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไปเพิ่มอีกเปนจํานวนเทากับ 

อัตรารอยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงานหลังจากหักเงินประกันการเชาแลว หากบริษัท

ไดพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มมูลคาแลวก็จะไมพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไป

เพิ่มอีก  

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน  

 

การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินคํานวณเปนอัตรารอยละของลูกหน้ีท่ีคางชําระโดย

มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 0 เดือน ถึง 1 เดือน รอยละ 1 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 1 เดือน ถึง 3 เดือน รอยละ 2 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไป รอยละ 100 

 

บริษัทจะต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับยอดหน้ีคงเหลือสําหรับลูกหน้ีแตละรายตามอัตราการต้ังคาเผื่อ 

หน้ีสงสัยจะสูญขางตนโดยพิจารณาหลังจากการหักเงินประกันการเชาและประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยใหเชามาหักจากยอดหน้ีคงเหลือแตละราย 

 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีการพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไปเพิ่มอีกเปนจํานวนเทากับ 

อัตรารอยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินหลังจากการหักเงินประกันการเชาและประมาณ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยใหเชา หากบริษัทไดพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มมูลคาแลวก็จะ 

ไมพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไปเพิ่มอีก  

 

(ญ) การดอยคาสินทรัพยของที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีท่ี 

มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด 

เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน  
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การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันมีความเก่ียวของดวย 

  

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ี

ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมี

การบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระมีดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการ

บันทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

(ฏ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู เปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนใน 

รอบระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอน ๆ  ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 

 

การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว ผลจากการคํานวณอาจทําใหบริษัทมีสินทรัพย

เกิดขึ้น ซึ่งการรับรูเปนสินทรัพยจะใชมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรับคืนใน

อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขาโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจไดมีการพิจารณาถึงความตองการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการตาง ๆ ของบริษัท   

 

ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที บริษัทกําหนดดอกเบ้ียจาย 

ของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน  

ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงิน

และการจายชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรู

รายการในกําไรหรือขาดทุน 

  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ี

เก่ียวของกับการบริการในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

บริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 
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ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน  

 

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทท่ีเปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอน ๆ ซึ่งผลประโยชนน้ีไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปน 

มูลคาปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง  

 

ผลประโยชนเม่ือเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือวันใดวันหน่ึงตอไปน้ีเกิดขึ้นกอน เม่ือบริษัทไมสามารถยกเลิก

ขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาวไดอีกตอไป หรือเม่ือบริษัทรับรูตนทุนสําหรับการปรับโครงสราง  

หากระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง

จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะ 

จายชําระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ี

พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น 

ในปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ และ 

มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว  

ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอน

คํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอ

หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน   
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(ฒ) การวัดมูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรมคือราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือจายชําระเพื ่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นใน 

สภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัดมูลคาในตลาดหลัก หรือตลาดที่ใหประโยชนสูงสุด (หากไมมีตลาด

หลัก) ที่บริษัทสามารถเขาถึงไดในวันดังกลาว มูลคายุติธรรมของหนี้สินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม

สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของภาระผูกพัน  

 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมใชทางการเงิน 

 

บริษัทวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินโดยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอง หากสามารถหา

ได ตลาดจะถือวามี ‘สภาพคลอง’ หากรายการของสินทรัพยหรือหน้ีสินเกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอในจํานวนท่ีเพียงพอ

ซึ่งสามารถใหขอมูลราคาไดอยางตอเน่ือง  

 

หากไมมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอง บริษัทใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่ใชขอมูลที่สามารถสังเกต

ไดที่มีความเกี่ยวของใหมากที่สุด และลดการใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดใหนอยที่สุด การเลือกเทคนิคการ

ประเมินมูลคาจะพิจารณาปจจัยท้ังหมดท่ีผูรวมตลาดคํานึงถึงในการกําหนดราคาของรายการ  

 

หากสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายบริษัทวัดมูลคาสินทรัพย

และสถานการณเปนสินทรัพยดวยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลคาหนี้สินและสถานะการเปนหนี้สินดวยราคาเสนอ

ขาย   

 

หลักฐานท่ีดีท่ีสุดสําหรับมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการ

ทํารายการ เชน มูลคายุติธรรมของผลตอบแทนที่ใหหรือไดรับ หากบริษัทพิจารณาวามูลคายุติธรรม ณ วันที่รับรู

รายการเมื่อเริ่มแรกแตกตางจากราคาของการทํารายการและมูลคายุติธรรมไมวาจะไดมาจากราคาเสนอซื้อเสนอ

ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีเหมือนกันหรือโดยใชเทคนิคการวัดมูลคาซึ่งใชขอมูลท่ี

ไมสามารถสังเกตไดซึ่งตัดสินวาไมมีนัยสําคัญตอการวัดมูลคา ทําใหเครื่องมือทางการเงินวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก

ดวยมูลคายุติธรรมปรับดวยผลตางระหวางมูลคายุติธรรม ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทํา

รายการ และรับรูเปนรายการรอตัดบัญชีซึ ่งจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนดวยเกณฑที่เหมาะสมตลอดอายุของ

เครื่องมือทางการเงินแตตองไมชากวาการวัดมูลคายุติธรรมที่ใชหลักฐานสนับสนุนทั้งหมดจากขอมูลที่สังเกตได

ในตลาดหรือเม่ือรายการดังกลาวสิ้นสุดลง  
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การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี  

 

 - ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน 

- ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโดยตรงหรือโดยออมสําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

 - ขอมูลระดับ 3 ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 

 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

 บริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 

(ณ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา  

 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงานรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาท่ีใหเชา 

 

บริษัทหยุดรับรูรายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานในกําไรหรือขาดทุนเม่ือลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

คางชําระเกินกวาสามเดือน 

 

รายไดจากสัญญาเชาเงินทุน 

 

บริทรับรูรายไดจากสัญญาเชาเงินทุนตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

กอนวันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทหยุดรับรูรายไดจากลูกหน้ีเชาเงินทุนในกําไรหรือขาดทุนเม่ือลูกหน้ีตามสัญญาเชา

เงินทุนคางชําระเกินกวาสามเดือน 
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รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานและรายไดจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยท่ี 

ถือไวเผื่อขาย 
 

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (สินคาคงเหลือ) รายไดรับรูเม่ือลูกคามีอํานาจควบคุมใน

สินคาหรือบริการดวยจํานวนเงินท่ีสะทอนถึงสิ่งตอบแทนท่ีบริษัท  คาดวาจะมีสิทธิไดรับซึ่งไมรวมจํานวนเงินท่ีเก็บ

แทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคาและสวนลดตามปริมาณ  
 

รายไดอ่ืน 
 

รายไดอ่ืนจากการดําเนินงานและดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

(ด) ดอกเบ้ีย 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจายรับรูในกําไรหรือขาดทุนดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงคืออัตราท่ี 

ใชคิดลดประมาณการการจายชําระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดการณไวของเครื่องมือทางการเงินของ 

- มูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตัดจําหนายของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ในการคํานวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงจะนํามาใชกับมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพย 

(เม่ือสินทรัพยไมมีการดอยคาดานเครดิต) หรือราคาทุนตัดจําหนายของหน้ีสิน อยางไรก็ตามสําหรับสินทรัพย 

ทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิตภายหลังการรับรูเม่ือเริ่มแรก รายไดดอกเบ้ียจะคํานวณโดยการใชอัตราดอกเบ้ีย

ท่ีแทจริงกับราคาทุนตัดจําหนายของสินทรัพยทางการเงิน หากสินทรัพยไมมีการดอยคาเครดิตอีกตอไป  

การคํานวณรายไดดอกเบ้ียจะเปล่ียนกลับไปคํานวณจากมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพย 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

ดอกเบ้ียจาย และคาใชจายในทํานองเดียวกัน บันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 

(ต) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ

งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับรูโดยตรง

ในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอน ๆ  

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี 

   

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีบริษัท

คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีส้ินรอบระยะเวลา 

ท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการ  

โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน  

 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทคํานึงถึงผลกระทบของ

สถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ บริษัทเชื่อวา

ไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก 

หลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินน้ีอยูบนพื้นฐานการ

ประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหม ๆ อาจจะ

ทําใหบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปล่ียนแปลงใน 

ภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือบริษัทมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ 

ภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน    

สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวย

ยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึง 

การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีเก่ียวของ ดังน้ัน กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการ 

ผลแตกตางชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะบันทึกสินทรัพยภาษีเงินได

ท้ังจํานวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ี

ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 

(ถ) กําไรตอหุน  

 

บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุน

ของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายระหวางป  

 

(ท) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและ

ทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลหรือ

กิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกันกับบริษัท หรือ บริษัทมีอํานาจ

ควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเงินและ

การบริหารตอบุคคลหรือกิจการน้ัน 
 

(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอคณะกรรมการบริษัท จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงาน

ดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวน

ใหญเปนรายการรายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ตนทุนขายสินทรัพยใหเชา 

ตามสัญญาเชาดําเนินงาน คาใชจายในการบริหาร ตนทุนทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
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5  ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ในชวงตนป 2563 เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหประเทศไทยและ

หลายประเทศไดประกาศมาตรการปองกันหลายประการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค เชน การสั่งใหมีการ

ปดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเปนการชั่วคราว การใหมีระยะหางทางสังคม เปนตน  

ซึ่งสงผลกระทบอยางมากตอระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคาตลอดจนผลการดําเนินงานของ 

หลายกิจการในวงกวาง ท้ังน้ี ผูบริหารมีการติดตามสถานการณดังกลาวเพื่อใหม่ันใจวาพนักงานของบริษัท

ปลอดภัย และพยายามในการควบคุมใหมีผลกระทบตอธุรกิจใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

 

จากผลของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีผลกระทบในวงกวางตอทุก 

ภาคธุรกิจและกลุมลูกคาท่ัวประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกมาตรการตาง ๆ ครอบคลุมถึงการ 

พักชําระหน้ี รวมถึงมาตรการชะลอการรับชําระเงิน เพื่อใหบริษัทสามารถชวยเหลือผูกูท่ีกําลังประสบปญหา 

กระแสเงินสดในระยะสั้นใหกลับมาชําระหน้ีได 

 

เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2563 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท่ี 17/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการ

บัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการท่ีใหความชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจาก 

สถานการณท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย เพื่อใหกิจการมีขอผอนปรนชั่วคราวในการพิจารณาผลขาดทุน 

ดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

 

ท้ังน้ีแนวปฏิบัติทางการบัญชีไดกําหนดแนวทางการใหความชวยเหลือลูกหน้ีในระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยขอบเขตของลูกหน้ีตามแนวการใหความชวยเหลือครั้งน้ีจะเปนลูกหน้ีซ่ึงยังคงมี

ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจหรือสามารถชําระหน้ีไดในอนาคต และไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวไมวา 

ทางตรงหรือทางออม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี 

 

1. ลูกหน้ีท่ียังไมดอยคุณภาพ (stage 1 หรือ stage 2) ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 

2. ลูกหน้ีท่ีดอยคุณภาพ ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 เวนแตสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจสามารถพิสูจน 

ไดวาลูกหน้ีดอยคุณภาพท่ีเกิดกอน 1 มกราคม 2562 เปนลูกหน้ีดอยคุณภาพท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
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บริษัทในฐานะท่ีเปนผูประกอบธุรกิจท่ีใหความชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบไดถือปฏิบัติตามหนังสือเวียน

และประกาศดังกลาว ท้ังน้ี แนวทางการชวยเหลือและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีเก่ียวของกับบริษัท มีดังน้ี 

 

- ผอนชําระคาเชาบางสวน (เทียบเทาดอกเบ้ีย) เปนระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 6 เดือน  

- เล่ือนการชําระคาเชาท้ังจํานวน เปนระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 3 เดือน (Skip Payment) 

- ปรับคาเชาการผอนชําระ และขยายระยะเวลาการผอนชําระ โดยรวมจากสัญญาเดิมแลวไมเกินอายุการใชงานของ

ทรัพยสิน (Reschedule)  

 

บริษัทออกมาตรการใหการชวยเหลือดังกลาวแกลูกหน้ี โดยจะพิจารณาเปนรายกรณี  

 

โดยสวนท่ีเก่ียวของกับการรายงานทางการเงิน มีสาระสําคัญดังน้ี 

  

- การปรับโครงสรางหน้ีของลูกหน้ีท่ีไมดอยคุณภาพ (Non NPL) ซึ่งเปนการปรับปรุงโครงสรางหน้ีในลักษณะ 

เชิงปองกัน (Pre-Emptive) สามารถจัดชั้นลูกหน้ีดังกลาวเปนชั้นท่ีไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยง

ดานเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดทันทีเม่ือผานกระบวนการคัดเลือกอยางดี โดยพิจารณาจากลูกหน้ี 

ท่ีมีแนวโนมท่ีจะจายชําระได หรือลูกหน้ียังจัดประเภทเปนหน้ีชั้นเดิมกอนจะเขาสูการปรับโครงสรางหน้ี 

- การปรับโครงสรางหน้ีของลูกหน้ีดอยคุณภาพ (NPL) ถือเปนการปรับปรุงโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา (Troubled 

Debt Restructuring : TDR) สามารถจัดชั้นลูกหน้ีดังกลาวเปนชั้นท่ีไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยง

ดานเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได หากสามารถชําระหน้ีติดตอกัน 3 เดือนหรือ 3 งวดการชําระเงิน  

แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา  

- จากผลของสถานการณ ท่ีไมไดคาดการณมากอน ดังน้ันการใชขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต  

(forward-looking information) จะใหน้ําหนักไดนอยกวาการใชขอมูลผลขาดทุนในอดีต (Historical information) 

ในการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิต 

- ใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง (EIR) ณ วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม 

 

สําหรับผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท ผลขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิตของบริษัทยังคงสะทอน

มูลคายุติธรรมผานการติดตามอยางใกลชิด ทําใหม่ันใจไดวา ในชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา ความเสี่ยงดานเครดิตท่ี

เพิ่มขึ้นไดรับการพิจารณาและต้ังสํารองไวอยางรอบคอบ 
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6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  

 

ความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับผูบริหารสําคัญและกิจการท่ีเก่ียวของกัน มีดังน้ี  

 

ช่ือกิจการ/บุคคล ประเทศที่จัดต้ัง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

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

รับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของ

กิจการไมวาทางตรงหรือทางออม 

ท้ังน้ีรวมถึงกรรมการของบริษัท 

กรรมการผูจัดการบริษัท ผูบริหาร

บริ ษัท  4 รา ยแรก และผู ดํ า รง

ตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายท่ี 4 

ทุกราย ตอจากกรรมการผูจัดการ

บริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับ

บริหารหรือไม) 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

ไทย ถือหุนรอยละ 10.00 ในบริษัท และ              

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 

ไทย ถือหุนรอยละ 8.89 ในบริษัท และ              

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)  ไทย บริษัทถือหุนรอยละ 0.39 และมี

กรรมการรวมกัน 
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 นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการแตละประเภทมีดังตอไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

รายไดสวนลดคาเบ้ียประกัน อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

คาเบ้ียประกันภัยจาย อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

 

รายการท่ีสําคัญกับผูบริหารสําคัญและกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี  

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน    

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน  49,369  48,081 

รายไดสวนลดคาเบ้ียประกัน  8,763  9,265 

คาเบ้ียประกันภัยจาย  85,905  81,211 

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทประกอบดวย

คาตอบแทนผูบริหารท่ีเปนตัวเงินไดแกเงินเดือน ผลประโยชนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพันผลประโยชน

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และคาตอบแทนกรรมการ  

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนระยะสั้น  41,014  44,491 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  5,121  9,386 

รวม 46,135  53,877 

 

 

 

 

 



156 บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

51 

ยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น - คาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา    

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  34,309  40,435 

    

อาคารและอุปกรณ - สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน    

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  110,042  122,042 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  44,296  66,210 

    

เจาหน้ีการคา - คาเบ้ียประกันภัยคางจาย    

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  2,936  - 

 

7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ  134  134 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  14,010  126 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย  108,758  140,095 

รวม  122,902  140,355 
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8 ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 121,576  161,580 

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 72,412  72,412 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (2562: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (70,652)  (80,415) 

สุทธ ิ 123,336  153,577 

    

กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับป 6,460  - 

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป -  1,085 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน และคาเผื่อผลขาดทุนจากการ 

ดอยคาจําแนกตามการจัดชั้นไดดังน้ี 

 

 ลูกหน้ีคาเชา

ตามสัญญาเชา

ดําเนินงาน 

 คาเผื่อ 

ผลขาดทุนจาก 

การดอยคา 

 (พันบาท) 

การจัดช้ัน  

ชั้นท่ี 1 ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา 105,738  931 

ชั้นท่ี 2 ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุ - ไมดอยคา 5,215  578 

ชั้นท่ี 3 ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุ - ดอยคา 83,035  69,143 

รวม 193,988  70,652 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  

จําแนกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 

   (พันบาท) 

ลูกหน้ีปกติ    

     ยังไมครบกําหนดชําระ   110,936 

     เกินวันครบกําหนดชําระ:    

นอยกวา 3 เดือน   35,678 

3 - 6 เดือน   2,415 

6 - 12 เดือน   2,844 

เกินกวา 12 เดือน   9,707 

รวมลูกหน้ีปกติ   161,580 

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี   72,412 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงาน   233,992 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (80,415) 

สุทธ ิ   153,577 

 

โดยปกติระยะเวลาในการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทคือ 30 วัน 

 

ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลของลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข รวมถึงลูกหน้ี 

คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามแนวทางในการใหความชวยเหลือลูกหน้ีตามท่ีได

อธิบายไวในหมายเหตุขอ 5 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563   

   

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

ในระหวางป 

 

 

มูลคาตามบัญชีสุทธิกอนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข  1,082 

มูลคาตามบัญชีสุทธิหลังการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข  1,082 
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9 ลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน 

 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สวนที่ถึง 

กําหนดชําระ 

ภายใน 

1 ป 

สวนที่ถึง

กําหนดชําระ 

เกิน 1 ป 

แตไมเกิน 

2 ป 

สวนที่ถึง

กําหนดชําระ 

เกิน 2 ป 

แตไมเกิน 

3 ป 

สวนที่ถึง

กําหนดชําระ 

เกิน 3 ป 

แตไมเกิน 

4 ป 

สวนที่ถึง

กําหนดชําระ

เกิน 4 ป 

แตไมเกิน 

5 ป 

สวนที่ถึง

กําหนด

ชําระ 

เกิน 5 ป รวม 

 )พันบาท(  

ลูกหนี้ปกต ิ        

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

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

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

ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี ้ 59,689 - - - - - 59,689 

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

หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา       (72,118) 

สุทธิ       2,699,620 

 

                                             31 ธันวาคม 2562 

  ที่ถึงกําหนดชําระ

ภายใน 1 ป 

 ที่ถึงกําหนดชําระเกิน      

1 ป แตไมเกิน 5 ป 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ลูกหนี้ปกต ิ       

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาเงินทุน  958,228  1,164,931  2,123,159 

หัก ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได  (91,809)  (85,756)  (177,565) 

รวมลูกหนี้ปกต ิ  866,419  1,079,175  1,945,594 

ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี ้  62,325  -  62,325 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาเงินทุน  928,744  1,079,175  2,007,919 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      (49,158) 

สุทธิ         1,958,761 

 
 

 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาสําหรับป 3,416  - 

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป -  2,492 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได) และ  

คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาจําแนกตามการจัดชั้นไดดังน้ี 

 

 ลูกหน้ีตามสัญญา

เชาเงินทุน  

คาเผื่อผลขาดทุน

จากการดอยคา 

 (พันบาท) 

การจัดช้ัน    

ชั้นท่ี 1 ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา 2,569,518  7,047 

ชั้นท่ี 2 ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุ - ไมดอยคา 40,809  1,859 

ชั้นท่ี 3 ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุ - ดอยคา 161,411  63,212 

รวม 2,771,738  72,118 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จําแนกตามอายุหน้ี 

ท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 

   (พันบาท) 

ลูกหน้ีปกติ    

     ยังไมครบกําหนดชําระ   2,071,820 

     เกินวันครบกําหนดชําระ:    

      นอยกวา 3 เดือน 

            3 - 6 เดือน 

  17,529 

6,864 

            6 - 12 เดือน   8,317 

เกินกวา 12 เดือน   18,629 

รวมลูกหน้ีปกติ   2,123,159 

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี   62,325 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน   2,185,484 

หัก  ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได   (177,565) 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (49,158) 

สุทธ ิ   1,958,761 

 

โดยปกติระยะเวลาในการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทคือ 30 วัน 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาเงินทุนและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี

ตองจายตามสัญญาเชาเงินทุน มีดังน้ี 

 

  2563 

   

ผลรวมของ 

เงินลงทุนขั้นตน 

ตามสัญญาเชาเงินทุน 

 มูลคาปจจุบันของ 

จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ี 

ลูกหน้ีตองจายตาม   

สัญญาเชาเงินทุน 

  (พันบาท) 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  1,241,960  1,003,276 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป  948,564  782,908 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 2 ป แตไมเกิน 3 ป  841,644  763,090 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 3 ป แตไมเกิน 4 ป  186,656  178,905 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 4 ป แตไมเกิน 5 ป  44,106  43,327 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 5 ป  236  232 

รวม  3,263,166  2,771,738 

หัก ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได  (491,428)   

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาเงินทุนสุทธิ   2,771,738   

 

  2562 

  

ผลรวมของ 

เงินลงทุนขั้นตน 

ตามสัญญาเชาเงินทุน 

 มูลคาปจจุบันของ 

จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ี 

ลูกหน้ีตองจายตาม

สัญญาเชาเงินทุน 

  (พันบาท) 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  1,020,553  928,744 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป  1,164,931  1,079,175 

รวม  2,185,484  2,007,919 

หัก ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได  (177,565)   

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาเงินทุนสุทธิ   2,007,919   
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ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลของลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข รวมถึงลูกหน้ีตามสัญญาเชา

เงินทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามแนวทางในการใหความชวยเหลือลูกหน้ีตามท่ีไดอธิบายไวในหมายเหตุขอ 5 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทนุที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในระหวางป   

มูลคาตามบัญชีสุทธิกอนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข  266,935 

มูลคาตามบัญชีสุทธิหลังการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข  266,935 

 

10 ลูกหน้ีอื่น  

 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

คาเบ้ียประกันจายลวงหนา      

   - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  6 34,309  40,435 

   - กิจการอ่ืน   71,625  67,060 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร   286,905  286,458 

คาใชจายจายลวงหนา  35,151  39,042 

ลูกหน้ีอ่ืน ๆ   115,244  127,395 

รวม   543,234  560,390 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (2562: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  (76,077)  (76,077) 

สุทธ ิ  467,157  484,313 
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11 สินคาคงเหลือ 

 

  2563  2562 

  (พันบาท) 

ยานพาหนะ  73,941  169,966 

หัก คาเผื่อการปรับลดมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ  (11,171)  (10,432) 

สุทธ ิ  62,770  159,534 

 

12 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย  

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ณ วันตนป  โอนเขา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันสิ้นป 

 (พันบาท) 

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

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ณ วันตนป  โอนเขา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันสิ้นป 

 (พันบาท) 

ยานพาหนะ 5,624  63,207  (13,134)  (30,537)  25,160 

 

 



164 บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

บ
ริษ

ัท
 ภ

ัท
รล

ิสซ
ิ่ง 

จํา
กัด

 (ม
ห

าช
น

)  

ห
มา

ยเ
ห

ตุป
ระ

กอ
บ

งบ
กา

รเ
งิน

  

สํา
ห

รับ
ป

สิ้น
สุด

วัน
ที่

 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
3 

  
59

 

13
 

อา
คา

รแ
ละ

อุป
กร

ณ
  

 

 
ส

ิน
ท

รัพ
ย 

 
อา

คา
รช

ุด 
 

เค
รื่อ

งต
กแ

ตง
 

 
 

 
 

 
ให

เช
าต

าม
 

 
ส

ํานั
กง

าน
 

 
ติด

ตั้ง
แล

ะ 
 

 
 

 

 
ส

ัญ
ญ

าเ
ชา

 
 

แล
ะร

ะบ
บ

 
 

เค
รื่อ

งใ
ช 

 
 

 
 

 
ดํา

เนิ
น

งา
น

 
 

ส
าธ

าร
ณ

ูป
โภ

ค 
 

ส
ํานั

กง
าน

 
 

ยา
น

พ
าห

น
ะ 

 
รว

ม 

 
(พ

ัน
บ

าท
) 

รา
คา

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ
 วั

น
ที่

 1
 ม

กร
าค

ม 
25

62
 

14
,7

37
,5

57
 

 
12

1,
99

5 
 

65
,0

65
 

 
9,

95
1 

 
14

,9
34

,5
68

 

เพ
ิ่มข

ึ้น
 

2,
35

1,
35

4 
 

- 
 

4,
45

7 
 

95
9 

 
2,

35
6,

77
0 

โอ
น

 
(2

,9
12

,6
56

) 
 

- 
 

- 
 

   
   

  -
 

 
(2

,9
12

,6
56

) 

จํา
ห

น
าย

 
- 

 
- 

 
(1

,9
55

) 
 

(1
,5

61
) 

 
(3

,5
16

) 

ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
2 

แล
ะ 

1 
มก

รา
คม

 2
56

3 
14

,1
76

,2
55

 
 

12
1,

99
5 

 
67

,5
67

 
 

9,
34

9 
 

14
,3

75
,1

66
 

กา
รร

ับ
รูส

ิน
ท

รัพ
ยส

ิท
ธิก

าร
ใช

จา
กก

าร
ถือ

ป
ฏิบั

ติต
าม

 T
FR

S 
16

 เป
น

คร
ั้งแ

รก
  

(ด
ูห

มา
ยเ

ห
ตุข

อ 
3(

ข)
) 

 

- 

 

6,
79

6 

 
 - 

 

14
,1

57
 

 
 

20
,9

53
 

ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม 
25

63
 - 

ป
รับ

ป
รุง

ให
ม 

14
,1

76
,2

55
 

 
12

8,
79

1 
 

67
,5

67
 

 
23

,5
06

 
 

14
,3

96
,1

19
 

เพ
ิ่มข

ึ้น
 

1,
53

7,
49

4 
 

5,
90

0 
 

1,
33

5 
 

43
 

 
1,

54
4,

77
2 

โอ
น

 
(4

,0
29

,1
32

) 
 

- 
 

- 
 

 - 
 

(4
,0

29
,1

32
) 

จํา
ห

น
าย

 
 - 

 
- 

 
(4

43
) 

 
(2

,6
50

) 
 

(3
,0

93
) 

ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
3 

11
,6

84
,6

17
 

 
13

4,
69

1 
 

68
,4

59
 

 
20

,8
99

 
 

11
,9

08
,6

66
 



165บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

บ
ริษ

ัท
 ภ

ัท
รล

ิสซ
ิ่ง 

จํา
กัด

 (ม
ห

าช
น

)  

ห
มา

ยเ
ห

ตุป
ระ

กอ
บ

งบ
กา

รเ
งิน

  

สํา
ห

รับ
ป

สิ้น
สุด

วัน
ที่

 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
3 

 

60
 

 
ส

ิน
ท

รัพ
ย 

 
อา

คา
รช

ุด 
 

เค
รื่อ

งต
กแ

ตง
 

 
 

 
 

 
ให

เช
าต

าม
 

 
ส

ํานั
กง

าน
 

 
ติด

ตั้ง
แล

ะ 
 

 
 

 

 
ส

ัญ
ญ

าเ
ชา

 
 

แล
ะร

ะบ
บ

 
 

เค
รื่อ

งใ
ช 

 
 

 
 

 
ดํา

เนิ
น

งา
น

 
 

ส
าธ

าร
ณ

ูป
โภ

ค 
 

ส
ํานั

กง
าน

 
 

ยา
น

พ
าห

น
ะ 

 
รว

ม 

 
(พ
ัน
บ
าท
) 

คา
เสื่

อม
รา

คา
สะ

สม
แล

ะข
าด

ท
นุ

จา
กก

าร
ดอ

ยค
า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ณ
 วั

น
ที่

 1
 ม

กร
าค

ม 
25

62
 

4,
56

0,
21

4 
 

36
,0

14
 

 
55

,4
90

 
 

6,
49

5 
 

4,
65

8,
21

3 

คา
เส

ื่อม
รา

คา
ส

ําห
รับ

ป
 

1,
75

5,
28

7 
 

- 
 

4,
31

5 
 

96
7 

 
1,

76
0,

56
9 

โอ
น

 
(1

,7
52

,0
42

) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(1
,7

52
,0

42
) 

จํา
ห

น
าย

 
 - 

 
- 

 
(1

,9
45

) 
 

(4
00

) 
 

(2
,3

45
) 

ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
2 

แล
ะ 

1 
มก

รา
คม

 2
56

3 
4,

56
3,

45
9 

 
36

,0
14

 
 

57
,8

60
 

 
7,

06
2 

 
4,

66
4,

39
5 

คา
เส

ื่อม
รา

คา
ส

ําห
รับ

ป
 

1,
62

8,
19

7 
 

4,
59

0 
 

4,
46

1 
 

3,
18

2 
 

1,
64

0,
43

0 

โอ
น

 
(1

,9
78

,6
16

) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(1
,9

78
,6

16
) 

จํา
ห

น
าย

 
- 

 
- 

 
(4

42
) 

 
(1

,9
63

) 
 

(2
,4

05
) 

ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
3 

4,
21

3,
04

0 
 

40
,6

04
 

 
61

,8
79

 
 

8,
28

1 
 

4,
32

3,
80

4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



166 บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

บ
ริษ

ัท
 ภ

ัท
รล

ิสซ
ิ่ง 

จํา
กัด

 (ม
ห

าช
น

)  

ห
มา

ยเ
ห

ตุป
ระ

กอ
บ

งบ
กา

รเ
งิน

  

สํา
ห

รับ
ป

สิ้น
สุด

วัน
ที่

 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
3 

 

61
 

 
ส

ิน
ท

รัพ
ย 

 
อา

คา
รช

ุด 
 

เค
รื่อ

งต
กแ

ตง
 

 
 

 
 

 
ให

เช
าต

าม
 

 
ส

ํานั
กง

าน
 

 
ติด

ตั้ง
แล

ะ 
 

 
 

 

 
ส

ัญ
ญ

าเ
ชา

 
 

แล
ะร

ะบ
บ

 
 

เค
รื่อ

งใ
ช 

 
 

 
 

 
ดํา

เนิ
น

งา
น

 
 

ส
าธ

าร
ณ

ูป
โภ

ค 
 

ส
ํานั

กง
าน

 
 

ยา
น

พ
าห

น
ะ 

 
รว

ม 

 
(พ
ัน
บ
าท
) 

มูล
คา

สุท
ธิท

าง
บั

ญ
ชี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภา
ยใ

ตก
รร

มส
ิท

ธิ์ข
อง

บ
ริษั

ท
 

9,
61

2,
79

6 
 

85
,9

81
 

 
9,

70
7 

 
2,

28
7 

 
9,

71
0,

77
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ภา
ยใ

ตก
รร

มส
ิท

ธิ์ข
อง

บ
ริษั

ท
 

7,
47

1,
57

7 
 

85
,9

81
 

 
6,

58
0 

 
91

0 
 

7,
56

5,
04

8 

ส
ิน

ท
รัพ

ยส
ิท

ธิก
าร

ใช
 

- 
 

8,
10

6 
 

- 
 

11
,7

08
 

 
19

,8
14

 

 
7,

47
1,

57
7 

 
94

,0
87

 
 

6,
58

0 
 

12
,6

18
 

 
7,

58
4,

86
2 

 

รา
คา

ท
รัพ

ยส
ิน

ขอ
งบ

ริษั
ท

กอ
น

หั
กค

าเ
ส

ื่อม
รา

คา
สะ

สม
ขอ

งอ
าค

าร
แล

ะอุ
ป

กร
ณ

 ซึ่
งไ

ดค
ิดค

าเ
สื

่อม
รา

คา
เต็

มจํ
าน

วน
แล

วแ
ตย

ังค
งใ

ชง
าน

จน
ถึง

 ณ
 วั

น
ที่

 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
3 

มีจํ
าน

วน
 2

47
  ล

าน
บ

าท
  

(2
56

2:
 2

69
 ล
าน
บ
าท
)  

 



167บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 62 

14 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

14.1 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน - ไมมีหลักประกัน    

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 360,000  170,000 

ต๋ัวแลกเงิน 100,000  550,000 

หัก สวนลดของต๋ัวแลกเงินท่ียังไมตัดจําหนาย (38)  (1,132) 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 459,962  718,868 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี สินเชื่ออ่ืน ๆ (ไมรวมเงินกูยืมระยะสั้นประเภทต๋ัวแลกเงิน)  

กับธนาคารในประเทศหลายแหงในวงเงินรวมประมาณ  2,290  ลานบาท (2562: 2,390 ลานบาท) โดยเสียดอกเบ้ีย 

ในอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงิน (MMR) ณ วันท่ีเกิดรายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได

เบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 1,767  ลานบาท (2562: 2,065 ลานบาท) 

 

14.2  หุนกู 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

หุนกูไมมีหลักประกัน - ตามมูลคาท่ีตราไว 5,350,000  7,350,000 

หัก  คาใชจายในการออกหุนกูท่ียังไมตัดจําหนาย (2,127)  (3,885) 

 5,347,873  7,346,115 

หัก  สวนท่ีถึงกําหนดไถถอนภายในหน่ึงป     

    (สุทธิจากคาใชจายในการออกหุนกูท่ียังไมตัดจําหนาย) (1,499,776)  (1,999,550) 

หุนกู - สวนทีไ่มหมุนเวียน 3,848,097  5,346,565 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงเหลือจากการออกหุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู และจําหนายแกนักลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ภายใตขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกู บริษัทในฐานะผูออกหุนกูจะตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไว เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 
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รายละเอียดท่ีสําคัญของหุนกู มีดังน้ี 
 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.63 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 24 กุมภาพันธ และ 24 สิงหาคม ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 200,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 200 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 7 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2566 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.05 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 24 กุมภาพันธ และ 24 สิงหาคม ของทุกป 

  
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.76 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 3 กุมภาพันธ และ 3 สิงหาคม ของทุกป 

  
  

  วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561  

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565  

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.43 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 23 กุมภาพันธ และ 23 สิงหาคม ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.52 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 24 พฤษภาคม และ 24 พฤศจิกายน ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป 3 เดือน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.70 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 9 กุมภาพันธ และ 9 สิงหาคม ของทุกป 
  

    วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 4 มีนาคม 2562 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 4 มีนาคม 2565 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.95 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 4 มีนาคม และ 4 กันยายน ของทุกป 
  

  วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 27 มีนาคม 2562 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 27 มีนาคม 2567 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.52 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 27 มีนาคม และ 27 กันยายน ของทุกป 
  

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

จํานวนและมูลคาหุนกู 700,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 700 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป 6 เดือน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.83 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 20 มิถุนายน และ 20 ธันวาคม ของทุกป 
  

  วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 27 กันยายน 2562 

จํานวนและมูลคาหุนกู 600,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 600 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 27 กันยายน 2566 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.72 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 27 กันยายน และ 27 มีนาคม ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 

จํานวนและมูลคาหุนกู 350,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 350 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 17 ธันวาคม 2567 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.10 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 17 ธันวาคม และ 17 มิถุนายน ของทุกป 

 

14.3 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 อัตราดอกเบ้ีย     

 31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

1 มกราคม  

2563 

 

เพิ่มขึ้น 

 

ลดลง 

31 ธันวาคม  

2563 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาว 2.00 - 3.92 3.02 - 3.05 1,479,150 1,759,000 (723,314) 2,514,836 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ไมมีหลักประกัน 2,514,836  1,479,150 

หัก  สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (872,515)  (661,644) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สวนที่ไมหมุนเวียน 1,642,321  817,506 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชา) แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันท่ี             

31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดภายใน 1 ป  2,832,253  3,380,062 

ครบกําหนดหลังจาก 1 ปแตไมเกิน 5 ป 5,490,418  6,164,071 

รวม 8,322,671  9,544,133 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เปนสกุลเงินบาท 
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15 เจาหน้ีอื่น 

 

  2563  2562 

  (พันบาท) 

ตนทุนทางการเงินคางจาย  44,420  53,908 

เจาหน้ีกรมสรรพากร  24,271  23,254 

คาใชจายคางจาย  17,754  25,605 

คาเชารับลวงหนา  3,684  4,102 

อ่ืน ๆ  1,432  2,150 

รวม  91,561  109,019 

 

16 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 67,093  64,384 

 

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว  

 

บริษัทจัดการโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเสี่ยง

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความเสี่ยงของชวงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
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มูลคาปจจุบันของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม  64,384  48,632 

    

รับรูในกําไรหรือขาดทุน    

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย  5,223  5,162 

ตนทุนบริการในอดีต -  9,543 
    

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย    

- ขอสมมติดานประชากรศาสตร 1,308  (3,414) 

- ขอสมมติทางการเงิน  (3,642)  6,346 

- การปรับปรุงจากประสบการณ (180)  (1,885) 

 (2,514)  1,047 

    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 67,093  64,384 

 

เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดถูกปรับปรุงใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางท่ี

ถูกเลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทาย 400 วัน บริษัทจึงแกไขโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานในป 2562 เพื่อใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปรับปรุง จากการแกไขโครงการดังกลาวทําใหบริษัทรับรูประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุและตนทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น  
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ขอสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

   

    2563  2562 

อัตราคิดลด (รอยละ)     1.70  1.88 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (รอยละ)     3.5 - 5.0  4.0 - 6.0 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (รอยละ)     1.5 - 26.4  1.1 - 28.0 

อายุครบเกษียณของพนักงาน (ป)     55 - 60  55 - 60 

 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ  

 

การวิเคราะหความออนไหว   

 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได

อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติอ่ืน ๆ คงท่ี   

 

ผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ขอสมมติเพิ่มขึ้นรอยละ 1  ขอสมมติลดลงรอยละ 1 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

อัตราคิดลด   (4,905)  (5,183)  5,612  5,951 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   4,734  5,045  (4,174)  (4,444) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน   (5,107)  (5,476)  5,768  6,204 
 

17 ทุนเรือนหุน 

 

สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนน้ี

จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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18 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได    

 

19 สวนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได 

 

บริษัทมี 2 สวนงานท่ีรายงาน ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของบริษัทท่ีมีการบริการท่ีแตกตางกัน และมีการบริหาร

จัดการแยกตางหากเน่ืองจากใชกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกัน การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานของ

บริษัทโดยสรุปมีดังน้ี  

 

• สวนงาน 1 ยานพาหนะทางบก 

• สวนงาน 2 อ่ืน ๆ 

 

ผลการดําเนินงานของแตละสวนงานวัดโดยใชกําไรขั้นตนของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและ 

สอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรขั้นตนในการวัดผล 

การดําเนินงานน้ันเปนขอมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอ่ืนท่ี 

ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ท้ังน้ีการกําหนดราคาระหวางสวนงานเปนไปตามการซื้อขายปกติธุรกิจ 

 
  

 สวนงานยานพาหนะทางบก  สวนงานอ่ืน ๆ  รวม 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน            

รายไดจากลูกคาภายนอก 2,147,266  2,341,035  462,956  478,529  2,610,222  2,819,564 

รายไดรวม 2,147,266  2,341,035  462,956  478,529  2,610,222  2,819,564 

ตนทุนทางตรงจากการใหเชา 1,710,330  1,860,991  352,779  353,084  2,063,109  2,214,075 

กําไรขั้นตนตามสวนงาน 436,936  480,044  110,177  125,445  547,113  605,489 

            

รายจายฝายทุน 1,285,834  1,837,245  251,660  514,109  1,537,494  2,351,354 

สินทรัพยสวนงาน 8,339,173  9,737,026  2,043,967  2,172,801  10,374,140  11,909,827 

หนี้สินสวนงาน  257,845  252,002  252,511  268,960  510,356  520,962 
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การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน สินทรัพยและหน้ีสินตามสวนงานทีร่ายงาน 

 

 รายได  กําไรหรือขาดทุน 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สวนงานท่ีรายงาน  2,610,222  2,819,564  547,113  605,489 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 1,015,232  1,060,604  (491,916)      (519,542) 

รวม 3,625,454  3,880,168  55,197  85,947 

        

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

สวนงานท่ีรายงาน 10,374,140  11,909,827  510,356  520,962 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 1,668,561  1,485,022  8,525,251  9,836,930 

รวม 12,042,701  13,394,849  9,035,607  10,357,892 

 

สวนงานภูมิศาสตร  

 

บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศ 

 

ลูกคารายใหญ  

 

บริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใหญท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงิน เน่ืองจากบริษัทไมมีรายไดจากลูกคาภายนอก 

รายใดรายหน่ึงเกินกวารอยละ 10 ของรายไดบริษัท 

 

การจําแนกรายได 

 

บริษัทรับรูคาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงานและรายไดจากสัญญาเชาเงินทุนตลอดอายุสัญญา และรับรูรายไดจากการ

ขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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20 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

ผูบริหาร     

เงินเดือนและโบนัส  36,039  36,731 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท  4,975  7,760 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวและผลประโยชนอ่ืน  5,121  9,386 

 6 46,135  53,877 

     

พนักงานอื่น ๆ     

เงินเดือนและโบนัส  105,292  104,137 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวและผลประโยชนอ่ืน  18,134  23,834 

  123,426  127,971 

รวม  169,561  181,848 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

 

บริษัทไดจัดต้ังเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ

เปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน 

และบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง  

เล้ียงชีพน้ีไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน  

โดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 
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21 คาใชจายตามลักษณะ 

 

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

คาเสื่อมราคา  1,640,430  1,760,569 

สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ี     

   โอนเปนสินคาคงเหลือ  897,590  1,043,604 

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน               20 169,561  181,848 

การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ  96,025  (12,605) 

อ่ืน ๆ  505,009  549,622                                                                                                      

รวม  3,308,615  3,523,038 

 

22 ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    

ภาษีปกอน ๆ ท่ีบันทึกสูงไป (447)  (509) 

 (447)  (509) 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    

การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว (20,416)  (83,856) 

รวมภาษีเงินได (20,863)  (84,365) 
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ภาษีเงินไดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 2563  2562 

 

 

กอน 

ภาษีเงินได  

คาใชจาย 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได  

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 2,514 

 

(503) 

 

2,011 

 

(1,047) 

 

209 

 

(838) 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง    

 2563  2562 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   55,197    85,947 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.0  11,039  20.0  17,189 

คาใชจายตองหามทางภาษี    2,158    734 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (32)      (150) 

ภาษีปกอน ๆ ท่ีบันทึกสูงไป   (447)      (509) 

รายจายท่ีมีสิทธิหักภาษีไดเพิ่มขึ้น   (125,526)      (173,029) 

ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปน        

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   91,945    71,400 

รวม (37.8)  (20,863)  (98.2)    (84,365) 

   

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2563  2562 

     (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     487,510  463,107 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     (8,123)    (8,248) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ     479,387  454,859 

  



179บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 74 

   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ณ วันที่ 

1 มกราคม  

  

กําไรสะสม 

 กําไรหรือ

ขาดทุน 

 กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

   (หมายเหตุ 3)       

 (พันบาท) 

2563  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          

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

ยอดขาดทุนยกไป 208,664   -   -  -  208,664 

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

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 2,086   -  147  -  2,233 

คาเชารับรูจากสัญญาเชาดําเนินงานคาง

ชําระเกินกวาสามเดือนท่ีหยุดรับรู 

 

29,035 

  

 - 

  

(139) 

  

- 

  

28,896 

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

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียน

สําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 

12,877 

  

 - 

  

1,045 

  

(503) 

  

13,419 

อ่ืน ๆ 4,028   -  (224)  -  3,804 

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

 
         

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          

ผลตางระหวางการรับรูรายไดของ

สัญญาเชาดําเนินงานและ 

สัญญาเชาการเงิน  (4,187) 

  

 

 - 

 

946 

  

 

- 

 

(3,241) 

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

รวม (8,248)   -  125  -  (8,123) 

 
 

        

สุทธิ 454,859   4,615  20,416  (503)  479,387 
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   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน   

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ณ วันที ่

1 มกราคม  

 กําไรหรือ

ขาดทุน 

 กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันที ่

31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2562  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยใหเชา 128,803  16,689  -  145,492 

ยอดขาดทุนยกไป 150,450  58,214  -  208,664 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 40,415  715  -  41,130 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 2,051  35  -  2,086 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงานคางชําระ 

 เกินกวาสามเดือนท่ีหยุดรับรู 

 

29,078 

  

(43) 

  

- 

  

29,035 

เงินรับลวงหนาเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก 16,124  3,671  -  19,795 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 

 

9,726 

  

2,942 

  

209 

  

12,877 

อ่ืน ๆ 4,028  -  -  4,028 

รวม 380,675  82,223  209  463,107 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ผลตางระหวางการรับรูรายไดของสัญญาเชา        

   ดําเนินงานและสัญญาเชาเงินทุน (6,639)  2,452  -  (4,187) 

คาเสื่อมราคาของอาคารชุด (3,242)  (819)  -  (4,061) 

รวม (9,881)  1,633  -  (8,248) 

        

สุทธ ิ 370,794  83,856  209  454,859 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลประโยชนทางภาษีจากยอดขาดทุนยกไปเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 578.3 ลานบาท 

(2562: 486.3 ลานบาท) เปนผลมาจากเงินไดท่ีจายเพื่อการลงทุนซึ่งเขาเง่ือนไขในการนํามาหักเปนรายจายไดเพิ่มขึ้น

ในการคํานวณภาษีเงินได ผูบริหารทําการประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต และบริษัทไดบันทึก

สินทรัพยภาษีเงินรอการตัดบัญชีจํานวน 208.7 ลานบาท (2562: 208.7 ลานบาท) เน่ืองจากผูบริหารพิจารณาแลววามี

ความเปนไปไดท่ีกําไรทางภาษีในอนาคตสวนหน่ึงจะมีเพียงพอท่ีจะนําขาดทุนทางภาษีมาใชประโยชนได ท้ังน้ี

บริษัทยังไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนสะสมทางภาษีในงบการเงิน ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 จํานวนเงิน 369.6 ลานบาท (2562: 277.6 ลานบาท)  

 

23 กําไรตอหุน 

 

 2563  2562 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 76,061  170,311 

    

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 596,510  596,510 

    

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.13  0.29 

 

24 เงินปนผล  

 

เงินปนผลท่ีบริษัทจายใหผูถือหุน มีดังน้ี 
 

 วันท่ีอนุมัติ 

กําหนดจาย 

เงินปนผล 

อัตราเงินปนผล 

ตอหุน 

 

จํานวนเงิน 

   (บาท)  (ลานบาท) 

ป 2563      

เงินปนผลประจําป 1 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 0.15  89.5 

      

ป 2562      

เงินปนผลประจําป 29 เมษายน 2562 23 พฤษภาคม 2562 0.19  113.3 
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25 เครื่องมือทางการเงิน 

 

25.1 มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ลูกหน้ีตามสัญญาเชา

เงินทุนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป เจาหน้ีการคาและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับ

ราคาตามบัญชี เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

 

มูลคายุติธรรมของลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุนท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาตาม

บัญชี เน่ืองจากสัญญาเชาเงินทุนดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

 

สําหรับหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนมีมูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชี ดังตอไปน้ี 

 

 มูลคาตามบัญชี   

 

เครื่องมือทางการเงิน

ท่ีวัดมูลคาดวยราคา

ทุนตัดจําหนาย 

  

 

มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

   (ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563          

หุนกู 5,348  -  5,322  -  5,322 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,515  -  2,371  -  2,371 

 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

   (ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562          

หุนกู 7,346  -  7,405  -  7,405 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,479  -  1,403  -  1,403 
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เครื่องมือทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลคา 

หุนกู  การคิดลดกระแสเงินสด 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 

 

25.2 นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดใหมีและการควบคุมกรอบการบริหาร 

ความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและ

ติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดําเนินการดังกลาว

ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจัดทําขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะหความเส่ียงท่ีบริษัทเผชิญเพื่อกําหนด 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได นโยบายและระบบการ

บริหารความเส่ียงไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหสะทอนการเปล่ียนแปลงของสภาวการณในตลาดและ 

การดําเนินงานของบริษัท  บริษัทมีเปาหมายในการรักษาสภาพแวดลอมการควบคุมใหเปนระเบียบและมี

ประสิทธิผลโดยจัดใหมีการฝกอบรมและกําหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพนักงานท้ังหมดเขาใจ

ถึงบทบาทและภาระหนาท่ีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกํากับดูแลวาผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการ

บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับความเสี่ยงท่ีบริษัท

เผชิญอยู คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกํากับดูแลโดยผานทางผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในทําหนาท่ี

ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ 
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(1) ความเส่ียงดานเครดิต 

 

ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษัท หากลูกคาหรือคูสัญญาตามเครื่องมือ

ทางการเงินไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยสวนใหญเกิดจากลูกหน้ีท่ีเปนลูกหน้ีคาเชาตาม

สัญญาเชาดําเนินงาน และลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน 

 

(1.1) ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน และลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุน 

 

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมความเสี่ยงดาน

เครดิตท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การใหสินเชื่อของบริษัทไมมีการกระจุกตัว ดังน้ันจํานวนเงินสูงสุดท่ี

บริษัทอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ คือ มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน

และลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุนหักดวยคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นท่ีแสดงอยูใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ตารางตอไปน้ีแสดงฐานะเปดตอความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน และ

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาเงินทุนท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย ซึ่งบงชี้วาสินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยราคา

ทุนตัดจําหนายตองต้ังคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา หรือคาเผื่อ 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซึ่งในกรณีน้ี จะตองระบุดวยวาสินทรัพยดังกลาวเกิด

การดอยคาดานเครดิตหรือไม  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ผลขาดทนุดาน

เครดติทีค่าดวาจะ

เกิดขึ้นใน 12 เดือน

ขางหนา  

ผลขาดทนุดาน

เครดติทีค่าดวาจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุ - 

ไมดอยคา  

ผลขาดทนุดาน

เครดติทีค่าดวาจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุ - 

ดอยคา  รวม 

 (พันบาท) 

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

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

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

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที ่

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

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

วาจะเกิดขึ้น  

ลูกหนี้คาเชาตาม

สัญญาเชาดําเนินงาน  

ลูกหนี้ตาม 

สัญญาเชาเงินทุน  รวม 

           (พันบาท)      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม  

(ดูหมายเหตขุอ 3)  

 

77,112 

  

75,534  152,646 

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

โอนไปยังผลขาดทนุดานเครดิตทีค่าดวาจะ 

   เกิดขึน้ตลอดอายุ – ไมดอยคาดานเครดติ  (92)  (5,366)  (5,458) 

โอนไปยังผลขาดทนุดานเครดิตทีค่าดวาจะ 

   เกิดขึน้ตลอดอายุ – ดอยคาดานเครดิต 674  3,183  3,857 

สินทรัพยทางการเงนิที่ชําระคนื (2,362)  (322)  (2,684) 

สินทรัพยทางการเงนิใหมที่ไดมา 124  3,769  3,893 

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

 

(2) ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 

บริษัทกํากับดูแลความเสี่ยงดานสภาพคลองและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีผูบริหารพิจารณา

วาเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัทและลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด  
 

ตารางตอไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ 

วันท่ีรายงาน โดยจํานวนเงินเปนจํานวนขั้นตนซึ่งไมไดคิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไมรวมผลกระทบหากหัก

กลบตามสัญญา  
 

    กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

หมายเหตุ 

มูลคา 

ตามบัญชี 

 ภายใน 1 ป

หรือนอยกวา 

 มากกวา 1 ป 

แตไมเกิน 2 ป  

มากกวา 2 ป 

แตไมเกิน 5 ป  มากกวา 5 ป  รวม 

  (พันบาท) 

สินทรัพยทางการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7  122,902  122,902  -  -  -   122,902 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาดําเนินงาน* 8  193,988  193,988  -  -  -   193,988 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาเงินทุน* 9  2,771,738  1,003,276   782,908  985,322   232    2,771,738 

ลูกหนี้อ่ืน 6, 10  467,157  467,157  -  -  -    467,157 

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

*  ยอดกอนหักคาเผ่ือขาดทุนจากการดอยคา 
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    กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
หมายเหตุ 

มูลคา 

ตามบัญชี 

 ภายใน 1 ป

หรือนอยกวา 

 มากกวา 1 ป 

แตไมเกิน 2 ป  

มากกวา 2 ป 

แตไมเกิน 5 ป  มากกวา 5 ป  รวม 

  (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน              

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14.1  459,962  459,962  -  -  -   459,962 

เจาหนี้การคา    39,179  39,179  -  -  -   39,179 

หุนกู 14.2  5,347,873  1,499,776   2,199,181  799,516   849,400  5,347,873 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14.3  2,514,836  872,515   647,344  550,016   444,961  2,514,836 

เจาหนี้อ่ืน 15  91,561  91,561  -  -  -   91,561 

หนี้สินตามสัญญาเชา   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 

สวนตางรายการในงบแสดง 

ฐานะการเงิน 

 

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

 

  ระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระ 

     หลังจาก 1 ป   ไมมี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป  แตภายใน 5 ป  ดอกเบี้ย  รวม 

  (รอยละตอป) (พันบาท) 

สินทรัพยทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 0.125 - 0.500  140,095  -   260   140,355 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาดําเนินงาน* 8 - -  -   233,992   233,992 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาเงินทุน* 9 อัตราที่คํานวณ 

มาจากสัญญา 

 928,744   1,079,175  -   2,007,919 

ลูกหนี้อ่ืน 6, 10 -  484,313  -  -   484,313 

รวม    1,553,152   1,079,175   234,252   2,866,579 

          

หนี้สินทางการเงิน          

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14.1 MMR  718,868  -  -   718,868 

เจาหนี้การคา  - -  -   123,496   123,496 

หุนกู 14.2 2.43 - 3.52  1,999,550   5,346,565  -   7,346,115 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14.3 3.05 - 3.50  661,644   817,506  -   1,479,150 

เจาหนี้อ่ืน 15 -  109,019  -  -   109,019 

รวม    3,489,081   6,164,071   123,496   9,776,648 

สวนตางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน    (1,935,929)   (5,084,896)   110,756  (6,910,069) 

*  ยอดกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทคาดวาจะไดรับกระแสเงินสดจากรายไดคาเชาขั้นตํ่าจากสินทรัพยใหเชาตาม

สัญญาเชาดําเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปขางหนาเปนจํานวนเงิน 4,400 ลานบาท (2562: 5,685 ลานบาท) ซึ่งได

เปดเผยไวในหมายเหตุขอ 27 (ข) และคาดวาจะมีกระแสเงินสดท่ีจะไดรับจากการจําหนายทรัพยสินท่ีไดรับคืน

เม่ือสิ้นสุดสัญญาเชาดําเนินงานเพื่อใชในการบริหารสภาพคลองเพิ่มเติม 

 

(3) ความเส่ียงดานตลาด 

 

บริษัทมีฐานะเปดตอความเสี่ยงจากธุรกิจปกติซึ่งมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและจากภาระ

ผูกพันตามสัญญาท่ีไมสามารถปฏิบัติไดของคูสัญญา บริษัทไมไดถือหรือออกอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อ

การคา  

 

(3.1) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียเปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียตลาดซึ่ง

สง ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีฐานะเปดตอความเสี่ยงดานอัตรา

ดอกเบ้ียโดยหลักมาจากเงินกูยืม (ดูหมายเหตุขอ 14) บริษัทไดลดความเสี่ยงดังกลาวดวยการทําใหม่ันใจวา

หุนกูและเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

 

26 การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพื่อรักษาความเชื่อม่ันของนักลงทุน เจาหน้ีและ

ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  

 

27 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

 

(ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได  

 

 2563*  2562 

 (พันบาท) 

ภายใน 1 ป 141  10,923 

1 – 5 ป -  7,576 

รวม 141  18,499 
*  สัญญาเชาทีจ่ะครบกําหนดหรือมีอายุสัญญาเชาส้ินสุดภายใน 12 เดือน 
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 (ข) ภาระผูกพันจากสินทรัพยใหเชา  

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมีรายไดคาเชาขั้นตํ่ารายปจากสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีจะไดรับใน

อนาคตมีดังน้ี 

 

   2563 

    (พันบาท) 

ภายใน 1 ป   1,827,911 

1 - 2 ป   1,284,355 

2 - 3 ป   801,526 

3 - 4 ป   381,781 

4 - 5 ป   104,294 

หลังจาก 5 ป   341 

รวม   4,400,208 

 

   2562 

    (พันบาท) 

ภายใน 1 ป   2,224,274 

1 - 5 ป   3,459,313 

หลังจาก 5 ป   1,131 

รวม   5,684,718 

 

ภายใตเง่ือนไขของสัญญาเชาดําเนินงานบางราย ผูเชามีสิทธิเผื่อเลือกท่ีจะซื้อสินทรัพยท่ีเชา ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา 

ในการน้ีผูเชาตองจายเงินจํานวนหน่ึงเพื่อการค้ําประกันการใชสิทธิเผื่อเลือกซื้อดังกลาว 

 

(ค) หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันบริษัทท่ีออกโดยธนาคารในประเทศบางแหง ซึ่งสวนใหญไดแก

สัญญาเชากับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจํานวนเงินประมาณ 134  ลานบาท (2562: 155 ลานบาท) 

  



189บริิษััท ภััทริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน) | ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2563

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 84 

28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนในวันท่ี 

26 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2563 ใหแกผูถือหุน 

ในอัตรา 0.08 บาทตอหุน สําหรับจํานวนหุนท้ังหมด 596,509,825 หุน รวมเปนเงินจํานวน 47.7 ลานบาท 

 

29   การจัดประเภทรายการใหม    

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อให

สอดคลองกับการนําเสนองบการเงินป 2563 มีดังน้ี 

 

 2562 
 กอนจัด

ประเภทใหม 
 จัดประเภท

ใหม 
 หลังจัด 

ประเภทใหม 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
      
เจาหน้ีอ่ืน  232,992   123,973   109,019 

คาเชารับลวงหนาท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  -   (123,973)   123,973 

    -   
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Data From Financial Statements  
(Unit : million Baht)

Company
2018

Company
2019

Company
2020

Rental income from operating lease contracts 2,604.10 2,695.98 2,447.93

Income from finance lease contracts 127.67 123.58 162.29

Total revenues 3,832.38 3,880.17 3,625.45

Total costs and expenses 3,687.70 3,794.22 3,570.25

Net income 224.07 170.31 76.06

Number of shares (million shares)  596.51 596.51 596.51

Total Assets 14,065.67 13,394.85 12,042.70

Total liabilities 11,084.85 10,357.89 9,035.61

Shareholders’ Equity 2,980.82 3,036.96 3,007.09

Financial Rations

Company
2018

Company
2019

Company
2020

Retum on total income (%) 5.85 4.39 2.10

Retum on Shareholders’ Equity (%) 7.67 5.66 2.52

Debt to Equity (time) 3.72 3.41 3.00

Net profit per share (Baht) 0.38 0.29 0.13

Book value per share (Baht) 5.00 5.09 5.04

Dividend per share (Baht) 0.19 0.15 -

Financial Highlight
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Mr.Pipop Kunasol
President

Mr. Photipong Lamsam
Chairman

Report of the Board of Directors

Thailand’s economy has been impacted by the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19). The pandemic has dramatically 
changed the world. As a result, the world economy considerably contracted. For Thailand in 2020, the economy contracted by 
6.1% due to severe effects of strict measures for controlling the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) inside and  
outside the country during the 2nd quarter. With respect to the automotive industry, the total domestic sales volume in 2020 
decreased by 21.4% compared to the year 2019. However, the car sales volume in 2021 is expected to increase by 7-14% 
compared to the previous year. Supporting factors include the world economy which will gradually recover, and the  
government’s economic stimulus measures. The demand for commercial vehicles is expected to rise as a result of the growth 
in construction industry, online retail business and logistics business.

For Phatra Leasing Public Company Limited, the Company still placed emphasis on providing operating and finance lease  
services. In the previous year, due to the effects of the coronavirus disease 2019 crisis and the overall condition of Thailand 
economy, the Company’s net profit amounted to Baht 76 million.

It is a policy of Phatra Leasing Public Company Limited to give back to society not only to operate the Company’s business. 
The aforesaid policy has been explicitly formulated under the Company’s mission. Realizing that CSR activities can enhance the 
value of organization and Thai society, the Company has carried on various CSR activities, especially in relation to the  
development of social quality and education, i.e., key elements for national development. This is because education will forge 
attitude and lifestyle of every Thai youth and create good opportunities for them. Good education leads to career advancement, 
higher earning and stability of family and society. It can be seen that the Company’s executives are professionals with wide 
visions. The Company has been engaging in business with honesty, thereby leading to sustainable growth and giving back to Thai 
society simultaneously.

The business operation of Phatra Leasing Public Company Limited during 2020 ran smoothly as a result of the contribution of 
every staff who devoted their efforts at work as well as the strong support of our customers, shareholders, investors and all 
business partners. The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited would like to take this opportunity to  
convey its gratitude to all concerned.

In this regard, the Company would like to thank all of the executives and employees for their determination and hard work 
which push the Company’s growth and also appreciates all of the customers, shareholders, investors and business partners for 
their strong support and confidence in Phatra Leasing Public Company Limited.
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1. Policy and Business Overview

1.1 Vision, Objectives, Goals or Strategies in Operating the Company’s Business

Vision
To create asset management services by professional team with most advance service systems.

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

Innovation
To initiate and create new things in a timely manner

Customer Focus
To ensure that the customer is at the center of the
business’ s operations and will be satisfied in all dimensions

Openness
To have an open mind, listen and be in harmony

Result Oriented
To place importance on results which have been determined 
and can be examined

Excellence
To be determined to do excellent work

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.

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 
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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.
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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.

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” 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.

1.3 Shareholding Structure of the Company’s Group
The Company does not have any subsidiary company or affiliated company.
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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 of more than 3 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.

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.

From 2018-2020, the company’s income has been classified according to the types of leases as follows:

Jan 18-Dec 18 Jan 19-Dec 19 Jan 20-Dec 20

Million
Bath

%
Million
Bath

%
Million
Bath

%

Rental income from operating lease contracts 2,604.10 67.95 2,695.98 69.48 2,447.93 67.52

Income from finance lease contracts 127.67 3.33 123.58 3.19 162.29 4.48

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,055.64 27.55 1,012.78 26.10 981.14 27.06

Other income 44.97 1.17 47.82 1.23 34.09 0.94

Total Income 3,832.38 100.00 3,880.17 100.00 3,625.45 100.00

2.1 Nature of Products and Services

Nature of Products and Our Main Services
1. PHATRA FLEET LEASING
Provide leasing for sedan vehicle, aircrafts, watercraft and commercial vehicles. Together with consultation and sourcing 
for service alternatives which mostly fit the lease’s requirements. No matter one or hundreds of vehicles under  
Economy of Scale policy that utilizes the best for the organization. In forms of Operating Lease and Finance Lease.
• PHATRA AUTO LEASING
Provide leasing for excentive sedan vehicle, vehicle used in organization, or even commercial vehicle with every model 
and brand to keep the business running smoothly.
• PHATRA AIRCRAFT LEASING
Provide leasing for private aircraft (4-12 seats) as Business Jet, Turbo Prop and Piston under Finance Lease and Operating 
Lease. Which serves the purpose of tourism, business and private vehicle.
• PHATRA WATERCRAFT LEASING
Motor Yacht and watercraft for personal amusement of commercial use of several watercraft, tourism business trans-
portation and others in forms of Finance Lease and Operating Lease.
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2. PHATRA COMMERCIAL LEASING
Leasing services for all kinds of assets such as machinery, manufacturing equipment with high investment and necessary 
for business in term of finance lease which comforts the investment and be quick in term of approved.

Variety of PFL
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 theroad. 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.

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

2.2 Marketing and Competition

Competitive Strategies
Last year, the Company placed importance on selecting customers for both operating leases and finance leases, taking 
into account high returns.  Moreover, stricter credit measures were imposed to prevent the occurrence of NPL or  
Non-Performing Loan in the future and to support the Company’s direction for expanding into other types of leased 
assets.

However, as the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) has had a significant impact on business sector including 
the Company’s customers, the Company has 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.  
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In this regard, the Company has continuously developed service provision procedures as well as new and effective 
distribution channels in line with the consumer behavior and demand in the “New Normal” era, especially on-line sale, 
by which the consumers can look for and select products and services of Phatra Leasing through on-line channels in 
order to maintain sales volume and accommodate the customers during the outbreak of coronavirus disease 2019 
(COVID-19), and also in line with the Company’s direction for placing more emphasis on digital marketing.  Throughout 
the years, Phatra Leasing has prepared its readiness by developing systems and tools to support sales and services 
consistently and focusing on expanding marketing channels to reach customers or consumers through various digital 
platforms in order to deliver excellent services to each group of consumers.

In addition, the Company has imposed safety measures for employees, starting from measuring body temperature before 
work, wearing hygienic masks at all times and frequently washing hands with alcohol gel and cleaning customer service 
areas.  For short-term car rental or Sa-Buy Car by Phatra Leasing, the Company will deliver quality cars with deep  
cleaning services to customers whereby touch points in the cars will be sanitized before delivery.

Training courses for employees have been provided consistently to maintain standards for provision of services and 
advice to customers, by focusing on one-stop services, starting from choosing cars to meet the customer demand thru 
small details such as registration and insurance, including 24-hour services and nationwide service networks. Those are 
visibly different and ensure confidence and maximum benefit to the customers.  It is believed that the aforesaid  
services will help enhance the competitive ability of the Company as a leader of the business.

Industrial Situation and Competition

In 2020, according to the Office of the National Economics and Social Development Board, as a result of the spread of 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) which severely impacted the tourism sector and the economy, Thailand’s gross 
domestic product (GDP) shrank by 6.1%, which was the worst contraction in 22 years since Tom Yum Kung financial 
crisis.

For Thailand automotive market in 2020, as the automotive industry was considerably impacted by the spread of  
coronavirus disease 2019 (COVID-19), the total sales volume decreased by 21.4% from the year 2019 whereby the sales 
volume was 792,146 units.  Likewise, for the used car market in the country, the total sales volume shrank by 25%, 
resulting from the economic slowdown, the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and strict measures for 
granting leases of financial institutions.  Besides, price wars arose as many used car dealers tried to release used cars in 
stock.

With respect to the market situation for leasing business, as a result of the spread of 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.  Thus, NPL (Non-Performing Loan) might emerge in the future.

With respect to the market situation for the business of operating lease, now there are 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.  Even though the competition in 
operating leasing business remains fierce, the demand of the private sector for vehicle management including repair and 
maintenance services by outside experts enables the operating leasing business in Thailand to grow in the medium run 
to the long run.  Due to Phatra Leasing Plc.’s policy to provide the customers with a complete range of services 24 hours, 
and its business strategy to continuously expand the customer base and expand into the markets of new types of assets 
for lease, as well as its adaptation to dynamic competition in the automotive market, the Company has been able to 
maintain its market-leading position in the operating leasing business in Thailand.
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2.3 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.

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.
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Besides, the Company has provided effective rental collection systems and also set sufficient allowance for impairment 
losses as well as placed importance on monitoring and studying fluctuations in overall economy of the world and each 
region, environment conditions, trends and factors which may directly impact the Company’s business operation.  
Therefore, the Company has established Corporate Strategic Office and Risk Management Office to conduct studies on 
relevant matters and to consider business risks. Those studies will be used in making decisions in a timely manner, tak-
ing into account effects which may be suffered by 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.

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:
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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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3. Risk Factors

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. Risk with liquidity
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.
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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 problem by trying to increase the proportion of cars 
sale directly to the users more in order to mitigate such effects.

Since early 2020, the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) has impacted Thailand’s overall economy.  The 
domestic sales volumes of new cars and used cars decreased during the end of the 1st quarter thru the 2nd quarter 
and gradually increased during the 3rd quarter and the 4th quarter of the year.  The Company has also suffered such 
effects but the Company’s on-line channel for distribution of used cars via website: www.sa-buycar.com helped to solve 
such problems.  Therefore, in 2020, the Company was able to increase the sales volume of used cars compared to 2019.

4. Assets used in business operation

4.1 Investment policy in subsidiary and subsidiary
(Unit : million Baht)

Net
31 Dec 18

Net
31 Dec 19

Net
31 Dec 20

Receivables under finance lease contracts 2,160.16 1,958.76 2,699.62

Land Property and equipment

Assets held for lease-net 10,177.34(1) 9,612.79(1) 7,471.57(1)

Office condominum 85.98 85.98 94.09

Office equipment 9.58 9.71 6.58

Transportation  3.46 2.29 12.62

Total land property and equipment 10,276.36 9,710.77 7,584.86

Total 12,436.52 11,669.53 10,284.48
          
Remark : (1) Asset held for operating lease contracts net after less accumulated depreciation and impairment losses

4.2 Investment policy in subsidiary and subsidiary
The Committee supervises and determines the framework and mechanism for supervision policy and the operation of 
subsidiaries and other businesses which the Company has invested significantly in proper way according to each  
business. On 31 December 2020, the Company has not invested in any subsidiaries and associates.

5. The legal dispute
 -None
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6. Company Summary

6.1 General Information
6.1.1 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      : 596,509,825 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, 29th Floor, Muang Thai Phatra Complex,   
        Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320
Home Page      : www.pl.co.th
Telephone      : (66) 2290-7575
       : (66) 2693-2288
Facsimiles      : (66) 2693-2298-99

6.1.2 Company Investment
The company has no investment in any subsidiaries and associates.

6.1.3 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
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Debentures (As at 31 December 2020)
- Debentures of Phatra Leasing Plc.No.2/2016 SERIES 1 : Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 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.2/2017  : Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2021)
- 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.3/2018  : Bank of Ayudhya Public Company Limited
  (DUE B.E. 2021)
- 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)
- 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
 14th Floor, GPF Witthayu Tower A 
 93/1 Wireless Road, Lumpini, Phatumwan,
 Bangkok 10330
 Tel : (66) 2627-3443
 Fax : (66) 2627-3250

Financial Consultants -None-
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7. Share Capital and Shareholder

7.1 Number of Authorised share Capital and Issued and paid-up share Capital

Authorized Share Capital  646,800,483 bath 
     (six hundred forty six million eight hundred thousand four hundred and eighty three Baht)
Paid-up Share Capital  596,509,825 bath 
     (five hundred ninety six million five hundred nine thousand eight hundred and twenty  
     five Baht)
Registered Capital    596,509,825 shares
     (five hundred ninety six million five hundred nine thousand eight hundred and twenty  
     five shares)
Par Value     1 Baht

7.2 Shareholders
The first 10 major Shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited on 30 December 2020

Individual/Juristic Person Number of share held Percentage

Muang Thai Life Assurance Company Limited 59,649,200 10.000

Muang Thai Insurance Public Company Limited 53,000,400 8.885

Sombat Lamsam Company Limited 45,600,000 7.644

Muang Thai Holding Company Limited 41,550,800 6.966

Chulindrawongs Company Limited 24,000,000 4.023

Thai NVDR Company Limited 20,785,422 3.485

Mr. Banyong Lamsam and Mrs.Narudee Weeramaeteekul 16,260,000 2.726

Mr.Ithichai Leardthumanon 13,338,400 2.236

Yupong Company Limited 12,323,402 2.066

Mrs.Yupanari Sakpornsap 10,933,333 1.833

TOTAL 297,440,957 49.864

7.3 Other securities issuance
- None –

Debenture (as at 31 December 2020)
1. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2016 SERIES 1 DUE B.E. 2021
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 5 Years     Issued on 24 Feb 2016 Mature on 24 Feb 2021
Interest Rate 2.63% per annum   Every 24 Feb. and 24 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.
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2. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2016 SERIES 2 DUE B.E. 2023
Total Amount (Baht)    200,000,000
Offering Amount (Units)    200,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 7 Years     Issued on 24 Feb 2016 Mature on 24 Feb 2023
Interest Rate 3.05% per annum   Every 24 Feb. and 24 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

3. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2017 DUE B.E. 2021
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 4 Years     Issued on 3 Aug 2017 Mature on 3 Aug 2021
Interest Rate 2.76% per annum   Every 3 Feb. and 3 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

4. Debenture of Phatra Leasing PCL No.1/2018 DUE B.E. 2022
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 4 Years     Issued on 23 Feb 2018 Mature on 23 Feb 2022
Interest Rate 2.43% per annum   Every 23 Feb. and 23 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

5. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2018 DUE B.E. 2022
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 4 Years    Issued on 24 May 2018 Mature on 24 May 2022
Interest Rate 2.52% per annum   Every 24 May. and 24 Nov.of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

6. Debenture of Phatra Leasing PCL No.3/2018 DUE B.E. 2021
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 3 Years 3 Months    Issued on 9 Aug 2018 Mature on 9 Nov 2021
Interest Rate 2.70% per annum   Every 9 Feb. and 9 Aug. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

7.Debenture of Phatra Leasing PCL No.1/2019 DUE B.E. 2022
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 3 Years    Issued on 4 Mar 2019 Mature on 4 Mar 2022
Interest Rate 2.95% per annum   Every 4 Mar. and 4 Sep. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.
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8. Debenture of Phatra Leasing PCL No.2/2019 DUE B.E. 2024
Total Amount (Baht)    500,000,000
Offering Amount (Units)    500,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 5 Years    Issued on 27 Mar 2019 Mature on 27 Mar 2024
Interest Rate 3.52% per annum   Every 27 Mar. and 27 Sep. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

9. Debenture of Phatra Leasing PCL No.3/2019 DUE B.E. 2022
Total Amount (Baht)    700,000,000
Offering Amount (Units)    700,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 3 Years 6 Months   Issued on 20 Jun 2019 Mature on 20 Dec 2022
Interest Rate 2.83% per annum   Every 20 Jun. and 20 Dec. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

10. Debenture of Phatra Leasing PCL No.4/2019 DUE B.E. 2023
Total Amount (Baht)    600,000,000
Offering Amount (Units)    600,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 4 Years    Issued on 27 Sep 2019 Mature on 27 Sep 2023
Interest Rate 2.72% per annum   Every 27 Mar. and 27 Sep. of each year
Registrar      Bank of Ayudhya PCL.

11. Debenture of Phatra Leasing PCL No.5/2019 DUE B.E. 2024
Total Amount (Baht)    350,000,000
Offering Amount (Units)    350,000
Par Value (Baht per unit)    1,000
Tenor 5 Years    Issued on 17 Dec 2019 Mature on 17 Dec 2024
Interest Rate 3.10% per annum   Every 17 Jun. and 17 Dec. of each year
Registrar       Bank of Ayudhya PCL.

Long-Term Loans (as at 31 December 2020)
The outstanding amount of the Company’s long-term loans was Baht 2,515 million from the total amount of Baht 3,259 
million granted by 4 financial institutions.

Short-Term Bills of Exchange (as at 31 December 2020)
The Company’s outstanding debt burden in the form of short-term bills of exchange amounted to Baht 100 million 
whereby the maturities of the bills of exchange were 3-6 months.

Promissory Notes (as at 31 December 2020)
The Company’s outstanding debt burden in the form of promissory notes amounted to Baht 360 million. 

Credit Rating
As at 7 August 2020, TRIS Rating Company Limited affirmed the company rating of Phatra Leasing Public Company Lim-
ited at “BBB+”
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7.4 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
2016

(1 Jan 2016-
31 Dec 2016)

2017
(1 Jan 2017-
31 Dec 2017)

2018
(1 Jan 2018-
31 Dec 2018)

2019
(1 Jan 2019-
31 Dec 2019)

2020
(1 Jan 2020-
31 Dec 2020)

1.Dividend payment policy minimum rate of 50 percent of the net profit

2.Net profit 220,171,327 221,889,418 224,066,829 170,311,239 76,060,543

3.Number of shares 596,492,753 596,492,874 596,509,825 596,509,825 596,509,825

4. Dividend payout ratio (Baht:share) 0.19 0.19 0.19 0.15 -

5. Total dividend payment (Baht) 113,333,623 113,333,646 113,336,867 89,476,474 -

6.Net profit percentage 51.48 51.08 50.58 52.54 -
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8. Management Structure

8.1 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.”

Attendance at Each Committee’s Meetings in the Fiscal Year 2020 (January – December 2020)
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. 
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In the fiscal year 2020 (January – December 2020), details of the attendance at each committee’s meetings are as follows:
                                                                                                                                    Unit : Number of Meetings

Names

Board of 
Directors 
(Total 7 

Meetings)

Audit 
Committee 

(Total 4 
Meetings)

Remuneration
and Selection 
Committee

(Total 2 
Meetings)

Risk 
Management 
Committee

(Total 4 
Meetings)

Executive 
Committee
(Total 13 
Meetings)

Investment 
Committee

(Total 5 
Meetings)

1.Mr.Photipong Lamsam 7/7

2.Mr.Poomchai Lamsam 6/7 2/2

3.Mr.Sara Lamsam 7/7 4/4 12/13

4.Mrs.Nualphan Lamsam 4/7

5.Mr.Pipop Kunasol 7/7 4/4 13/13 5/5

6.Dr.Sutee Mokkhavesa 7/7 4/4 12/13 5/5

7.Mrs.Chantra Purnariksha 7/7 2/2

8.Mr.Vichate Tantiwanich 6/7 3/4

9.Mr.Anupon Likitpurkpaisan 7/7 4/4

10.Mr.Suebtrakul Soonthornthum 6/7 4/4

11.Mr.Arpatsorn Bunnag 7/7 4/4 2/2

12.Mr.Poonpipat Aungurigul 7/7 4/4

13.Mr.Kachornjak Chalothorn 4/4 13/13

14.Mrs.Thipsuda Kuenkong 7/7 2/2 13/13

15.Mr.Danu Sukhavat 4/4 4/4 13/13 5/5

Number of Directors in each team as at 31 December,2020
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

8.2 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 (1) Vice President Head of Accounting Department

Note :  (1) Mrs.Karaked Junvanitrattana has been appointed as First Senior Vice President Head of Accounting  
   Department since 1 Feb 2021
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The Board of the Directors 

1. Mr.Photipong Lamsam   
Position  Chairman 

(Authorized Signature) 
Age 86 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 Life Assurance 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 Insurance PLC.  

 
Directorship in other listed companies 

Period 
( Year started – Present) 

Positions / Company 

2008 – Present Chairman, Muang Thai Insurance PLC.  
 
Shares Percentage (%)      As of December 31,2020 

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 71  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 

2010 – Present Director and Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance PLC. 
2010 – Present Advisor to the President,  Muang Thai Insurance PLC. 

1993 – 31 Dec 2019 Director, Loxley PLC. 
1988 – Present Vice Chairman/Chairman of the Remuneration and Selection Committee, 

Phatra Leasing PLC. 
1988 – Present Director, Muang Thai Holding Co.,Ltd. 
1988 – Present Director, Muang Thai Real Estate PLC. 

 
Directorship in other listed companies  
- None- 

 
Shares Percentage (%) 

 
                  As of December 31,2020 

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 0.597%  
 
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 51 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) ,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. 

 
Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

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 – Present Advisor, Thai Reinsurance PLC. 
2017 – Present Advisor, the Thai Chamber of Commerce 

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 to President, the Association of Capital Market Academy 
2016 – Present 
2016 – 2018 

 
2018 – Present 

Director, Kasikornbank Public Company Limited 
Member of the Risk Management Committee, Kasikornbank Public Company 
Limited 
Member of the Corporate Government Committee, Kasikornbank Public 
Company Limited 
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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 – 2017 

2017 – Present 
Chairman, The Federation of Thai Insurance Organizations 
Director, The Federation of Thai Insurance Organizations 

2015 – Present 
2016 – 2020 

Director, Thai Financial Planners Association 
President, Thai Financial Planners Association 

2015 – 2018 Director, Social Research Institute Chiang Mai University  
2016 – 2020 Vice President (Marketing), The Thai Life Assurance Association (TLAA) 

2012 – Present Director, Yupong Co.,Ltd. 

2012 – Present Executive 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 
2003 – Present 

President and CEO, Muang Thai Life Assurance Public Company Limited 
Director, Muang Thai Life Assurance Public Company Limited 

2009 – 2016 
2016 – Present 

Director, Thai Reinsurance Public Company Limited 
Independent Director, Thai Reinsurance Public Company Limited 

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 Public Company 
Limited 
Chairman of the Executive Committee, Phatra Leasing Public Company 
Limited 
Director, Phatra Leasing Public Company Limited 
Member of the Remuneration and Selection Committee, Phatra Leasing 
Public Company Limited 

2008 – Present 
 

2009 – Present 

Director and Executive Director, Muang Thai Insurance Public Company 
Limited 
Advisor to the Director, Muang Thai Insurance Public Company Limited 

2008 – Present Director, Muang Thai Group Service Co.,Ltd. 
2007 – Present Director, Muang Thai Real Estate Public Company Limited 

2007 – Present Director, Thailand Insurance Institute  

2005 – Present Director, Pol. Gen. Pow Sarasin Foundation (Former name; Narcotics Control 
Foundation) 

2005 – 2017 Executive Committee, Young President’s Organization (Thailand) 
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1998 – Present Director, Yuppayong Co.Ltd. 
 

Directorship in other listed companies 
Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

2016 – Present 
2018 – Present 

Director, Kasikornbank Public Company Limited 
Member of the Corporate Government Committee, Kasikornbank Public 
Company Limited 

2016 – Present Independent Director, Thai Reinsurance Public Company Limited 
2008 – Present 

 
2009 – Present 

Director and Executive Director, Muang Thai Insurance Public Company 
Limited 
Advisor to the President, Muang Thai Insurance Public Company Limited 

 
Shares Percentage (%)                                              As of December 31,2020 

 
 
 
 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2019

Management Structure

4. 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          55 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 Public Company 

Limited 
2009 – Present President, Phatra Leasing Public Company Limited 
2009 – Present Member of the Risk management Committee, Phatra Leasing Public 

Company Limited 
2007 – Present Member of the Executive Committee, Phatra Leasing Public Company 

Limited 
2007 – Present Director, Phatra Leasing Public Company Limited 

 
Directorship in other listed companies 
-None- 
 

 

Shares Percentage (%)                                    As of December 31,2020 
-No- 
 

 

Family relation with other executive 
-None- 
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5. Mrs. Nualphan Lamsam   
Position  Director  

(Authorized Signature) 

Age 54 Years 

The appointment on 25 February 2011 – Present and 23 January 2007 – 11 February 2009 

Education Background Master of Education Management, Boston University, U.S.A. 

Training Record Director Certification Program(DCP) from the Thai Institute of Directors (IOD) 

 

Directorship in other listed companies 

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

27 Feb 2014 – Present 
 

President and Chief Executive Officer & Executive Director, Muang Thai 
Insurance Public Company Limited 

 

Work Experience (Over the past 5 years) 
Period 

( Year started – Present) 
Position / Company 

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 
2016 – Present Expert Director, Commission  Assumption University Council 
2015 – Present Honorary Consul, The Republic of Lithuania for Thailand 

27 Feb 2014 – Present 
 

President and Chief Executive Officer & Executive Director, Muang Thai 
Insurance Public Company Limited 

2014 – Present Director of the National Identity , National Identity Committee 
2014 – Present Expert Director, Ministry of Social Development and Human Security 

2011 – Present Director, Phatra Leasing Public Company Limited 
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Shares Percentage (%)                                                  As of December 31,2020 
 

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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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 45  Years 

The appointment on 29 April 2016 

Education Background PhD. Applied Mathematical Finance Imperial College, London, UK. 

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 

2018 – Present Board of Director, Aigen Co.,Ltd. 

2018 – Present Independent Director and Member of Audit Committee, KCE Electronic Public 
Company Limited 

2018 – Present Board of Director and Member of the Risk Management Investment Committee, 
Thaire Life Assurance Public Company Limited 

2017 – Present Board of Director and Member of the Investment Committee, Fuchsia Venture 
Capital Co.,Ltd. 

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 

2016 – Present 
2013 – Present 
2011 – Present 
2009 – Present 

Director, Phatra Leasing Public Company Limited 
Member of the Executive Committee, Phatra Leasing Public Company Limited 
Member of the Investment Committee, Phatra Leasing Public Company Limited 
Member of the Risk Management Committee / Advisor to the President, Phatra 
Leasing Public Company Limited 

2015 – Present Senior Executive Vice President, Muang Thai Insurance Public Company Limited 

2006 – Present Market and Liquidity Risk Consultant , Government Housing Bank 

2006 – Present Advisor to the President, Muang Thai Insurance Public Company Limited 
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Directorship in other listed companies 

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

2018 – Present Independent Director and Member of Audit Committee, KCE Electronic Public 
Company Limited 

2018 – Present Board of Director and Member of the Risk Management Investment Committee, 
Thaire Life Assurance Public Company Limited 

 
 
Shares Percentage (%)                                     As of December 31,2020 
-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 74 Years 
The appointment on 25 November 2011 
Education Background 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 

2013 – Nov 2016 Director and President, Saha Pathana Inter Holding Public Company 
Limited 

2011 – Present 
2019 – Present 

Independent Director, Phatra Leasing Public Company Limited 
Member of the Remuneration and Selection Committee, Phatra Leasing 
Public Company Limited 

2011 – Present Independent Director / Member of the Audit Committee, Jasmine 
International Public Company Limited 

2012 – 2013 Independent Director / Member of the Audit Committee, Kasikorn Bank 
Public Company Limited 

2007 – 2011 Secretary, Office of Insurance Commission 
2006 – 2007 Director General of the Department of Insurance, Department of Insurance, 

Ministry of Commerce 
1975 – Present Director, S.P. Enterprise Co., Ltd. 

 
Directorship in other listed companies 

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

2011 – Present Independent Director / Member of the Audit Committee, Jasmine 
International Public Company Limited  

 
Shares Percentage (%)                              As of December 31,2020 
-No- 

 
 

Family relation with other executive 
-None- 
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8. Mr. Vichate Tantiwanich 
Position  Independent Director 

Member of the Risk Management Committee 
Age 59 Years 
The appointment on 13 February 2012 
Education Background MBA, Finance & Marketing, University of Hartford Connecticut, 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 

14 Feb 2020 – Present 
 

22 Apr 2020 – Present 

Expert Committee in finance, Member of the Technology and Innovation 
- Based Enterprise Development Fund Committee  
Chairman of Selection Board in Central Region of Thailand, 
Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund 

11 Dec 2019 – Present 
 

16 Jun 2020 – Present 
 

Expert Committee in finance, National Cybersecurity Committee, Ministry 
of Digital Economy and Society 
Member of the Nomination Committee, National Cyber Security 
Committee, Ministry of Digital Economy and Society 

22 Feb 2018 – Present Chairman / Chairman of the Audit Committee / Member of the 
Remuneration and Selection Committee, Asia Aviation Public Company 
Limited 

22 Feb 2018 – Present 
 

11 May 2018 – Present 
 

Chairman / Chairman of the Audit Committee / Member of the 
Remuneration and Selection Committee, Air Asia Co., Ltd. 
Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee, 
AirAsia Co., Ltd. 

31 Mar 2020 – Present  
4 May 2018 – 31 Mar 2020 
1 Jan 2020 – 31 Mar 2020 

Advisor to Directors, Buriram Sugar Public Company Limited 
Independent Director, Buriram Sugar Public Company Limited 
Member of the Audit Committee, Buriram Sugar Public Company 
Limited 

2017 – Present Independent Director / Chairman of Audit Committee, JWD Info Logistics 
Public Company Limited 

2017 – Present Chairman of Independent Director / Chairman of Audit Committee, Thai 
Enger Holding Public Company Limited 

10 Apr 2020 – Present Chairman, PMG Corporation Co.,Ltd.  
13 Feb 2012 – Present Independent Director / Member of the Risk Management Committee, 

Phatra Leasing Public Company Limited 
22 Feb 2017 – 31 Oct 2020 Chairman, The Signature Brand Co., Ltd. 

2017 – 31 Oct 2020 Independent Director , KPN Academy Co., Ltd. 
22 Aug 2017 – 29 Sep 2020 
20 Dec 2019 – 29 Sep 2020 
 

Independent Director, Wind Energy Holding Co., Ltd. 
Member of the Audit Committee/Chairman of the Corporate 
Communication and the CSR Committee, Wind Energy Holding Co., Ltd. 
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Directorship in other listed companies 

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

22 Feb 2018 – Present Chairman/Chairman of the Audit Committee/Member of the Remuneration 
and Selection Committee of ASIA Aviation Public Company Limited 

31 Mar 2020 – Present Advisor to Directors, Buriram Sugar Public Company Limited 
2017 – Present Independent Director/Chairman of the Audit Committee, JWD Info Logistics 

Public Company Limited 
2017 – Present Chairman/Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Thai 

Enger Holding Public Company Limited 
 

Shares Percentage(%)                              As of December 31,2020 
-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 55 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- 

 
 

Shares Percentage (%)                    As of December 31,2020 
-No- 

 
 

Family relation with other executive 
-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  Public 

Company Limited 
2009 –  Present Independent Director, Phatra Leasing  Public Company Limited 
1988 –  Present President, Benz BKK Vipavadee Co., Ltd. 
1988 –  Present Executive Vice President, BKK Grand Estate Co., Ltd. 
1988 –  Present Member of the Executive Committee, Benz BKK Group Co., Ltd. and SIAM 

NISSAN BKK Co., Ltd. 
1988 –  Present Member of the Executive Committee, BKK Chrysler Co., Ltd. 
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10.  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 

2016 – Present Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Phatra Leasing Public 
Company Limited 

2013 – Present Director, Bluescope Buildings (Thailand) Limited. 
2004 – Present Director, United Overseas Bank Public Company Limited (UOB) 

2000 – Present Chairman, Muang Thai Real Estate Public Company Limited 

1999 – Present Director, BP-Castrol (Thailand) Limited. 
1996 – Present Independent Director,  Vanachai Group Public Company Limited 
2020 – Present 
2017 – 2019 
1993 – 2016 

Vice President, Loxley Public Company Limited 
Executive Vice President, Loxley Public Company Limited 
Senior Executive Vice President, Loxley Public Company Limited 

1992 – Present Chairman, Foseco (Thailand) Limited 

1987 – Present Director, NS Bluescope (Thailand) Limited 
Director, NS Bluescope Lysaght (Thailand) Limited 

2001 – Present 
 

1987 – Present 

Chairman of the Audit Committee / Member of the Audit Committee, Muang 
Thai Life Assurance Public Company Limited 
Independent Director, Muang Thai Life Assurance Public Company Limited 

1977 – Present Director, Loxley Group 
 
 
 Directorship in other listed companies  

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

2004 – Present Director , United Overseas Bank Public Company Limited (UOB) 
1996 – Present Independent Director, Vanachai Group Public Company Limited 
2020 – Present Vice President, Loxley Public Company Limited 
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Shares Percentage (%)                                As of December 31,2020 
-No- 

 
 

Family relation with other executive 
-None- 
 

11. Mr.Arpatsorn Bunnag 
Position Independent Director 

Member of the Audit Committee/Member of the Remuneration and 
Selection Committee 

Age 68 Years 
     The appointment on 11 March 1993 

Education Background Bachelor of Science Advertising Design University of Maryland at 
College Park, U.S.A. 

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 31,2020 

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  Public Company 
Limited 
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12. Mr.Poonpipat Aungurigul 
Position  Independent Director 

Director of the Audit Committee 
Age 73 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), 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 
Public Company Limited 

2000 – May 2016 Independent Director/Member of the Audit Committee, Thai British 
Security Printing Public Company Limited 

 

Directorship in other listed companies 
-None- 
 

 

Shares Percentage (%)                     As of December 31,2020 
-No- 
 

 

Family relation with other executive 
-None- 
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The Management 

1. Mrs. Thipsuda Kuenkong 
Position  Executive Vice President Head of Supporting Group  

Company Secretary 
Member of the Executive Committee and Secretary of 
Remuneration and Selection Committee 

Age 55 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) 

 
Work Experience (Over the past 5 years) 

 

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

Dec 2009 – Present Executive Vice President, Head of Supporting Group, Phatra Leasing Public 
Company Limited 

Jan 2007 – Present Company Secretary, Phatra Leasing Public Company Limited 

2007 – Present Member of the Executive Committee/ Secretary of the Remuneration and 
Selection Committee, Phatra Leasing Public Company Limited 

Jan 2007 – Dec 2009 First Senior Vice President Head of Supporting Group, Phatra Leasing Public 
Company Limited 

1988 – 2007 Head of Administration Department, Phatra Leasing Public Company 
Limited 

 
Directorship in other listed companies  
-None-  
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Shares Percentage (%)                                               As of December 31,2020 

Name 
Number of Shares 

(Shares) (%) 
  - Mrs. Thipsuda Kuenkong 1,782,000 0.299% 
   - Mr. Apichat Kuenkong (Spouse) 1,952,000 0.328% 

Total 3,734,000 0.626% 
 

Family relation with other executive 
-None- 
 

 

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 57 Years 
The appointment on   30 December 2003 
Education Background Master of Business Management Oklahoma City University, U.S.A. 
Training Record - 

 
Work Experience (Over the past 5 years)  

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

Feb 2015 – Present Member of the Risk Management Committee, Phatra Leasing Public Company 
Limited 

Apr 2014 – Present Executive Vice President Head of Price & Cost Management Group, Phatra 
Leasing Public Company Limited 

Sep 2012 – Mar 2014 Executive Vice President of System and Credit Group, Phatra Leasing Public 
Company Limited 

2007 – Present Member of The Executive, Phatra Leasing Public Company Limited 
Jan 2007 – Sep 2012 First Senior Vice President Head of Business Development Group, Phatra 

Leasing Public Company Limited 
1989 – 2007 Head of Business Development Department, Phatra Leasing Public Company 

Limited 
 

Directorship in other listed companies  
-None-  
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Shares Percentage (%)             As of December 31,2020 

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%  
 

     Family relation with other executive 
     -None- 
 
 
3. Mr.Thanan Suebsiri 

Position First Senior Vice President Head of Special Asset  Business Group 
Age 51 Years 
The appointment on 
Education Background 

1 April 2014 
Master Of Business Administration (MBA) University of North Florida, 
U.S.A.  

  
Training Record Ethical Leadership Program (ELP) , the Thai Institute of Directors 

(IOD) 
  
Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

Apr 2014 – Present First Senior Vice President Head of Special Asset Business Group, Phatra 
Leasing Public Company Limited 

Oct 2012 – Mar 2014 First Senior Vice President of Marketing & Sales 4  Department, Phatra Leasing 
Public Company Limited 

2007 – 2012 Head of Marketing and Sale Department, Phatra Leasing Public Company 
Limited 

2003 – 2007 Manager of Business Development Department, Phatra Leasing Public 
Company Limited 

 

     Directorship in other listed companies 

     -None-  
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     Shares Percentage (%)                                               As of December 31, 2020 

Name 
Number of Shares 

      (Shares)           (%) 
   - Mr.Thanan Suebsiri        20,000        0.003% 

Total       20,000       0.003% 
 

      Family relation with other executive 
      -None- 
 
 
4.  Mr. Soottichai  Sombatsiri 

Position First Senior Vice President Head of Corporate Business Group 
Age 48 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, the Thai Institute of Directors (IOD) 

 
     Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

Feb 2016 – Present First Senior Vice President Head of Corporate Business Group,  Phatra Leasing 
Public Company Limited 

Mar 2014 – Jan 2016 First Senior Vice President of Marketing & Sales Department, Phatra Leasing 
Public Company Limited 

2007 – 2014 Vice President of Marketing & Sales Department, Phatra Leasing Public 
Company Limited 

2006 Assistance Vice President of Operation Department, Phatra Leasing Public 
Company Limited 

2002 – 2005 Manager of Operation Department, Phatra Leasing Public Company Limited 

1994 – 2001 Assistance Manager of Finance and Accounting Department, Phatra Leasing 
Public Company Limited 

 

     Directorship in other listed companies 
     -None- 

 
 

     Shares Percentage (%)       As of December 31,2020 
     -No- 

 
 

     Family relation with other executive 
     -None- 

Management Structure
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5. Mr. Naruepol Watanakun 

    Work Experience (Over the past 5 years) 

Period 
( Year started – Present) 

Position / Company 

Feb 2016 – Present First Senior Vice President Head of Service and Asset Management Group, 
Phatra Leasing Public Company Limited 

Mar 2015 – Jan 2016 First Senior Vice President Head of Maintenance and Insurance Department, 
Phatra Leasing Public Company Limited 

2002 – Mar 2015 Vice President of Maintenance and Insurance Department, Phatra Leasing 
Public Company Limited 

2002 – 2009 Vice President of Purchasing Department, Phatra Leasing Public Company 
Limited 

1999 – 2000 Assistance Manager of Marketing Department, Phatra Leasing Public 
Company Limited 

1995 – 1999 Marketing Officer, Phatra Leasing Public Company Limited 

 

Directorship in other listed companies 
-None- 

 
 

Shares Percentage (%)            As of December 31,2020 
-No- 

 
 

Family relation with other executive  
-None- 

 

 

  

Position First Senior Vice President Head of Service and Asset  Management Group 
Age 55 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), the Thai Institute of Directors (IOD) 
 

Management Structure
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6. 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 47 Years 
The appointment on 1 April 2014 
Education Background Master of Business Administration (MBA), Cleveland State University 
Training Record - Financial Statements for Directors (FSD), the Thai Institute of Directors 

(IOD) 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP), 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 Public Company 
Limited 

Apr 2014 – Present First Senior Vice President Head of Finance & Control Group, Phatra 
Leasing Public Company Limited 

Oct 2012 – Mar 2014 First Senior Vice President of Finance Department, Phatra Leasing Public 
Company Limited 

2011 – Present Member and Secretary of the Investment Committee, Phatra Leasing 
Public Company Limited 

2009 – Present Member and Secretary of the Risk Management Committee, Phatra 
Leasing Public Company Limited 

2009 – Present Secretary of the Audit Committee, Phatra Leasing Public Company 
Limited 

2009 – 2012 Head of Finance Department, Phatra Leasing Public Company Limited 
2005 – 2009 Manager of Finance Department, Phatra Leasing Public Company Limited 

 
Directorship in other listed companies 
-None- 

 
 

Shares Percentage (%)                        As of December 31, 2020 
-No- 

 
 

Management Structure
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Family relation with other executive 
-None- 
 

 
7.Mrs.Karaked Junvanitrattana 
Position  First Senior Vice President of Accounting Department 
Age 52 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 2020 – Present First Senior Vice President of Accounting Department, Phatra 
Leasing Public Company Limited 

Oct 2012 – Jan 2020 Vice President Head of Accounting Department, Phatra Leasing 
Public Company Limited 

1991 – Sep 2012 Manager Accounting Department, Phatra Leasing Public Company 
Limited 

 

Directorship in other listed companies 
 -None- 

 
 

Shares Percentage (%)     As of December 31,2020 
-No- 

 
 

Family relation with other executive 
-None- 
 

 
 

 

 

Management Structure
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8.3 Scope of Secretary
The company appointed Mrs. Thipsuda Keunkong to be secretary of the company 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.

8.4 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 2020 shareholders’ meeting conducted on 3 July 2020, 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 2019.  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 2020 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 2020 in the total amount of 7.45 Million baht which can be summarized in the following 
details:

Names of directors Positions Remuneration and committee remuneration for the 
account year of 2020

1.Mr. Photipong Lamsam Chairman Remuneration as the Chairman in the amount of 480,000 
baht. Bonus in the amount of 479,285.71 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 359,464.29 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 80,000 
baht. Bonus in the amount of 359,464.29 baht.

4.Mrs. Nualphan Lamsam Director Remuneration as the Director in the amount of 240,000 
baht.  Bonus in the amount of 239,642.86 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 239,642.86 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 239,642.86 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 
239,642.86 baht.

8.Mr.Vichate Tantiwanich Independent Director/
Member of Risk Manage-
ment 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 239,642.86 baht.

9.Mr.Anupon Likitpurkpai-
san

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 
239,642.86 baht.
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10.Mr.Suetrakul Soonthorn-
thum 

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 239,642.86 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 239,642.86 
baht.

12.Mr.Poonpipat Aungurigul Independent Director/
Member 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 239,642.86 baht.

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 2020, the Company has paid the remuneration to 7 Management with the total amount of 34.52 
million baht 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 2020 (Jan. – Dec. 2020), the Company paid contributions to the provident fund to 7 executives,  
totaling Baht 3.15 million baht.

8.5 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:
The Company shall
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;
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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.

As of 31 December 2020, the Company has 160 permanent employees.  Throughout the past three years, the Company 
has never entered any labour dispute.  Also, in 2020, the Company did not have any statistics on occupational accidents 
and absence from work or illness due to work.  Besides, no employee has been infected with coronavirus disease 2019 
(COVID-19).  As of 31 December 2020, the remuneration paid to the employees by the Company amounted to Baht 
105.29 million, comprising salary and bonus.

The Company also places importance on provision of good working environment and encourages the employees to play 
sports for good health by establishing sport clubs such as football club, running club, bicycle club and badminton club.   
In addition, the employees are encouraged to realize responsibilities for environment and efficient and sustainable use 
of natural resources.  In 2020, the Company promoted, campaigned and organized many activities to increase the  
employees’ awareness of environmental responsibilities as follows:

“PL Green” Project is a measure to use paper wisely by reusing and reducing unnecessary  
copies of documents in order to reduce paper waste and help save world’s forests.     

“Energy Saving” Project is a measure to encourage all employees to help save energy by  
assigning time for turning on/off light bulbs and air-conditioners as well as to encourage them 
to use energy only when necessary.

“Free Alcohol Hand Sanitizer” Project to look after the employees’ health 
and prevent infection with coronavirus disease 2019 (COVID-19).
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Development of Directors, Executives and Employees in 2020

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 poten-
tial at work in line with the Company’s targets, policies and directions.  Their knowledge and capabilities will also be 
improved for their career stability and career advancement opportunity.  

Due to the spread of coronavirus disease (COVID-19) in 2020, to keep the employees safe, the Company avoided to send 
them to attend external training.  Therefore, the Company’s E-Learning systems were developed so that the employees 
would be able to access the E-Learning systems anywhere, anytime.  In addition, there would be pre and post tests 
conducted for knowledge measurement.  In 2020, 160 employees attended the training courses, divided into 5 in-house 
training courses as follows:

1. Knowledge of Leasing Business Course to provide the employees with knowledge of leasing business and  
 direction of the Company’s business
2. Principles of Work Performance to ensure compliance with the Personal Data Protection Act, the Prevention  
 and Suppression of Money Laundering Act and other relevant laws 
3. Anti-Corruption Course
4. Guidelines for Work Performance in Compliance with PDPA and AMLO
5. Microsoft Office 365 Course

In 2020, the Company also sent the employees to attend 20 public training courses. Based on a survey on training needs 
or an evaluation by their superiors, the right employees were chosen to attend the right courses to improve their  
knowledge, understanding, attitude, skill or expertise as well as experience in a specific field, and also to modify their 
behaviors according to the training courses. 

In this regard, for the purpose of increasing potentiality of the Company’s executives in 2020, the Company 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

- CFO Refresher, by the Stock Exchange of Thailand
- Preparation for the Personal Data Protection Act
- Practical Risk Management for Leasing Business, by Thailand Leasing Association

Mrs.Karaked Junvanitrattana  
Vice President of Accounting 
Department

- Fundamental of TFRS 9,   batch 1/63, by Federation of Accounting Professions  
- E-Withholding Tax, by Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd.

Mr.Ukrit  Chotitaksin
Vice President of Internal Audit 
Office

- E-Payment Law, Criterion and Procedures for Issuing E-Tax Invoice & E-Receipt, 
  E-Withholding Tax and E-Filing, by Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd.
- IA’s New Value Proposal During and After the Crisis, by the Institute of Internal 
  Auditors of Thailand
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9. Corporate Governance

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.
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- 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. 
- 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.
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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 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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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.

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.

Anti-Corruption Progress

The Board of Directors resolved to sign the Declaration of Intent in the View of Establishing Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC).  In 2018, the Company also received the certificate of CAC  
membership from Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC).  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.
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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.

4. Procedural Steps

Explanation Procedural Steps

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

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. 

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.

 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).

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. 

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.
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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 dis-
tributed within relevant departments.
- 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 conduc-
tion of transactions in order to prevent corruption.  Besides, the Company’s high level executives shall be the represen-
tatives 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.
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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  29th Floor, Muang Thai Phatra Complex 1, 
Rachadaphisek Road, Khwaeng/Khet Huaykwang,
Bangkok 10320 

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. 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 assigning 
the 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 2020, 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
Emai : 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 29th floor, Muang Thai Phatra Complex 1, 
   Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320
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5. Responsibilities of the Board of Directors

Structure of the Board of Directors 
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 for the disclosure of information in the year 2018 was approved whereby he/she shall continue to 
hold office for not more than 9 years.

As at 31 December 2020, 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.
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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 other listed  
company, he must obtain approval of the Board of Directors.

The Board of the Directors
The Board of Directors of Phatra Leasing Plc. comprises : 

Names Position Type

Mr.Photipong Lamsam Chairman Non-Executive Directors

Mr. Poomchai Lamsam                      Vice Chairman Non-Executive Directors

Mr.Sara Lamsam Director Non-Executive Directors

Mrs. Nualphan Lamsam Director Non-Executive Directors

Mr.Pipop Kunasol Director and President Executive Directors

Dr. Sutee Mokkhavesa Director Non-Executive Directors

Mrs. Chantra Purnariksha Independent Director Independent Director 

Mr. Vichate Tantiwanich Independent Director Independent Director

Mr.Anupon Likitpurkpaisan Independent Director Independent Director

Mr. Suebtrakul Soonthornthum         Independent Director Independent Director

Mr.Arpatsorn Bunnag                Independent Director Independent Director

Mr.Poonpipat Aungurigul             Independent Director Independent Director

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.
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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.
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.

Selection 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, experi-
ence, 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:
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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.
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 indi-
vidual 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, major-
ity 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.
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9.  Does not have any matters that inhibit his/her ability to express opinions independently about the Management 
of he licensed agent. 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. According to the decisions stated in Articles 2, 4, 5, and 6, on matters of the applications of the 
candidates two years prior the date of application. The conditions of application will officially be in effect from July 1, 
2010 onwards. 

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.
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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.

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 2020, the score was 92.08%. 
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.
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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.

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,
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(h) Other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders 
and general investors,

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 posi-
tion of independent director)

Mr. Arpatsorn Bunnag Member of the Remuneration and Selection (holding the position of inde-
pendent director)

Mrs. Thipsuda Kuenkong Secretary of the Remuneration and Selection Committee

Scope of authority and duties of the Remuneration and Selection Committee
1. To consider remuneration for the Board of Directors and the Sub-Committees.
2. To consider remuneration for the President and/or the person holding the highest position of the Company, including 
salaries, annual bonuses and other types of payments; and to propose their considerations to the Board meetings for 
approval.
3. To review and set remuneration for internal officers as proposed ay the Management Department, including the  
annual salary increment, the restructure of salaries and the annual bonuses; to propose their considerations to the Board 
of Directors; and to advise on their considerations to the Management Department.
4. To select capable, qualified individuals without any characteristics deemed unfit by the law and other supervising 
units to assume the position of President and the highest-ranking executives of the Company when such positions are 
available; and to propose their selection to the Board of Directors for approval.
5. To carry other tasks 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 conver-
sation 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

Mrs. Thipsuda Kuenkong Member and Secretary of the Executive Committee
      
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

Supervision of Operations of Subsidiary Companies and Associated Companies
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 2020, there was no investment in any of subsidiary companies or associated companies.

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
- 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 (Black out 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.

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.
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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.

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.
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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 co 
mpliance 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.
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 i 
ncluding 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.
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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 Em-
ployees or the Company’s image, must not condemn him/her or do any act which may lead to disunity or cause inter-
nal 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.

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 2020, the shareholders’ meeting considered approving appointment of the Company’s auditors 
and fixing their remuneration for the fiscal year 2019 as follows: 
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

should be appointed as the Company’s auditors.  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 2020 was fixed as follows:
audit fee in the amount of Baht 1,750,000.
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10. Corporate Social Responsibilities : CSR

Phatra Leasing Public Company Limited recognizes the importance of the good corporate governance of the Company 
along with the business operation under the corporate social and environmental responsibility. The awareness of social 
responsibility is raised in the employees in order to raise the awareness on this issue even more.

The Company has set up the policy of social responsibility and proposed the approval of a policy of social responsibility 
to the Board of Directors to be used as the framework for the operation and planning for social and environmental  
responsibility as follows:

1. Operate the business with fairness, honesty, law-abiding to related regulations coupled with social and  
environmental involvement including the stakeholders of the Company following the Company’s corporate governance 
policy.

2. Respect for human rights and treatment of people in the organization fairly. The Company treats all employees as 
valuable resources and they are important factors in enabling the Company to the achievement. The Company,  
therefore, takes care and gives the fair practices in terms of the opportunity, returns, nomination, as well as the  
potential development and the improvement of working environment for employees to have a better quality of life.

3. The anti-corruption is to encourage employees not to perform the exploitation or any act which causes the conflicts 
of interest to the Company and / or operate the business related to the Company’s business or in the same type of 
Company’s business. The employees must not cause damage to the Company whether directly or indirectly including 
not calling for the property and / or any other benefits dishonestly with the customers, partners, creditors, debtors or 
use the authority for exploitation. The employees must avoid accepting any gift or souvenir from those who do business 
with the company. This may lead to the interests or make other persons understand that the interests are dishonestly.

Guidelines for the practice under the policy of social responsibility of the Company in 2020
1. Operate the business with fairness, honesty, law-abiding to related regulations coupled with social and  
environmental involvement including the stakeholders of the Company following the Company’s corporate 
governance policy

The Company has the operations with virtue, honesty, and law-abiding to related rules and regulations consistently and 
constantly by taking into account of the rights of all stakeholders. The Company recognizes that the sustainable growth 
of the Company will not occur without the participation of these persons. The group of stakeholders consisted of:

Shareholders The Company operates business with transparency and accountability with the good operational  
performance and steady growth based on the principles of good corporate governance to create value for the s 
hareholders in the long term. There is also the disclosure of data and information accurately and completely via the 
channels and media of the Stock Exchange of Thailand and the company’s website (www.pl.co.th) so that the  
shareholders can access and receive the information equally. Also in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, 
the Company provides opportunities for shareholders to exercise the right to propose the agenda in the General  
Meeting of Shareholders and propose the names of persons to be elected as directors. The criteria are revealed in the 
Company’s website (www.pl.co.th).

Customers From the experience in operating the leasing business for more than 30 years, the Company has an effective 
management system by focusing on the customers to receive the satisfaction of a full service of the company. By 
providing quality services and meet the needs of the customers as possible including the provision of accurate  
information to complete the conditions of service, the Company pays attention to the counseling and plans for the use 
of appropriate vehicles to the customers. This also includes the listening to the complaints of customers to develop 
and enhance the appropriate services to meet their highest satisfaction.



264 Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2020

Corporate Social Responsibilities : CSR

The Company also has the system to monitor the channels for complaints or feedback from customers via the Call 
Center and Customer Complaint Management from SGS following the quality standard ISO 9001: 2008 certified by the 
Institute of the United Kingdom, UKAS. The customers contact through Call Center will receive the preliminary service 
from the employees immediately with the coordination to solve the problems and report the progress to the  
customers. Moreover, the Company also conducted a survey on the customer’s satisfaction on the services in various 
fields; the Service of Call Center, Roadside assistance, service in accidents, maintenance, calling for car maintenance 
service, service of car replacement, and other services to be used as the information to improve and correct the  
shortcomings in the operation of the Company. The Company will know the needs of the customers even more which 
will be useful for developing the Company’s services to respond the demands of customers which are various at present.

Partners With the business operation that relies on various transactions with suppliers, the Company focuses on the 
right treatment to the partners as appropriate from the process of asset purchasing that will be leased to customers and 
the distribution of assets at the end of the lease contracts. To ensure the integrity, transparency and accountability, the 
Company has fostered good relations between the partners by visiting to discuss and exchange the ideas in business 
together occasionally. With the cooperation of the company and its partners, all parties can be managed effectively with 
mutual respect on the basis of the anti-fraud which the Company adheres to and always conforms to.

Competitors As the company has continually grown in leasing business for a long time, it is partly from the Company’s 
operation within the framework of fair competition with professional integrity without seeking for the trade secrets of 
competitors or committing any unlawful act. We believe that with good ethics in business operations, the Company’s 
business will be enabled to grow sustainably in the future.

Creditors As the Company has the investment mainly by borrowing, the Company must have good financial  
management and strictly conform to the terms of the loan agreement with the financial institutes. The Company will 
not spend the loan in the activities contrary to the purpose of the loan of the creditor as well as controlling the  
management system of loan repayment and interest to be fully and on time both for short-term and long-term loan. 
In addition, when the information of the Company has changed significantly affecting the terms of the loan, the accurate 
and complete information must be notified to all creditors.

2. Respect for human rights and treatment of people in the organization fairly. The Company treats all  
employees as valuable resources and they are important factors in enabling the Company to the achievement. 
The Company, therefore, takes care and gives the fair practices in terms of the opportunity, returns, nomination, 
as well as the potential development and the improvement of working environment for employees to have a 
better quality of life

The Company believes that the employees play the significant role in driving business to advance the goals of success 
and sustainable growth. The Company gives priority to treat all employees equally and fairly, according to human rights 
coupled with raising the great awareness to the executives and all levels of employees to recognize the importance of 
engagement in practices that benefit the society.

The Company also encourages the employees to develop their potential by training the employees according to the 
positions of employees. The Company also encouraged the employees to develop potentiality to suit their positions 
and duties whereby in 2020 the employees were sent to attend training and seminar courses, divided into 5 in-house 
training and 20 public training. The number of employees who attended the training and seminars courses was 160 
persons. Moreover, the employees have been provided with appropriate welfare such as annual check-up and good 
working environment as well as encouraging them to participate in sport by setting up football club , badminton club , 
bicycle club and running club to boost their health and wellness. Friendship football tournaments have been held for 
the employees consecutively every year. 
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3. The anti-corruption is to encourage employees not to perform the exploitation or any act which causes the 
conflicts of interest to the Company and / or operate the business related to the Company’s business or in the 
same type of Company’s business. The employees must not cause damage to the Company whether directly or 
indirectly including not calling for the property and / or any other benefits dishonestly with the customers,  
partners, creditors, debtors or use the authority for exploitation. The employees must avoid accepting any gift 
or souvenir from those who do business with the company. This may lead to the interests or make other persons 
understand that the interests are dishonestly.

The Company places importance on anti-corruption and encourages the employees to refrain from seeking personal 
benefits.  Thus, the Company has established the “Employee Code of Conduct” as a fundamental standard for the 
employees to behave.  Every employee shall sign to acknowledge and adhere to the Employee Code of Conduct once 
they start to work with the Company.  Moreover, they shall attend training courses relating to anti-corruption or be 
trained through E-learning.
In addition, measures for supervision and prevention of insider trading and abusive self-dealing have been imposed in 
line with anti-corruption principles adhered to by the Company.

 4. Promoting projects or activities to serve communities and support environmental conservation
The Company always operates the business with morality and ethics as the Company believes that society is  
fundamentally important. To take into account the social responsibility is one of the Company’s missions, which is 
particularly important.  Throughout the years, the Company has arranged social and environmental activities through 
many projects including Safe Travel for MED Project, as well as projects for giving away supplies and equipment needed 
such as alcohol gel and hygienic masks to hospitals.  In relation to educational opportunities for disadvantaged children, 
these activities have been carried on by the Company and become more concrete.  In 2020, the Company arranged and 
organized the following activities:

Safe Travel for MED jointly arranged by Phatra Leasing and HAUP    

Phatra Leasing and Haupcar Company Limited jointly arranged Safe Travel for MED Project to provide 20 free rental cars 
for medical personnel around Bangkok whereby they had to pay only for fuel according to actual distance travelled.  This  
Project aims to accommodate and reduce travel risks of medical personnel.
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Support for Work Performance of Medical Personnel of Vajira Hospital and Chonburi Hospital

Due to the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), Mr. Pipop Kunasol, President, and the employees of Phatra 
Leasing Plc. were concerned about Medical Personnel’s health and placed importance on supporting their work  
performance in dealing with the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19).  Thus, the Company delivered 1,000 
packets of alcohol hand gel to Vajira Hospital and Chonburi Hospital, Amphur Muang, Chonburi Province in order to 
thank the medical personnel for their contribution and also to solve the shortage of essential medical supplies and to 
reduce risks of infection among people using services at the hospitals.

Blood Donation 

As a result of the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), the number of blood donors dropped considerably 
and blood supplies were not enough to distribute to hospitals.  Many organizations canceled blood donation events as 
they were in control zones.  Therefore, the employees of Phatra Leasing Plc. jointly donated blood at the Thai Red Cross 
Society.  Besides, blood donation is not harmful to health and truly benefits society.

Provision of Educational Opportunities and Social Contribution Activities for Sustainability

Due to the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), general people had to be locked down in their houses and 
refrain from various activities in order to observe social distancing.  As a result, several schools or orphanages lacked 
necessities for living.  Realizing the importance of children, the Company provided support for them.  In 2020, the  
following activities were arranged and organized in order to provide assistance to those children:

Donation of School Supplies and Equipment for Children at Phuru Yor. Sor. Sor. 80 School

Mr. Pipop Kunasol, President, is determined to provide educational opportunities for disadvantaged children every year.   
As there are students from low-income families at Phuru Yor. Sor. Sor. 80 School, the Company has given rice, dried 
food, instant milk and glasses for individual use to support and encourage those children.  Young people are the hope 
of the nation and will be a driving force for national development in the future.
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Lunch Sponsorship for Wat Don Chan Orphanage, Chiangmai Province

   

Wat Don Chan Orphanage looks after over 700 orphans but due to the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), 
no donation was made to the orphanage, thereby resulting in food insufficiency.
Therefore, Mr.Pipop Kunasol, President and employee representatives of Phatra Leasing Plc. jointly hosted lunch for the 
orphans in Wat Don Chan Orphanage, Chiangmai Province.

 Project of music therapy for philanthropy

Phatra Leasing Public Company Limited contributed money to support the costs of music therapy program for philan-
thropy by arranging the concert at the Medical Center Clinic. The Company has provided the ongoing support from 2013 
till present.

For the Medical Center Clinic, it is the project to treat patients in lower rates than private hospitals. The project has been 
operated by Ban Buengvejjakit Co. Ltd which is the personal company of His Majesty the King. This activity helped relax-
ing the patients, doctors, nurses and staffs of the hospital. This is also the transfer of Thai music which is valuable both 
composers and literary arts no to be lost from the society.
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11. Internal Control and Risk Management

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)

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. 

In this regard, in relation to the supervision of internal information usage, the Company prohibited the Board of Directors 
and the executives of the Company from usage and/or disclosure of internal information for the purposes of purchasing, 
selling, transferring and accepting transfer of securities issued by the Company before such information would be  
disclosed to the public. In this regard, the Board of Directors and all executives acknowledged the regulations of the 
SEC and the SET re report on sale and purchase of securities and properly complied with the said provisions thereof.

As of December 30 2020, the Company ensures the appropriate disclosure of report on changes to the portfolio of its 
directors, executives and company Secretary as follows :
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Shareholder
Number of Shares (PL)

% Increase/
decrease30 Dec 19 30 Dec 20

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
Total 1,800,000 1,800,000 0.302% -

4. Mrs. Nualphan Lamsam
Total 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
Total 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
Total 20,000 20,000 0.003% -

17. Mr. Naruepol Watanakun - - - -

18. Mr. Danu Sukhavat - - - -

19. Mrs. Karaked Junvanitrattana - - - -
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Risk Management 

For the risk management of liquidity, the Company has found the sources of loans, both short and long terms, to give 
the time to repay the amount of debts corresponding to the value of the rental income to be received in each period 
in order to prevent cash flow problems insufficient for the cash flow in each period.

For the management of credit risk or the risk of rental payment ability, the Company is careful in selecting the  
customers by using Sponsoring for approving as each sponsor will have the view and the broader idea to be more  
discreet. This will reflect the quantity of the debtors who have problem with the Company in the low level. Moreover, 
the Company also has the system to track customer payment carefully including the provision for doubtful accounts 
adequately. Besides, the Company pays attention to the study of the fluctuations in the entire economy of the world 
and regional environmental trends as well as factors that may directly affect the Company’s business.

Thailand’s overall economy has been severely impacted by the spread of COVID-19. Consequently, the rental payment 
capacity of the Company’s customers is also expected to be impacted. Therefore, the Company has launched assistance 
measures for customers including suspension of principal repayments and interest payments or suspension of only  
interest payments. However, a small number of customers reported that they were impacted by the COVID-19 situation, 
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.

Furthermore, for the management of interest rate risk arising from the changes in the interest rates on loans in each 
period, this is caused by the rental which is the main income of the Company is set to be fixed and cannot be changed 
during the lease term even though the loan interest rate has changed. The majority of the Company’s debts are  
long-term debts with the fixed interest rate throughout the term of the loan for reducing the risk of the above interest rate.

The Company has the risk management in the marketing and competition by selecting the base of juristic person  
customers with good credit quality. There is also the attempt to distribute the customers in each group of industry. 

Besides, the Company has placed emphasis on effectively managing salvage value management risks by making efforts 
to increase the proportion of direct sales to customers in order to make as much profit as possible from the sales of 
those cars. Since early 2020, the spread of COVID-19 has impacted the sales of used cars. The Company has also  
suffered such effects but the Company’s on-line channel for distribution of used cars via website: www.sa-buycar.com 
helped to solve such problems. As a result, in 2020, the Company was able to increase the sales volume of used cars 
compared to 2019.
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12.  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

                         
          
Net in value of asset held for lease 

  Unit : Million Baht

Name Relationship

As at 31 Dec 2018       As at 31 Dec 2019      As at 31 Dec 2020

Value Proportion
(%) Value Proportion

(%) Value Proportion
(%)

Muang Thai Life Assurance PLC. Shareholders  
and some 
common
directors

129.40 1.25 122.04 1.26 110.04 1.47

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders  
and some 
common
directors

41.81 0.40 66.21 0.69 44.30 0.59
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Rental income from operating lease contracts
Unit : Million Baht

Name Relationship As at 31 Dec 
2018

As at 31 Dec 
2019

As at 31 Dec 
2020

Muang Thai Life Assurance PLC. Shareholders  and some 
common directors

32.73 35.54 35.41

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders  and some 
common directors

11.46 12.54 13.96

                     
Prepaid Insurance Premium

    Unit : Million Baht

Name Relationship As at 31 Dec 
2018

As at 31 Dec 
2019

As at 31 Dec 
2020

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and some
Common directors

42.87 40.44 34.31

   
Accrued Insurance Premium

     Unit : Million Baht

Name Relationship As at 31 Dec 
2018

As at 31 Dec 
2019

As at 31 Dec 
2020

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders and some
Common directors

4.52 - 2.94

Insurance Premium
Unit : Million Baht

Name Relationship
31 Dec 2018
(12 Months)

Jan 18-Dec 18

31 Dec 2019
(12 Months)

Jan 19-Dec 19

31 Dec 2020
(12 Months)

Jan 20-Dec 20

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders And some
 Common directors

86.69 81.21 85.91

Rebate Insurance
      Unit : Million Baht

Name Relationship
31 Dec 2018
(12 Months)

Jan 18-Dec 18

31 Dec 2019
(12 Months)

Jan 19-Dec 19

31 Dec 2020
(12 Months)

Jan 20-Dec 20

Muang Thai Insurance PLC. Shareholders And some
 Common directors

10.00 9.27 8.76
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13. Financial Overview

Independent Auditor’s Report

Independent auditor’s report for financial statements for the year ended between 2018 and 2020 is to express an  
opinion on these financial statement present fairly, in all material respects, the financial position of the company and 
its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Year Auditor Audit Company Type of Report

2020 (Jan 20 – Dec 20) Miss Aorapin Sinthawornkul KPMG Poomchai Audit Co., Ltd. Unqualified opinion

2019 (Jan 19 – Dec 19) Miss Aorapin Sinthawornkul KPMG Poomchai Audit Co., Ltd. Unqualified opinion

2018 (Jan 18 – Dec 18) Mr.Bunyarit Thanormcharoen KPMG Poomchai Audit Co., Ltd. Unqualified opinion

Financial Overview (Separate financial statement) 
Unit : Million Baht

2018
 Jan 18-Dec 18

2019
  Jan 19-Dec 19

2020
Jan 20-Dec 20

Rental income from operating lease contracts 2,604.10 2,695.98 2,447.93

Income from finance lease contracts 127.67 123.58 162.29

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,055.64 1,012.78 981.14

Gain on disposal of equipment - 1.31 -

Other income 44.97 46.51 34.09

Total income 3,832.38 3,880.17 3,625.45

Costs and operating expenses 3,431.23 3,523.04 3,308.61

Financial costs 256.47 271.18 261.64

Income tax expense (79.39) (84.36) (20.86)

Total costs and expenses 3,608.31 3,709.86 3,549.39

Net Profit (loss) 224.07 170.31 76.06

Earnings (loss) per share net 0.38 0.29 0.13

Number of shares (shares) 596,509,825 596,509,825 596,509,825

Current assets 1,896.71 1,858.22 1,761.54

Non-current assets 12,168.96 11,536.63 10,281.16

Total assets 14,065.67 13,394.85 12,042.70

Current liabilities 4,993.29 3,736.55 3,098.64

Non-current liabilities 6,091.56 6,621.34 5,936.97

Total liabilities  11,084.85 10,357.89 9,035.61

Equity 2,980.82 3,036.96 3,007.09

Book value per share (Baht / share) 5.00 5.09 5.04

Dividends (Baht per share) 0.19 - -
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Financial Highlight

2018
 Jan 18-Dec 18

2019
 Jan 19-Dec 19

2020
 Jan 20-Dec 20

Profitability Ratio

Gross profit margin (1)  18.78% 17.87% 16.45%(3)

Interest Income (2) 5.86% 6.00% 5.69%(3)

Interest expenses (2) 2.59% 2.74% 2.93%

Net Interest Income (2) 3.27% 3.26% 2.76%

Net profit margin 5.85% 4.39% 2.10%

Return on equity  7.67% 5.66% 2.52%

2018
 Jan 18-Dec 18

2019
 Jan 19-Dec 19

2020
 Jan 20-Dec 20

Efficiency Ratio

Return on asset 1.64% 1.24% 0.60%

Asset turnover 28.10% 28.26% 28.50%

2018
 Jan 18-Dec 18

2019
 Jan 19-Dec 19

2020
 Jan 20-Dec 20

Financial Ratio

Debt to equity (times) 3.72 3.41 3.00

Total receivable to loan (times) 1.25 1.18 1.10

Dividend payout (%) 51 53 -
Note :  (1)  operating lease
  (2)  finance lease
  (3) In 2020, customer 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.
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Share Information and Growth Ratio

2018
 Jan 18-Dec 18

2019
 Jan 19-Dec 19

2020
 Jan 20-Dec 20

Share Information

Book value per share (baht) 5.00 5.09 5.04

Earnings per share (baht)  0.38 0.29 0.13

Dividend per share (baht) 0.19 0.15 -

Growth Ratio

Total assets 6.47% -4.77% -10.09%

Total liabilities 7.11% -6.56% -12.77%

Total revenue -0.64% -1.25% -6.56%

Administrative expenses -2.56% 5.86% -9.38%

Net profit 0.98% -23.99% -55.34%

2018
 Jan 18-Dec 18

2019
 Jan 19-Dec 19

2020
 Jan 20-Dec 20

Financial Policy Analysis

Interest coverage (times)  8.18 7.89 7.62

Leverage (times) 0.46 0.63 0.70
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14. Management Discussion and Analysis (MD&A)

Operating Results and Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited

Business Operation Overview for 2018
In 2018, Phatra Leasing Public Company Limited still had the policy to place emphasis on using leased assets to obtain 
maximum benefit, whether for long-term or short-term leases, after the lease contracts had expired, as well as selling 
leased assets which were still in good condition directly to consumers in order to obtain the best selling prices.  Quite 
fierce competition in the business was a factor that made the Company’s business run harder than in the past.   
However, the Company had confidence that the Company had sufficient capability to continue growing its business in 
the future.

Business Operation Overview for 2019
In 2019, Phatra Leasing Plc. still placed emphasis on providing operating and finance 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. 

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 is expected to expand and to be better than 2020 as the Covid-19 vaccines will be made  
available to people around the world including in Thailand.  As a result, the world economy would begin to recover.  
In addition, the government spending will be one of supporting factors.  The domestic sales volume is also expected to 
increase from that of the previous year.  Phatra Leasing Plc. forecasts 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 will still 
focus on growing the business carefully and place importance on profit margin from leases, as well as attempt to provide 
new types of leased assets with controllable risks in order to generate higher returns and avoid competitions in the 
existing types of assets, for which there are many competitors.  With regard to leased assets, contracts of which have 
expired, the Company will still attempt to make additional profit therefrom and sell them directly to end users in order 
to obtain the best selling prices.  Moreover, the Company places importance on selling prices of used cars which might 
fluctuate as a result of upcoming electric cars.
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Operating Results for the Year 2020 Compared to the Year 2019 (for the 12-month periods ended 31 December)
 Revenue structure in the year 2020 compared to the year 2019 (for the 12-month periods ended 31 December 
2020 and 31 December 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 finance 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)

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.
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Cost structure in the year 2020 compared to the year 2019 (for the 12-month periods ended 31 December 2020 and 31 
December 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.

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, customer 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.
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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 proce-
dures.  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.

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.
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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 (for the 12-month periods ended 31 December)
Revenue structure in the year 2019 compared to the year 2018 (for the 12-month periods ended 31 December 2019 
and 31 December 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 finance 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 (for the 12-month periods ended 31 December 2019 and 31 
December 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 December 
2018

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 1 
million.   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 allow-
ance 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 
727 million 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, accord-
ing 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 Com-
pany 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.  There-
fore, 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.

Operating Results for the Year 2018 Compared to the Year 2017 (for 12-month periods, ending as at 31 December)
Revenue structure in the year 2018 compared to the year 2017 (for 12-month periods, ending as at 31 December 2018 
and 31 December 2017) has been shown in the following table: 

Unit: Million Baht

2017
Jan – Dec 2017

(12-month 
period)

2018
Jan-Dec 2018
(12-month 

period)

% increase 
(decrease)

Rental received from operating lease contracts  2,662 2,604 (2)

Income from finance lease contracts  142 128 (10)

Income from sale of leased assets under operating lease 
contracts

 1,005 1,056 5

Other income 48 45 (6)

Total income  3,857 3,832 (1)
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The Company’s main income in 2018 comprised rental from operating lease contracts in the amount of Baht 2,604  
million, which decreased by 2% compared to the same period in 2017, and income from finance lease contracts in the 
amount of Baht 128 Million, which decreased by 10% compared to the same period in 2017.  The main reason for the 
decrease in income from both types of lease contracts compared to the same period in the previous year was because 
a considerable number of operating lease contracts had expired throughout the year 2018.  However, the Company was 
still able to additionally lease out new assets.  Therefore, the net value of leased assets under operating lease contracts 
at the end of 2018 increased from that at the end of 2017.  For finance lease contracts, as the market liquidity of most 
of such leased assets was lower than the leased assets under operating lease contracts, the Company took into account 
the customer’s ability to pay rental in order to prevent bad debts which might arise in the future.  As a result, accounts 
receivable under this type of lease contracts at the end of 2018 slightly decreased, compared to that at the end of the 
previous year.  However, it is the Company’s policy to expand into other types of assets, on which the Company has 
knowledge and expertise and for which there are a small number of service providers.  Thus, the Company expected 
that its leased assets and rental income would increase in the near future.

The Company earned income from the sale of leased assets under operating lease contracts in the amount of Baht 
1,056 million, which increased by Baht 51 million or 5% from the same period in the previous year.  This was because 
of large amounts of leased assets under expired contracts which had been sold, and the Company’s policy to increase 
sales of assets under expired contracts to final consumers in 2018.

Based on the aforementioned reasons, the Company’s total income in 2018 amounted to Baht 3,832 million, decreasing 
by 1% compared to the same period in 2017.

Cost structure in the year 2018 compared to the year 2017 (for 12-month periods, ending as at 31 December 2018 and 
31 December 2017) has been shown in the following table:

Unit: Million Baht

2017
Jan – Dec 2017

(12-month 
period)

2018
Jan - Dec 2018

(12-month 
period)

% increase 
(decrease)

Direct cost from leasing out 2,125 2,115 (0.5)

Cost for sale of leased assets under operating lease contracts 1,012 1,054 4

Loss from sale of equipment and assets held for sale 5 14 180

Management expenses 251 279 11

Doubtful accounts 13 (30) (331)

Financial expenses 285 256 (10)

Total expenses 3,691 3,688 (0.08)

Direct cost from leasing out assets which were primarily subject to depreciation in 2018, amounted to Baht 2,115 million, 
which decreased by Baht 10 million or 0.5%, compared to the same period in the previous year, in line with the  
reductions in the amount of rental income and the volume of leased assets under operating lease contracts.  However, 
the cost for sale of leased assets under operating lease contracts increased by Baht 42 million or 4%, compared to the 
same period in the previous year, in line with the increase in the volume of assets under expired contracts which had 
been sold.

Besides, the Company’s financial expenses decreased by Baht 29 million or 10% because of the decrease in borrowings 
during the year together with the reduction in interest expense rate of the Company in this year.
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                                                                                                                                           Unit: Million Baht

2017
Jan – Dec 2017

(12-month period)

2018
Jan-Dec 2018

(12-month period)

Gross profit 537 489

Net profit 222 224

Gross profit margin 20% 19%

Net profit margin 6% 6%

In 2018, the Company’s net profit amounted to Baht 224 million, which slightly increased from the same period in 2017.

Financial Status of Phatra Leasing Public Company Limited as at 31 December 2018 Compared to 31 December 
2017
Assets

As at 31 December 2018, the Company’s total assets amounted to Baht 14,066 million, which increased from the  
previous year by Baht 855 million or 6%.  This was mainly because the leased assets under operating lease contracts 
increased by Baht 593 million and other accounts receivable (most of which were Revenue Department receivable) 
increased by Baht 223 million.  The value of accounts receivable under financial lease contracts decreased by Baht 36 
million while the value of inventory increased by Baht 55 million because there were large amounts of assets, contract 
of which had expired at the end of the year 2018 and which were held for sale during the beginning of the year 2019.

As of 31 December 2018, the Company had rental receivables under operating lease which had been overdue for more 
than 3 months in the amount of Baht 13 million, and the defaulted debts amounted to Baht 72 million.  After deduction 
of security deposit, the Company had set additional allowance for doubtful debts at Baht 2 million.  Thus, the total 
allowance for doubtful debts for this type of lease was Baht 79 million.   With respect to financial lease, the Company 
had accounts receivable under this type of lease which had been overdue for than 3 months in the amount of Baht 24 
million, and the defaulted debts amounted to Baht 65 million.  After deduction of security deposit and estimation of 
recoverable amount of leased assets, the Company had reduced allowance for doubtful debts by Baht 8 million.  As at 
31 December 2018, the total allowance for doubtful debts for this type of lease was Baht 47 million.

Liabilities

As at 31 December 2018, the Company’s total liabilities amounted to Baht 11,085 million, which increased by Baht 736 
million, compared to the total liabilities of Baht 10,349 million at the end of 2017, or increased by 7%.  The main cause 
was the reduction in the liabilities with interest burden in the amount of Baht 673 million while the accounts payable 
in the ordinary course of business increased by Baht 7 million.  Most of such liabilities were in the forms of debentures 
and long-term loans from financial institutions with fixed interest rates in order to avoid fluctuations in interest rates 
which might occur in the future.

As at 31 December 2018, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.72 times but taking into account only the 
liabilities with interest burden, the ratio of liabilities to shareholders’ equity was 3.42 times.  In this connection,  
according to the loan covenants 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 can be seen that 
the said ratio is still much lower than that specified by the loan covenant.  Therefore, the Company will be able to 
continue to comply with the said loan covenant and is capable of expanding its leased assets in the future.
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Shareholders’ Equity

As at 31 December 2018, the shareholders’ equity was equal to Baht 2,981 million, which increased from the end of 
the year 2017 by Baht 119 million.

Liquidity

With respect to the liquidity for the year ended 31 December 2018, the Company obtained cash flow from the operat-
ing activities in the amount of Baht 3,211 million.  The Company made payment for purchase of assets held for lease 
under operating lease contracts in the amount of Baht 3,449 million plus income tax in the amount of Baht 169 million.  
As a result, the Company had net cash flow from operating activities in the amount of Baht 406 million.  Meanwhile, 
the Company had net cash flow from investment activities in the amount of Baht 1.4 million, resulting from the purchase 
and sale of equipment and assets other than the assets held for lease under operating lease contracts.  Besides, the 
Company obtained net cash flow from fund raising activities in the amount of Baht 300 million, resulting from the total 
amount of financial expenses as well as short-term and long-term loans repaid which was lower than the amount of 
loans newly applied for.

Apart from the rental received by the Company in each month, the Company still had short-term loans which could be 
drawn from financial institutions in large amounts and also had been approved long-term loans from several financial 
institutions, and moreover, the Company was able to issue debentures and bills of exchange to raise funds  
consecutively.  Therefore, it could be deemed that the Company’s liquidity was sufficient for the operation of business 
whether in short term or long term.
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Report on Responsibilities of the Board
of Directors for Financial Statements

(Mr. Photipong Lamsam)  
Chairman 

(Mr. Pipop Kunasol)
President

The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited is responsible for annual financial statements of  
Phatra Leasing Public Company Limited including financial information shown in the Annual Report.  In preparing such 
financial statements, the Company has selected appropriate accounting policies and applied them consistently and also 
made prudent judgments and reasonable estimates.  Such financial statements have been reviewed and an unqualified 
opinion has been expressed by the independent auditor.  Therefore, the financial statements fairly present the  
Company’s financial position and performance.

The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited has appointed the Audit Committee consisting of the 
independent directors to be responsible for the quality of financial statements, review of the Company’s internal  
control system and internal audit.   The opinions of the Audit Committee on such issues have already been shown in 
the Report of the Audit Committee in the Annual Report.

In the opinion of the Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited, the overall internal control system 
of Phatra Leasing Public Company Limited was adequate, appropriate and able to reasonably assure that the financial 
statements of Phatra Leasing Public Company Limited for the year ended 31 December 2020 were reliable whereby the 
Company precisely complied with generally accepted accounting standards as well as relevant laws and regulations.
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The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited has resolved to establish an audit committee consisting of 
Mr. SuebtrakulSoonthornthum as chairman, Mr. PoonpipatAungurigul and Mr. ArpatsornBunnag as members and Mr. Danu 
Sukhavat as secretary.

During the past 12-month period ended as at 31 December 2020 (January 2020 – December 2020), 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 2020 ended as at 31 
December 2020:  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 2020 ended as at 31 December 
2020 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 2020 ended 
as at 31 December 2020 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 2020 ended as at 31 December 2020, 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 AorapinSinthawornkul and/or Mr. ChokchaiNgamwuttikul and/or Mr.ChanchaiSakulkoedsin 
and /or Miss PantipGulsantithamrong, certified auditors of KPMG Phoomchai Audit Limited should be appointed as the  
Company’s auditor (s) for the accounting period of the year 2020. 

(Mr. Suebtrakul Soonthornthum)
Chairman of the Audit Committee
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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 2020, 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 2020, 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 3A(2), 4(a), 4(i), 8 and 9 to the financial statements. 
The key audit matter How the matter was addressed in the audit  
As at 31 December 2020, the Company has 
receivables under operating lease contracts and 
receivables under finance lease contracts amounted 
to Baht 194 million and Baht 2,772 million, 
representing 1.6% and 23.0% 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 71 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, 
including testing the adjustment on first time 
adoption of TFRS 9; and 

 considering the adequacy of disclosures of the 
financial statements.  
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Recognition of deferred tax assets 
Refer to Notes 4(r) and 22 to the financial statements. 
The key audit matter How the matter was addressed in the audit  
The Company has recognised deferred tax assets 
for deductible temporary differences and unused 
tax losses that it believes are recoverable. 
 
The recoverability of recognised deferred tax assets 
is in part dependent on the Company’s ability to 
generate future taxable profits sufficient to utilise 
deductible temporary differences and tax losses 
(before the latter expire). 
 
Due to the inherent uncertainty in forecasting the 
amount and timing of future taxable profits and the 
reversal of temporary differences, I therefore 
considered this to be key audit matter. 

My audit procedures consisted of: 
   inquiring the management who is responsible 

for preparing the Company’s forecast future 
taxable profits;         

   assessing and testing the management’s 
judgements, assumptions used in the projection 
of future taxable profits by evaluating the 
reasonableness of historical forecasting and 
comparing with the actual operating results and 
the operation’s plan. This included using my 
understanding of the Company, the Company’s 
industry and the sensitivity of the changes in 
the forecast of the Company’s future taxable 
profits to evaluate the reasonability of the 
management’s process for forecasting the 
future taxable profits; 

   performing the recalculation of the forecast; 
and 

   considering the adequacy of disclosures of the 
financial statements.  

 
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. 
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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. 

• 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.  
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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 2021 
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Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2017 2016

Revenue

Rental income from operating lease contracts 4 2,661,526,372 2,868,188,092 

Income from finance lease contracts 142,001,910 107,846,903 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,005,780,254 1,150,297,793 

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

    and property foreclosed - 1,545,603 

Other income 4, 23 47,742,336 46,547,667 

Total revenue 3,857,050,872 4,174,426,058 

Expenses

Direct rental costs 4, 26 2,124,465,633 2,236,390,154 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 26 1,012,250,578 1,088,555,894 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 4,680,902 -

Administrative expenses 4, 24, 26 251,375,020 263,002,809 

Doubtful accounts expense 6, 7, 8, 26 13,420,600 157,320,087 

Finance costs 285,078,797 320,791,868 

Total expenses 3,691,271,530 4,066,060,812 

Profit before income tax 165,779,342 108,365,246 

Tax income 27 (56,110,076) (111,806,081)

Profit for the year 221,889,418 220,171,327 

Other comprehensive income 

Items that will never be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 18 1,672,625 (7,633,602)

Income tax relating to items that will not be reclassified (334,525) 1,526,721 

Other comprehensive income for the year, 

   net of tax 1,338,100 (6,106,881)
Total comprehensive income for the year 223,227,518 214,064,446 

Earnings per share 28
Basic earnings per share 0.37 0.37 

Diluted earnings per share 0.37 0.37 

(in Baht)

Year ended 31 December

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

6

Statement of financial position

Assets Note 2020 2019

Current assets

Cash and cash equivalents 7 122,901,809 140,354,568 

Receivables under operating lease contracts 8 123,335,848 153,576,843 

Current portion of receivables under finance lease contracts 9 977,172,015 882,735,161 

Other receivables 6, 10 467,157,209 484,312,643 

Inventory 11 62,770,066 159,533,867 

Assets held for sale 12 5,128,129 25,159,527 

Other current assets 3,073,092 12,544,334 

Total current assets 1,761,538,168 1,858,216,943 

Non-current assets

Receivables under finance lease contracts 9 1,722,447,831 1,076,025,375 

Property and equipment 6, 13 7,584,862,176 9,710,771,352 

Property foreclosed 46,887,168 50,279,267 

Intangible assets 1,273,568 1,816,033 

Deferred tax assets 22 479,387,456 454,859,184 

Other non-current assets 446,304,480 242,880,647 

Total non-current assets 10,281,162,679 11,536,631,858 

Total assets 12,042,700,847 13,394,848,801 

Phatra Leasing Public Company Limited 

(in Baht)

31 December
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Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2017 2016

Revenue

Rental income from operating lease contracts 4 2,661,526,372 2,868,188,092 

Income from finance lease contracts 142,001,910 107,846,903 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,005,780,254 1,150,297,793 

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

    and property foreclosed - 1,545,603 

Other income 4, 23 47,742,336 46,547,667 

Total revenue 3,857,050,872 4,174,426,058 

Expenses

Direct rental costs 4, 26 2,124,465,633 2,236,390,154 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 26 1,012,250,578 1,088,555,894 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 4,680,902 -

Administrative expenses 4, 24, 26 251,375,020 263,002,809 

Doubtful accounts expense 6, 7, 8, 26 13,420,600 157,320,087 

Finance costs 285,078,797 320,791,868 

Total expenses 3,691,271,530 4,066,060,812 

Profit before income tax 165,779,342 108,365,246 

Tax income 27 (56,110,076) (111,806,081)

Profit for the year 221,889,418 220,171,327 

Other comprehensive income 

Items that will never be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 18 1,672,625 (7,633,602)

Income tax relating to items that will not be reclassified (334,525) 1,526,721 

Other comprehensive income for the year, 

   net of tax 1,338,100 (6,106,881)
Total comprehensive income for the year 223,227,518 214,064,446 

Earnings per share 28
Basic earnings per share 0.37 0.37 

Diluted earnings per share 0.37 0.37 

(in Baht)

Year ended 31 December

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

7

Statement of financial position

Liabilities and equity Note 2020 2019

Current liabilities

Short-term loans from financial institutions 14.1 459,962,422 718,867,809 

Trade accounts payable 6 39,179,219 123,496,300 

Other payables 15 91,560,805 109,018,803 

Current portion of rental income received in advance 125,391,039 123,973,345         

Current portion of lease liabilities 10,255,567 -                       

Current portion of debentures 14.2 1,499,776,372 1,999,550,210 

Current portion of long-term loans from financial institutions 14.3 872,515,000 661,644,000 

Total current liabilities 3,098,640,424 3,736,550,467 

Non-current liabilities

Lease liabilities 10,002,639 -                       

Debentures 14.2 3,848,096,792 5,346,564,496 

Long-term loans from financial institutions 14.3 1,642,321,000 817,506,000 

Advances received from lessees for exercising

   purchase option and guarantee deposits 180,177,494 181,340,037 

Rental income received in advance 189,275,522 211,547,609 

Non-current provisions for employee benefits 16 67,093,132 64,383,583 

Total non-current liabilities 5,936,966,579 6,621,341,725 

Total liabilities 9,035,607,003 10,357,892,192 

Equity

Share capital 17

   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 17 645,168,552 645,168,552 

Retained earnings

   Appropriated

      Legal reserve 18 64,680,049 64,680,049 

   Unappropriated 1,700,735,418 1,730,598,183 

Total equity 3,007,093,844 3,036,956,609 

Total liabilities and equity 12,042,700,847 13,394,848,801 

(in Baht)

Phatra Leasing Public Company Limited 

31 December
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8

Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2020 2019

Revenue

Rental income from operating lease contracts 6,19 2,447,932,734 2,695,979,439 

Income from finance lease contracts 19 162,289,462 123,584,874 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 981,141,013 1,012,783,032 

Gain on disposal of equipment and assets held for sale -                      1,313,322 

Other income 6 34,090,628 46,507,086 

Total revenue 3,625,453,837 3,880,167,753 

Expenses

Direct rental costs 6, 19, 21 2,063,109,170 2,214,075,434 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 21 993,615,347 1,030,998,686 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 21 6,491,485            -                      

Administrative expenses 6, 21 255,274,473 274,387,469 

Total expenses 3,318,490,475 3,519,461,589 

Profit from operating activities 306,963,362 360,706,164 

Finance costs (261,642,388) (271,183,237)

Reversal of impairment loss 8, 9, 10, 21 9,875,765            -                      

Doubtful debts expense 8, 9, 10, 21 -                      (3,576,386)

Profit before income tax 55,196,739 85,946,541 

Tax income 22 (20,863,804) (84,364,698)

Profit for the year 76,060,543 170,311,239 

Other comprehensive income 

Items that will not be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 16 2,514,015 (1,046,915)

Income tax relating to items that will not be reclassified 22 (502,803) 209,383 

Other comprehensive income for the year, net of tax 2,011,212 (837,532)
Total comprehensive income for the year 78,071,755 169,473,707 

Basic earnings per share 23 0.13 0.29 

(in Baht)

Year ended 31 December

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

8

Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2017 2016

Revenue

Rental income from operating lease contracts 4 2,661,526,372 2,868,188,092 

Income from finance lease contracts 142,001,910 107,846,903 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,005,780,254 1,150,297,793 

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

    and property foreclosed - 1,545,603 

Other income 4, 23 47,742,336 46,547,667 

Total revenue 3,857,050,872 4,174,426,058 

Expenses

Direct rental costs 4, 26 2,124,465,633 2,236,390,154 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 26 1,012,250,578 1,088,555,894 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 4,680,902 -

Administrative expenses 4, 24, 26 251,375,020 263,002,809 

Doubtful accounts expense 6, 7, 8, 26 13,420,600 157,320,087 

Finance costs 285,078,797 320,791,868 

Total expenses 3,691,271,530 4,066,060,812 

Profit before income tax 165,779,342 108,365,246 

Tax income 27 (56,110,076) (111,806,081)

Profit for the year 221,889,418 220,171,327 

Other comprehensive income 

Items that will never be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 18 1,672,625 (7,633,602)

Income tax relating to items that will not be reclassified (334,525) 1,526,721 

Other comprehensive income for the year, 

   net of tax 1,338,100 (6,106,881)
Total comprehensive income for the year 223,227,518 214,064,446 

Earnings per share 28
Basic earnings per share 0.37 0.37 

Diluted earnings per share 0.37 0.37 

(in Baht)

Year ended 31 December
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  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

11

Statement of cash flows

2020 2019

Cash flows from operating activities

Profit for the year 76,060,543           170,311,239         

Adjustments to reconcile profit to cash receipts (payments)

Depreciation and amortisation 1,678,131,157      1,782,694,748      

Finance costs 261,642,388         271,183,237         

Reversal of impairment loss recognised in profit or loss (9,875,765)            -                       

Reversal of impairment loss from property foreclosed (1,120,000)            -                       

Doubtful debts expense -                       3,576,386             

Loss on inventory devaluation 738,382                175,274                

(Gain) loss on disposal of equipment and assets held for sale 481,588                (152,311)               

Provisions for employee benefits 5,223,564             14,705,127           

Tax income (20,863,804)          (84,364,698)          

1,990,418,053      2,158,129,002      

Change in operating assets and liabilities 

Receivables under operating lease contracts 40,003,805           47,215,706           

Receivables under finance lease contracts 389,106,659         315,919,188         

Other receivables 17,155,434           32,107,039           

Inventory 993,615,347         1,030,998,685      

Assets held for sale 20,031,398           (19,535,341)          

Property foreclosed 4,100,000             -                       

Other current assets 9,471,242             9,650,854             

Other non-current assets (74,687,479)          121,357,064         

Trade accounts payable (84,317,081)          (106,748,621)        

Other payables (7,969,915)            1,785,603             

Lease liabilities 5,900,641             -                       

Advances received from lessees for exercising  

   purchase option and guarantee deposits (1,162,543)            11,693,068           

Rental income received in advance (20,854,393)          37,060,172           

Net cash generated from operating 3,280,811,168      3,639,632,419      

Cash paid for purchase operating lease assets (1,537,493,922)     (2,351,354,021)     

Taxes paid (163,689,126)        (180,108,206)        

Net cash from operating activities 1,579,628,120      1,108,170,192      

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

(in Baht)

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

8

Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2017 2016

Revenue

Rental income from operating lease contracts 4 2,661,526,372 2,868,188,092 

Income from finance lease contracts 142,001,910 107,846,903 

Revenue from sale of assets under operating lease contracts 1,005,780,254 1,150,297,793 

Gain on disposal of equipment, assets held for sale

    and property foreclosed - 1,545,603 

Other income 4, 23 47,742,336 46,547,667 

Total revenue 3,857,050,872 4,174,426,058 

Expenses

Direct rental costs 4, 26 2,124,465,633 2,236,390,154 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 26 1,012,250,578 1,088,555,894 

Loss on disposal of equipment and assets held for sale 4,680,902 -

Administrative expenses 4, 24, 26 251,375,020 263,002,809 

Doubtful accounts expense 6, 7, 8, 26 13,420,600 157,320,087 

Finance costs 285,078,797 320,791,868 

Total expenses 3,691,271,530 4,066,060,812 

Profit before income tax 165,779,342 108,365,246 

Tax income 27 (56,110,076) (111,806,081)

Profit for the year 221,889,418 220,171,327 

Other comprehensive income 

Items that will never be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 18 1,672,625 (7,633,602)

Income tax relating to items that will not be reclassified (334,525) 1,526,721 

Other comprehensive income for the year, 

   net of tax 1,338,100 (6,106,881)
Total comprehensive income for the year 223,227,518 214,064,446 

Earnings per share 28
Basic earnings per share 0.37 0.37 

Diluted earnings per share 0.37 0.37 

(in Baht)

Year ended 31 December



302 Phatra Leasing Public Company Limited  | Annual Report 2020

Financial Statement

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

12

Statement of cash flows

Note 2020 2019

Cash flows from investing activities

Acquisition of equipment (7,278,321)            (5,415,714)            

Acquisition of intangible assets                  - (234,000)               

Proceeds from sale of equipment 619,417                1,322,570             

Net cash used in investing activities  (6,658,904)            (4,327,144)            

Cash flows from financing activities

Financial costs paid (270,035,858)        (277,999,806)        

Dividend paid to shareholders of the Company (89,476,473)          (113,336,867)        

Proceeds from short-term loans from financial institutions 3,240,000,000      8,345,000,000      

Repayment of short-term loans from financial institutions (3,500,000,000)     (9,255,000,000)     

Proceeds from issuance of debentures -                       2,650,000,000      

Repayment of debentures (2,000,000,000)     (2,200,000,000)     

Proceeds from long-term loans from financial institutions 1,759,000,000      500,000,000         

Repayment of long-term loans from financial institutions (723,314,000)        (719,112,000)        

Repayment of lease liabilities (6,595,644)            -                       

Net cash used in financing activities  (1,590,421,975)     (1,070,448,673)     

Net increase in cash and cash equivalents (17,452,759)          33,394,375           

Cash and cash equivalents at 1 January 140,354,568         106,960,193         
Cash and cash equivalents at 31 December 7 122,901,809         140,354,568         

(in Baht)

Phatra Leasing Public Company Limited 

Year ended 31 December

  The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

8

Phatra Leasing Public Company Limited 
Statement of comprehensive income

Note 2017 2016

Revenue
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Direct rental costs 4, 26 2,124,465,633 2,236,390,154 

Cost of sale of assets under operating lease contracts 26 1,012,250,578 1,088,555,894 
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Administrative expenses 4, 24, 26 251,375,020 263,002,809 

Doubtful accounts expense 6, 7, 8, 26 13,420,600 157,320,087 

Finance costs 285,078,797 320,791,868 

Total expenses 3,691,271,530 4,066,060,812 

Profit before income tax 165,779,342 108,365,246 

Tax income 27 (56,110,076) (111,806,081)

Profit for the year 221,889,418 220,171,327 

Other comprehensive income 

Items that will never be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 18 1,672,625 (7,633,602)

Income tax relating to items that will not be reclassified (334,525) 1,526,721 
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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 2021. 
 

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. 
  
New and revised TFRS are effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 
2020. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain of the 
Company’s accounting policies. 
 
The Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards which comprise TFRS 9 
Financial Instruments and relevant standards and interpretations and TFRS 16 Leases and disclosed 
impact from changes to significant accounting policies in note 3.  
 
In addition, the Company has not early adopted a number of new and revised TFRS, which are not yet 
effective for the current period in preparing these financial statements. The Company has assessed the 
potential initial impact on the financial statements of these new and revised TFRS and expects that 
there will be no material impact on the financial statements in the period of initial application.   
 

(b)   Functional and presentation currency 
 

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.  
All financial information presented in Thai Baht has been rounded to the nearest thousand unless 
otherwise stated. 
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(c) Use of judgements and estimates 
 
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. 
 
(i) Judgements  
 

Information about judgements made in applying accounting policies that have the most significant 
effects on the amounts recognised in the financial statements is included in the following notes:  

 
(ii) Assumptions and estimation uncertainties 

 
Information about assumption and estimation uncertainties at 31 December 2020 that have a 
significant risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and 
liabilities in the next financial year is included in the following notes: 

 
4(h) Determining the incremental borrowing rate to measure lease liabilities; 
5 Impact of COVID-19 
8, 9 and 10 Measurement of ECL allowance for account receivables; 
11 Measurement of allowance for inventory devaluation; 
16 Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions; and 
22 Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit against 

which deductible temporary differences and tax losses carried forward can 
be utilised.  

 
3 Changes in accounting policies 
 

From 1 January 2020, the Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards and 
TFRS 16. 
 
Impact on changes in accounting policy  Retained earnings 
 Note (in thousand Baht) 
At 31 December 2019 - as reported  1,730,598 
Increase (decrease) due to:   
Adoption of TFRS - Financial instruments standards   

Classification of financial instruments A(1) - 
Impairment losses on financial assets A(2)           (23,073) 
Related tax  4,615 

Adoption of TFRS 16 - net of tax B - 
At 1 January 2020 - restated  1,712,140 

 

  

         4(h) Leases 
- whether an arrangement contains a lease;  
- whether the Company is reasonably certain to exercise extension options;  
- whether the Company exercise termination options;  
- whether the Company has transferred substantially all the risks and rewards   

incidental to the ownership of the assets to lessees. 
         5 Impact of COVID-19 Outbreak 
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(A)  TFRS - Financial instruments standards 
 
 The Company has adopted TFRS - Financial instruments standards by adjusting the cumulative 

effects to retained earnings on 1 January 2020. Therefore, the Company did not adjust the 
information presented for 2019. The disclosure requirements of TFRS for financial instruments 
have not generally been applied to comparative information. 

 
 These TFRS - Financial instruments standards establish requirements related to definition, 

recognition, measurement, impairment and derecognition of financial assets and financial liabilities, 
including accounting for derivatives and hedge accounting. The details of accounting policies are 
disclosed in note 4(a) and 4(h). The impact from adoption of TFRS – Financial instruments 
standards are as follows: 

 
 (1)   Classification and measurement of financial assets and financial liabilities 
 

TFRS 9 contains three principal classification categories for financial assets: measured at 
amortised cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI) and fair value 
through profit or loss (FVTPL). The classification is based on the cash flow characteristics of 
the financial asset and the business model in which they are managed. However, the Company 
may, at initial recognition, irrevocably designate a financial asset as measured at FVTPL. 
TFRS 9 eliminates the previous classification of held-to-maturity debt securities, available-for-
sale securities, trading securities and general investment as specified by TAS 105. 
 
Under TFRS 9, interest income and interest expense recognized from all financial assets and 
financial liabilities measured at amortised cost shall be calculated using effective interest rate 
method. 
 
The following table shows classification and measurement categories under TAS 105 and 
TFRS 9. 

 

 

Classification under  
TAS 105  

at 31 December 2019 

 Classification under 
TFRS 9  

at 1 January 2020 
 Carrying amounts  Amortised cost - net 
 (in thousand Baht) 
Financial assets    
Cash and cash equivalents 140,355  140,355 
Other receivables 484,313  484,313 
Total 624,668  624,668 
    
Financial liabilities    
Short-term loans from financial institutions 718,868  718,868 
Trade accounts payable 123,496  123,496 
Other payables 232,992  232,992 
Debentures 7,346,115  7,346,115 
Long-term loans from financial institutions 1,479,150  1,479,150 
Total 9,900,621  9,900,621 

 
Cash and cash equivalents and other receivables were classified as financial assets measured at 
amortised cost since the following conditions are met: 
- The Company held financial assets within a business model whose objective is to hold 
financial assets in order to collect contractual cash flows; and 

Phatra Leasing Public Company Limited  
Notes to the financial statements 
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2020. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain of the 
Company’s accounting policies. 
 
The Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards which comprise TFRS 9 
Financial Instruments and relevant standards and interpretations and TFRS 16 Leases and disclosed 
impact from changes to significant accounting policies in note 3.  
 
In addition, the Company has not early adopted a number of new and revised TFRS, which are not yet 
effective for the current period in preparing these financial statements. The Company has assessed the 
potential initial impact on the financial statements of these new and revised TFRS and expects that 
there will be no material impact on the financial statements in the period of initial application.   
 

(b)   Functional and presentation currency 
 

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.  
All financial information presented in Thai Baht has been rounded to the nearest thousand unless 
otherwise stated. 
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- The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are 
solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. 

 
(2)   Impairment – Financial assets and contract assets 

 
 TFRS 9 introduces the ‘expected credit loss’ (ECL) model whereas previously the Company 

estimated the allowance for doubtful account by analysing payment histories and future 
expectation of customer payment. TFRS 9 requires considerable judgement about how 
changes in economic factors affect ECLs, which are determined on a probability-weighted 
basis. The new impairment model applies to financial assets measured at amortised cost and 
lease receivables. 

 
 The Company has determined that the application of TFRS 9’s impairment requirements at                               

1 January 2020 results in an additional allowance for impairment loss as follows: 
 

 

 
 

Allowance for 
impairment losses at 
31 December 2019 

  
Additional 

impairment loss 
recognised at  

1 January 2020 

  
 

Allowance for 
impairment losses 
at 1 January 2020 

 (in thousand Baht) 
Operating lease receivables 80,415                (3,303)  77,112 
Finance lease receivables 49,158  26,376  75,534 
Total 129,573  23,073  152,646 

 
The Company has opted to recognise the increase of impairment loss as an adjustment to 
retained earnings as at 1 January 2020. 

 
(B)  TFRS 16 Leases 
 

From 1 January 2020, the Company has initially adopted TFRS 16 on contracts previously 
identified as leases according to TAS 17 Leases and TFRIC 4 Determining whether an 
arrangement contains a lease using the modified retrospective approach. 

 
 Previously, the Company, as a lessee, recognised payments made under operating leases in profit or 

loss on a straight-line basis over the term of the lease. Under TFRS 16, the Company assesses 
whether a contract is, or contains, a lease. If a contract contains lease and non-lease components, 
the Company allocates the consideration in the contract based on stand-alone selling price 
(transaction price). As at 1 January 2020, the Company recognised right-of-use assets and lease 
liabilities, as a result, the nature of expenses related to those leases was changed because the 
Company recognised depreciation of right-of-use assets and interest expense on lease liabilities. 

 
 On transition, the Company also elected to use the following practical expedients:  

- do not recognise right-of-use assets and lease liabilities for leases with less than 12 months of 
lease term;  

- use hindsight when determining the lease term;  
- apply a single discount rate to a portfolio of leases with similar characteristics;  
- rely on previous assessments whether leases are onerous as an alternative to performing an 

impairment review; and  
- exclude initial direct costs from measuring the right-of-use asset. 

Phatra Leasing Public Company Limited  
Notes to the financial statements 
For the year ended 31 December 2020 
 
 

 15 

(c) Use of judgements and estimates 
 
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. 
 
(i) Judgements  
 

Information about judgements made in applying accounting policies that have the most 
significant effects on the amounts recognised in the financial statements is included in the 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 notes:  

 
(ii) Assumptions and estimation uncertainties 

 
Information about assumption and estimation uncertainties at 31 December 2020 that have a 
significant risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and 
liabilities in the next financial year is included in the following notes: 

 
4(h) Determining the incremental borrowing rate to measure lease liabilities; 
5 Impact of COVID-19 
8, 9 and 10 Measurement of ECL allowance for account receivables; 
11 Measurement of allowance for inventory devaluation; 
16 Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions; and 
22 Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit 

against which deductible temporary differences and tax losses carried 
forward can be utilised.  

 
3 Changes in accounting policies 
 

From 1 January 2020, the Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards and 
TFRS 16. 
 

Impact on changes in accounting policy  Retained earnings 
 Note (in thousand Baht) 
At 31 December 2019 - as reported  1,730,598 
Increase (decrease) due to:   
Adoption of TFRS - Financial instruments standards   

Classification of financial instruments A(1) - 
Impairment losses on financial assets A(2)           (23,073) 
Related tax  4,615 

Adoption of TFRS 16 - net of tax B - 
At 1 January 2020 - restated  1,712,140 

 
  

  

         4(h) Leases 
- whether an arrangement contains a lease;  
- whether the Company is reasonably certain to exercise extension options;  
- whether the Company exercise termination options;  
- whether the Company has transferred substantially all the risks and 
rewards   

incidental to the ownership of the assets to lessees. 
         5 Impact of COVID-19 Outbreak 
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Impact from the adoption of TFRS 16    
  (in thousand Baht) 

At 1 January 2020   
Increase in right-of-use assets, presented under property and equipment  20,953 
Increase in lease liabilities  20,953 

 
Measurement of lease liability   
  
Operating lease commitment as disclosed at 31 December 2019 18,499 
Discounted using the incremental borrowing rate at 1 January 2020  15,107 
Contracts reassessed as lease contracts  897 
Recognition exemption for short-term leases     (4,631) 
Residual value guarantees 9,580 
Lease liabilities recognised at 1 January 2020 20,953 
Weighted-average incremental borrowing rate (% per annum)  4.74 

 
Right-of-use assets and lease liabilities shown above were presented as part of land vehicles and other 
segments, respectively. 

 
4 Significant accounting policies 
  
 The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 

financial statements except as explained in note 3. 
 
(a) Financial instruments 
 

Accounting policies applicable from 1 January 2020 
 
(a.1) Recognition and initial measurement 

 
Other receivables and trade payables are initially recognised when they are originated. All other 
financial assets and financial liabilities are initially recognised when the Company becomes a 
party to the contractual provisions of the instrument.  
 
A financial asset and financial liability without measured at FVTPL is initially measured at fair 
value plus transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue.  

 
(a.2) Classification and subsequent measurement 

 
 Financial assets - classification 
 

On initial recognition, a financial asset is classified as measured at: amortised cost; fair value to 
other comphehensive income (FVOCI); or fair value to 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. 
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A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is 
not designated as at FVTPL:  
- it is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual 
cashflows; and 

- its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of 
principal and interest on the principal amount outstanding. 

 
All financial assets not classified as measured at amortised cost or FVOCI as described above are 
measured at FVTPL. 
 
Financial assets – business model assessment 
 
The Company makes an assessment of the objective of a business model in which a financial asset 
is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and 
information is provided to management. The information considered includes: 
- the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. 

These include whether management’s strategy focuses on earning contractual interest income, 
maintaining a particular interest rate profile, matching the duration of the financial assets to the 
duration of any related liabilities or expected cash outflows or realising cash flows through the 
sale of the assets; 

- how the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Company’s management; 
- the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within 

that business model) and how those risks are managed; 
- how managers of the business are compensated - e.g. whether compensation is based on the fair 

value of the assets managed or the contractual cash flows collected; and  
- the frequency, volume and timing of sales of financial assets in prior periods, the reasons for 

such sales and expectations about future sales activity.  
 
Transfers of financial assets to third parties in transactions that do not qualify for derecognition 
are not considered sales for this purpose, consistent with the Company’s continuing recognition of 
the assets. 
 
Financial assets – assessment whether contractual cash flows are solely payments of principal 
and interest 
  
For the purposes of this assessment,  
‘principal’ is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition.  
‘Interest’ is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated 
with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic 
lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as a profit margin.  
 
In assessing whether the contractual cash flows are solely payments of principal and interest, the 
Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the 
financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual 
cash flows such that it would not meet this condition. In making this assessment, the Company 
considers: 
- contingent events that would change the amount or timing of cash flows; 
- terms that may adjust the contractual coupon rate, including variable-rate features; and 
- terms that limit the Company’s claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse 

features).  
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    Financial assets – subsequent measurement and gains and losses  
 

Financial assets at 
FVTPL  

 These assets are subsequently measured at fair value. Net gains and 
losses, including any interest or dividend income, are recognised in 
profit or loss.  

Financial assets at 
amortised cost  

 These assets are subsequently measured at amortised cost using the 
effective interest method. The amortised cost is reduced by 
impairment losses. Interest income and impairment are recognised in 
profit or loss. Any gain or loss on derecognition is recognised in 
profit or loss.  

Debt investments at 
FVOCI  

 These assets are subsequently measured at fair value. Interest income, 
calculated using the effective interest method, foreign exchange 
gains and losses and impairment are recognised in profit or loss. 
Other net gains and losses are recognised in OCI. On derecognition, 
gains and losses accumulated in OCI are reclassified to profit or loss.  

Equity investments 
at FVOCI  

 These assets are subsequently measured at fair value. Dividends are 
recognised as income in profit or loss unless the dividend clearly 
represents a recovery of part of the cost of the investment. Other net 
gains and losses are recognised in OCI and are never reclassified to 
profit or loss.  

 
Financial liabilities – classification, subsequent measurement and gains and losses 
 
Financial liabilities are classified as measured at amortised cost or FVTPL. A financial liability is 
classified as at FVTPL if it is classified as held-for-trading, it is a derivative or it is designated as 
such on initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value and net gains 
and losses, including any interest expense, are recognised in profit or loss. Other financial 
liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. 
Interest expense are recognised in profit or loss. Any gain or loss on derecognition is also 
recognised in profit or loss.  
 

(a.3)  Derecognition  
 
Financial assets 
 
The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to 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 enters into transactions whereby it transfers assets recognised in its statement of 
financial position, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the 
transferred assets. In these cases, the transferred assets are not derecognised.  
 
Financial liabilities  
 
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. 
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On derecognition of a financial liability, the difference between the carrying amount extinguished 
and the consideration paid (including any non-cash assets transferred or liabilities assumed) is 
recognised in profit or loss. 
 

Accounting policies applicable before 1 January 2020 
  
Receivable under operating lease contracts, receivable under finance lease contracts and other 
receivables  
 
Receivable under operating lease contracts and other receivables are stated at their invoice value less 
allowance for doubtful accounts. 
 
Receivable under finance lease contracts are carried at outstanding amount, net of unearned interest 
income less allowance for doubtful accounts. 
 
Investments 
 
Investment in other equity securities 
 
Investment in equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses. 
 
Disposal of investments 
 
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount is 
recognised in profit or loss. 
 
If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part 
sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total 
holding of the investment. 
  

(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.  
 

Cost of inventory is calculated using the specific method. 
 
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated 
costs to sell.    

 
(d) Assets held for sale 

 
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. 
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(e) Property and equipment 
 
Recognition and measurement 
 
Owned assets 
 
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 includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable 
to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and 
removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing costs. 
Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of 
that equipment.  
 
When parts of an item of property and equipment have different useful lives, they are accounted for as 
separate items (major components) of property and equipment.  
 
Any gains and losses on disposal of an item of property and equipment are determined by comparing 
the proceeds from disposal with the carrying amount of property and equipment, and 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 if it is probable that 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 charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 
component of an item of property and equipment. 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. 
 
No depreciation is provided on assets under construction. 
 
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate. 
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(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. 

 
(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 accumulated impairment losses.  
 
Subsequent expenditure  
 
Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in 
the specific asset to which it relates. All other expenditure is recognised in profit or loss as incurred. 
 
Amortisation 
 
Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual 
value.  
 
Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of 
intangible assets, from the date that they are available for use, since this most closely reflects the 
expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. The estimated 
useful lives for the current and comparative periods 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   
 
 Accounting policies applicable from 1 January 2020 
 
 At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. To assess 

whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company uses the 
definition of a lease in TFRS 16. 

 
 As a lessee 
 

At commencement or on modification of a contract that contains a lease component, the Company 
allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of its relative stand-
alone prices. However, for the leases of property the Company has elected not to separate non-lease 
components and account for the lease and non-lease components 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. 
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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 lease payments made at or before the commencement 
date, 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 cost of the right-of-use asset reflects that 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 the lease payments that are not paid at 
the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot 
be readily determined, the Company’s incremental borrowing rate. The lease payments included fixed 
payments less any lease incentive receivable, variable lease payments that depend on an index or a 
rate, and amounts expected to be payable under a residual value guarantee. The lease payments also 
include amount under purchase, extension or termination option if the Company is reasonably certain 
to exercise option. Variable lease payments that do not depend on index or a rate are reconised as 
expenses in the accounting period in which they are incurred.  
 
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 change in lease term, change in lease payments, change in the estimate of the amount 
expected to be payable under a residual value guarantee, or a change in the assessment of purchase, 
extension or termination options. 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. 
 
As a lessor 
 
At inception or on modification of a contract that contains a lease component and one or more 
additional lease or non-lease components, the Company allocates the consideration in the contract to 
each component on the basis of their relative standalone prices.  
 
When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether the lease transfers 
substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the 
case, then the lease is a finance lease; if not, then it is an operating lease. 

 
The Company recognises lease payments received under operating leases as rental income 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 recognises finance lease receivables at the amount of the Company’s net investment in 
the lease, which comprises the present value of the lease payments and any unguaranteed residual 
value, discounted using the interest rate implicit in the lease. Finance lease income is allocated to 
accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Company’s net investment 
outstanding in respect of the leases. 
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The Company applies the derecognition and impairment requirements in TFRS 9 to the net investment 
in the lease (See note 4(i)). The Company further regularly reviews estimated unguaranteed residual 
values used in calculating the gross investment in the lease.  
 
Accounting policies applicable before 1 January 2020 
 
Operating lease payment 
 
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the 
term of the lease.  Lease incentives received are recognised in profit or loss as an integral part of the 
total lease expense, over the term of the lease. Contingent lease payments are accounted for by 
revising the minimum lease payments over the remaining term of the lease when the lease adjustment 
is confirmed.  
 

(i) Impairment of financial assets   
 

Accounting policies applicable before 1 January 2020 
 

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.  
 
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. 
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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.  
 
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.  
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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.  
 
Accounting policies applicable before 1 January 2020 

  
The Company provides an allowance for doubtful accounts equal to the estimated losses that may be 
incurred in the collection of all receivables. The estimated losses are based on the receivables 
classification and a review of the current status of existing receivables.   

 
Receivables under operating lease contracts 

 
The basis of allowance for doubtful accounts of receivables under operating lease contracts computed 
as a percentage of outstanding receivable are as follows: 

  
Receivables outstanding over 0 month to 1 month 1% 
Receivables outstanding over 1 month to 3 months 2% 
Receivables outstanding over 3 months 100% 

 
The Company provides an allowance for doubtful accounts based on the above percentages to the 
outstanding balances net of received deposit for each receivable and considers the ability to repayment 
of each receivable which overdue over 3 months. 
 
In addition, the Company provides an additional allowance for doubtful accounts as a general reserve at 
5% of outstanding leasing receivables under operating lease contracts net of received deposit. If the 
allowance has been considered fully provided, the Company will not set up an additional allowance for 
doubtful accounts as a general reserve. 

 
Receivables under finance lease contracts 
 
The basis of allowance for doubtful accounts of receivables under finance lease contracts computed as a 
percentage of outstanding receivable are as follows: 

  
Receivables outstanding over 0 month to 1 month 1% 
Receivables outstanding over 1 month to 3 months 2% 
Receivables outstanding over 3 months 100% 
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The Company provides an allowance for doubtful accounts based on the above percentages to the 
outstanding balances net of received deposit and the estimated recovery amount of leased asset for 
each receivable. 
 
In addition, the Company provides an additional allowance for doubtful accounts as a general reserve 
at 5% of outstanding leasing receivables under finance lease contracts net of received deposit and the 
estimated recoverable amount of leased asset.  If the allowance has been considered fully provided, 
the Company will not set up an additional allowance for doubtful accounts as a general reserve.  

 
(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 if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit 
exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognised in profit or loss. 
 
Calculation of recoverable amount 
 
The recoverable amount of a non-financial asset 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. 
 
Reversal of impairment  
 
Impairment losses recognised in prior periods in respect of non-financial assets are assessed at each 
reporting date for any indications that the loss has decreased. An impairment loss 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. 
 

(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 payable 
 

Trade accounts payable and other payables are stated at cost. 
 
(m)   Employee benefits  

 
Defined contribution plans 
 
Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is 
provided. 
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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 2021. 
 

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. 
  
New and revised TFRS are effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 
2020. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain of the 
Company’s accounting policies. 
 
The Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards which comprise TFRS 9 
Financial Instruments and relevant standards and interpretations and TFRS 16 Leases and disclosed 
impact from changes to significant accounting policies in note 3.  
 
In addition, the Company has not early adopted a number of new and revised TFRS, which are not yet 
effective for the current period in preparing these financial statements. The Company has assessed the 
potential initial impact on the financial statements of these new and revised TFRS and expects that 
there will be no material impact on the financial statements in the period of initial application.   
 

(b)   Functional and presentation currency 
 

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.  
All financial information presented in Thai Baht has been rounded to the nearest thousand unless 
otherwise stated. 
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Defined benefit plans 
 
The Company’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each 
plan by estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior 
periods, discounting that amount. 
 
The calculation of defined benefit obligations is performed annually by a qualified actuary using the 
projected unit credit method. When the calculation results in a potential asset for the Company, the 
recognised asset is limited to the present value of economic benefits available in the form of any 
future refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan. To calculate the present 
value of economic benefits, consideration is given to any application minimum funding 
requirements. 
 
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.  
 
Other long-term employee benefits 
 
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 
 
Termination benefits are expensed at the earlier of when the Company can no longer withdraw the 
offer of those benefits and when the Company recognizes 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 
 
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. 

 
(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 
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(c) Use of judgements and estimates 
 
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. 
 
(i) Judgements  
 

Information about judgements made in applying accounting policies that have the most 
significant effects on the amounts recognised in the financial statements is included in the 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 notes:  

 
(ii) Assumptions and estimation uncertainties 

 
Information about assumption and estimation uncertainties at 31 December 2020 that have a 
significant risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and 
liabilities in the next financial year is included in the following notes: 

 
4(h) Determining the incremental borrowing rate to measure lease liabilities; 
5 Impact of COVID-19 
8, 9 and 10 Measurement of ECL allowance for account receivables; 
11 Measurement of allowance for inventory devaluation; 
16 Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions; and 
22 Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit 

against which deductible temporary differences and tax losses carried 
forward can be utilised.  

 
3 Changes in accounting policies 
 

From 1 January 2020, the Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards and 
TFRS 16. 
 

Impact on changes in accounting policy  Retained earnings 
 Note (in thousand Baht) 
At 31 December 2019 - as reported  1,730,598 
Increase (decrease) due to:   
Adoption of TFRS - Financial instruments standards   

Classification of financial instruments A(1) - 
Impairment losses on financial assets A(2)           (23,073) 
Related tax  4,615 

Adoption of TFRS 16 - net of tax B - 
At 1 January 2020 - restated  1,712,140 

 
  

  

         4(h) Leases 
- whether an arrangement contains a lease;  
- whether the Company is reasonably certain to exercise extension options;  
- whether the Company exercise termination options;  
- whether the Company has transferred substantially all the risks and 
rewards   

incidental to the ownership of the assets to lessees. 
         5 Impact of COVID-19 Outbreak 
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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.  
 
A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair 
values, for both financial and non-financial assets and liabilities.   
 

When one is available, the Company measures the fair value of an instrument using the quoted 
price in an active market for that instrument. A market is regarded as ‘active’ if transactions for the 
asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on 
an ongoing basis.  
 
If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that 
maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The 
chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into 
account in pricing a transaction.  
 
If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Company 
measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short 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 and the fair 
value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor 
based on a valuation technique for which any unobservable inputs are judged to be insignificant in 
relation to the measurement, then the financial instrument is initially measured at fair value, 
adjusted to defer the difference between the fair value on initial recognition and the transaction 
price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the 
life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market 
data or the transaction is closed out.  
 
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. 
 
If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorised in different 
levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in 
the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire 
measurement. 
 
The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the 
reporting period during which the change has occurred.   
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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 2021. 
 

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. 
  
New and revised TFRS are effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 
2020. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain of the 
Company’s accounting policies. 
 
The Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards which comprise TFRS 9 
Financial Instruments and relevant standards and interpretations and TFRS 16 Leases and disclosed 
impact from changes to significant accounting policies in note 3.  
 
In addition, the Company has not early adopted a number of new and revised TFRS, which are not yet 
effective for the current period in preparing these financial statements. The Company has assessed the 
potential initial impact on the financial statements of these new and revised TFRS and expects that 
there will be no material impact on the financial statements in the period of initial application.   
 

(b)   Functional and presentation currency 
 

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.  
All financial information presented in Thai Baht has been rounded to the nearest thousand unless 
otherwise stated. 
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(p) Revenue 
 
Revenues excludes value added taxes and other sales taxes and is arrived at after deduction of trade 
discounts. 
 
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. 
 
Income from finance lease contracts  

 
The Company has recognised the income by using the effective interest rate method. 
 
Before 1 January 2020 the Company has ceased to recognise rental income from finance lease 
contracts in profit or loss when lessees have not paid rentals for more than three months. 
 
Revenue from sale of assets under operating lease contracts and revenue from sale of equipment and assets 
held for sale 
 
Revenue from sale of assets under operating lease contracts (inventory) is recognised in profit or loss 
when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer. No revenue is 
recognised if there is continuing management involvement with the assets or there are significant 
uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the probable return of 
assets. 
 
Other income 
 
Other operating income and interest income are recognised in profit or loss as they accrue. 
 

(q)     Interest 
 

Accounting policies applicable from 1 January 2020  
 
Effective Interest Rate (EIR)  
 
Interest income or expense is recognised using the effective interest method. The EIR is the rate that 
exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial 
instrument to:  
- the gross carrying amount of the financial asset; or  
- the amortised cost of the financial liability.  
 
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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Accounting policies applicable before 1 January 2020  
 
Interest expenses and similar costs are charged to profit or loss for the period in which they are 
incurred. 
 

(r) Income tax 
 

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are 
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 the expected tax payable or receivable on 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. 

 
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences 
when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted by the reporting date. 

 
In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of 
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that 
its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, 
including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and 
assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may become 
available that causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax 
liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination 
is made. 
 
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax 
liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same 
taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a 
net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously. 
 
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. Future taxable profits are 
determined based on the reversal of relevant taxable temporary differences. If the amount of taxable 
temporary differences is insufficient to recognise a deferred tax asset in full, then future taxable 
profits, adjusted for reversals of existing temporary differences, are considered, based on the business 
plans for in the Company. 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 
 

The Company presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS 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.  
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(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. 
 

5   Impact of COVID-19 Outbreak 
 
Due to the COVID-19 outbreak at the beginning of 2020, Thailand and many other countries have 
enacted several protective measures against the outbreak, e.g. the order to temporarily shut down 
operating facilities or reduce operating hours, social distancing, etc. This has significantly affected 
world economy, production, supply chain of goods and business operation of many entities in wide 
areas.  
The management is monitoring the situation to ensure the safety of the Company’s staff and to 
manage the negative impact on the business as much as possible. 
 
As a result of the COVID-19 having a widespread impact on all business sectors and customer 
segments across Thailand, the Bank of Thailand (“BoT”) has issued a series of measures, covering 
payment moratoriums, as well as a loan repayment holiday to get the Company help affected 
borrowers that are encountering short-term cash flow problems to resume repayment ability at the end.  
 
On 16 April 2020, the TFAC issued the TFAC announcement No. 17/2563, regarding “Accounting 
guidelines of temporary relaxation measure for entities which provide relief measures to debtors who 
are adversely affected by the Thai economy” in order to temporarily relax on estimating expected 
credit loss.   
 
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 and directly and indirectly 
adversely affected by the situation. The guidelines include scopes as follows: 
 
1. Debtors whose debt has been classified as Non-NPL (stage 1 or stage 2) since 1 January 2020;  
2. Debtors whose debt has been classified as NPL since 1 January 2019, except that a financial 
institution   

or other finance entity can proof that the debtor whose debt became an NPL before1 January 2019 is 
an NPL debtor who are adversely affected by the economic. 

 
The Company as entrepreneurs who provide relief measures to debtors who are adversely affected, 
have applied this aforementioned circular and announcement. In addition, the relief measures and 
accounting guidelines relating to the Company are as follows: 
 
- To pay partial rental payment (equal to interest) not more than 6 months; 
-  To postpone the whole rental payment not more than 3 months (Skip payment); 
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- To adjust rental payment and extend the rental period but not over the useful life of lease assets of 
original contract (Reschedule). 

 
The Company released the aforementioned relief measures to debtors by considering on case by 
case basis.  
 
In relation to financial reporting, key concerns are on the application are as follows: 
 
- Non NPL modified loans (pre-emptive restructures) can be classified as stage 1 performing 

immediately once they are identified via well screening process for likely to repay borrowers, or 
else they remain at the stage before entering into relief programs; 

-  NPL modified loans (troubled debt restructures) can be classified as stage 1 performing only if 
they can repay 3 consecutive months or 3 consecutive dues, whichever is longer; 

-  As a result of unprecedented circumstance, forward-looking information can be put less weight 
than historical repayment in ECL provisioning; 

-  Use the new effective rate (EIR) at the time contract conditions are changed. 
 
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. 

 
6 Related parties 
 

Relationships with key management and related parties 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phatra Leasing Public Company Limited  
Notes to the financial statements 
For the year ended 31 December 2020 
 
 

 14 

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 2021. 
 

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. 
  
New and revised TFRS are effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 
2020. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain of the 
Company’s accounting policies. 
 
The Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards which comprise TFRS 9 
Financial Instruments and relevant standards and interpretations and TFRS 16 Leases and disclosed 
impact from changes to significant accounting policies in note 3.  
 
In addition, the Company has not early adopted a number of new and revised TFRS, which are not yet 
effective for the current period in preparing these financial statements. The Company has assessed the 
potential initial impact on the financial statements of these new and revised TFRS and expects that 
there will be no material impact on the financial statements in the period of initial application.   
 

(b)   Functional and presentation currency 
 

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.  
All financial information presented in Thai Baht has been rounded to the nearest thousand unless 
otherwise stated. 
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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 for the years ended 31 December with key management and related parties 
were as follows: 
 
 

 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Other related parties    
Rental income from operating lease contracts 49,369  48,081 
Discount on insurance premium 8,763  9,265 
Insurance premium expenses 
 

85,905  81,211 

 Key management personnel compensation   
 
Key management personnel compensation represents benefits provided to directors and executives 
of the Company. These comprise management compensation such as salaries, related benefits, 
included   post-employment benefits and directors’ remuneration.  
 

 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Short-term benefits 41,014  44,491 
Post-employment benefits 5,121  9,386 
Total  46,135  53,877 

 
Significant balances as at 31 December with related parties were as follows: 
 

 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Other receivables - prepaid insurance expenses    
Muang Thai Insurance Plc. 34,309  40,435 
    
Property and equipment - assets held for lease under     
    operating lease contracts    
Muang Thai Life Assurance Plc. 110,042  122,042 
Muang Thai Insurance Plc. 44,296  66,210 
    
Trade accounts payable - accrued insurance premium     
Muang Thai Insurance Plc. 2,936  - 

 
7 Cash and cash equivalents 

 
 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Cash on hand 134  134 
Cash at banks - current accounts 14,010  126 
Cash at banks - savings accounts 108,758  140,095 
Total 122,902  140,355 
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(c) Use of judgements and estimates 
 
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. 
 
(i) Judgements  
 

Information about judgements made in applying accounting policies that have the most 
significant effects on the amounts recognised in the financial statements is included in the 
f
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w
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 notes:  

 
(ii) Assumptions and estimation uncertainties 

 
Information about assumption and estimation uncertainties at 31 December 2020 that have a 
significant risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and 
liabilities in the next financial year is included in the following notes: 

 
4(h) Determining the incremental borrowing rate to measure lease liabilities; 
5 Impact of COVID-19 
8, 9 and 10 Measurement of ECL allowance for account receivables; 
11 Measurement of allowance for inventory devaluation; 
16 Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions; and 
22 Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit 

against which deductible temporary differences and tax losses carried 
forward can be utilised.  

 
3 Changes in accounting policies 
 

From 1 January 2020, the Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards and 
TFRS 16. 
 

Impact on changes in accounting policy  Retained earnings 
 Note (in thousand Baht) 
At 31 December 2019 - as reported  1,730,598 
Increase (decrease) due to:   
Adoption of TFRS - Financial instruments standards   

Classification of financial instruments A(1) - 
Impairment losses on financial assets A(2)           (23,073) 
Related tax  4,615 

Adoption of TFRS 16 - net of tax B - 
At 1 January 2020 - restated  1,712,140 

 
  

  

         4(h) Leases 
- whether an arrangement contains a lease;  
- whether the Company is reasonably certain to exercise extension options;  
- whether the Company exercise termination options;  
- whether the Company has transferred substantially all the risks and 
rewards   

incidental to the ownership of the assets to lessees. 
         5 Impact of COVID-19 Outbreak 
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8  Receivables under operating lease contracts  
 

 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Receivables under operating lease contracts 121,576  161,580 
Defaulted receivables 72,412  72,412 
Less allowance for impairment loss (2019: allowance for  
              doubtful accounts) 

 
(70,652) 

  
(80,415) 

Net 123,336  153,577 
    
 Reversal of impairment loss for the year 6,460  - 
 Doubtful debts expense for the year -  1,085 
 
As at 31 December 2020, the balances of receivables under operating lease contracts and allowance 
for impairment loss classified by staging, are summarised below: 
 

 Receivables   
 under operating   Allowance for 
 lease contracts  impairment loss 
 (in thousand Baht) 
Staging    
Stage 1  12-month ECL 105,738  931 
Stage 2  Lifetime ECL - not credit impaired 5,215  578 
Stage 3  Lifetime ECL - credit impaired 83,035  69,143 
Total 193,988  70,652 
 
As at 31 December 2019, the balances of receivables under operating lease contracts and allowance 
for doubtful accounts aged on the basis of due date, are summarised below:  
 

 (in thousand Baht) 
Normal receivables  
     Within credit terms   110,936 
     Overdue:    
      Less than 3 months   35,678 
           3 - 6 months   2,415 
           6 - 12 months   2,844 
           More than 12 months   9,707 
Total normal receivables   161,580 
Defaulted receivables   72,412 
Total receivables under operating lease contracts   233,992 
Less allowance for doubtful accounts   (80,415) 
Net   153,577 
 
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 COVID-19 relief measure as described 
in note 5 during the year ended 31 December 2020. 

 
                               (in thousand Baht) 
Receivables under operating lease contracts modified    

during the year    
Net carrying amount before modification   1,082 
Net carrying amount after modification   1,082 

 

Phatra Leasing Public Company Limited  
Notes to the financial statements 
For the year ended 31 December 2020 
 
 

 14 

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 2021. 
 

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. 
  
New and revised TFRS are effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 
2020. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain of the 
Company’s accounting policies. 
 
The Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards which comprise TFRS 9 
Financial Instruments and relevant standards and interpretations and TFRS 16 Leases and disclosed 
impact from changes to significant accounting policies in note 3.  
 
In addition, the Company has not early adopted a number of new and revised TFRS, which are not yet 
effective for the current period in preparing these financial statements. The Company has assessed the 
potential initial impact on the financial statements of these new and revised TFRS and expects that 
there will be no material impact on the financial statements in the period of initial application.   
 

(b)   Functional and presentation currency 
 

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.  
All financial information presented in Thai Baht has been rounded to the nearest thousand unless 
otherwise stated. 
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9 Receivables under finance lease contracts  
 

 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 

 

 31 December 2019 
  Portion due within  

1 year  
  Portion due after 1 year 

but within 5 years  Total 
    (in thousand Baht)   
Normal receivables       
Receivables under finance        
   lease contracts  958,228  1,164,931  2,123,159 
Less unearned interest income  (91,809)  (85,756)  (177,565) 
Total normal receivables  866,419  1,079,175  1,945,594 
Defaulted receivables  62,325                          -  62,325 
Total receivables under    
 finance lease contracts  928,744  1,079,175  2,007,919 
Less allowance for doubtful  

accounts      (49,158) 
Net      1,958,761 

 

 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Reversal of impairment loss for the year 3,416  - 
Doubtful debts expense loss for the year -  2,492 

 

As at 31 December 2020, the balances of receivables under finance lease contracts (net of unearned 
interest income) and allowance for impairment loss classified by staging, are summarised below: 
 

 Receivables   
 under finance   Allowance for 
 lease contracts  impairment loss 
 (in thousand Baht) 
Staging     
Stage 1 12-month ECL 2,569,518  7,047 
Stage 2  Lifetime ECL - not credit impaired 40,809  1,859 
Stage 3  Lifetime ECL - credit impaired 161,411  63,212 
Total 2,771,738  72,118 
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As at 31 December 2019, the balances of receivables under finance lease contracts and allowance for 
doubtful accounts aged on the basis of due date, are summarised below: 
 

   (in thousand Baht) 
Normal receivables    
     Within credit terms   2,071,820 
     Overdue:    
      Less than 3 months   17,529 
      3 - 6 months   6,864 
      6 - 12 months   8,317 
      More than 12 months   18,629 
Total normal receivables   2,123,159 
Defaulted receivables    62,325 
Total receivables under finance lease contracts   2,185,484 
Less unearned interest income   (177,565) 
Less allowance for doubtful accounts    (49,158) 
Net   1,958,761 
 
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: 

 
 2020 

   Present value  
   of minimum  
 Gross investment  lease payments 
 under finance   under finance 
 lease contracts  lease contracts 

 (in thousand Baht) 
Portion due within 1 year 1,241,960  1,003,276 
Portion due over 1 year but within 2 years 948,564  782,908 
Portion due over 2 years but within 3 years 841,664  763,090 
Portion due over 3 years but within 4 years 186,656  178,905 
Portion due over 4 years but within 5 years 44,106  43,327 
Portion due over 5 years 236  232 
Total 3,263,166          2,771,738 
Less unearned interest income (491,128)   
Net investment under finance lease contracts 2,771,738   
    

 2019 
   Present value  
   of minimum  
 Gross investment  lease payments 
 under finance   under finance 
 lease contracts  lease contracts 

 (in thousand Baht) 
Portion due within 1 year 1,020,553  928,744 
Portion due after 1 year but within 5 years 1,164,931  1,079,175 
Total 2,185,484  2,007,919 
Less unearned interest income (177,565)   
Net investment under finance lease contracts 2,007,919   
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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 COVID-19 relief measure as described in note 5 
during the year ended 31 December 2020. 
 

                           (in thousand Baht) 
Receivables under finance lease contracts modified    

during the year    
Net carrying amount before modification   266,935 
Net carrying amount after modification   266,935 

 
10 Other receivables  
 

 Note 2020  2019 
  (in thousand Baht) 
Prepaid insurance expenses     
     - related party 6 34,309  40,435 
     - other parties  71,625  67,060 
Receivable from Revenue Department   286,905  286,548 
Prepaid expenses  35,151  39,042 
Other receivables  115,244  127,395 
Total  543,234  560,390 
Less allowance for impairment loss 
              (2019: allowance for doubtful accounts) 

  
(76,077) 

  
(76,077) 

Net  467,157  484,313 
 
11  Inventory 
 

 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Transportation equipment 73,941  169,966 
Less allowance for decline in value of inventory     
            adjusted to net realisable value (11,171)  (10,432) 
Net 62,770  159,534 

 
12  Assets held for sale 
 

 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 

 
 For the year ended 31 December 2019 
 At 

beginning 
  

Transfer 
    

Transfer  
  

At end  
 of year  in  Disposals  out  of year 
 (in thousand Baht) 
Transportation equipment 5,624  63,207  (13,134)  (30,537)  25,160 
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14 Interest-bearing liabilities  
 
14.1  Short-term loans from financial institutions 

 
 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Current - unsecured    
Promissory notes 360,000  170,000 
Bills of exchange 100,000  550,000 
Less unamortised discount on bills of exchange (38)  (1,132) 
Short-term loans from financial institutions 459,962  718,868 
 
As at 31 December 2020, the Company had overdraft lines and other credit facilities, excluding bills of 
exchange, with various local banks totaling Baht 2,290 million (2019: Baht 2,390 million) which bear 
interest at the Money Market Rate (MMR) at the transaction date. As at 31 December 2020, the 
Company had unutilised credit facilities totaling Baht 1,767 million (2019: 2,065 million). 
 

14.2  Debentures  
 

 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Unsecured debentures - at face value 5,350,000  7,350,000 
Less unamortised deferred charges on debenture issuance (2,127)  (3,885) 
 5,347,873  7,346,115 
Less current portion due within one year    
 (net of unamortised deferred charges on debenture issuance) (1,499,776)  (1,999,550) 
Debentures, non-current portion 3,848,097  5,346,565 
 
As at 31 December 2020, the Company had outstanding balances of issued unsecured, name registered, 
unsubordinated and no-trustee debentures which were offered to the institutional 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 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 24 February 2021 
Interest rate Fixed interest rate of 2.63% per annum 
Interest payment due Every 24 February and 24 August of each year 
  
  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 
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Debenture issued on 3 August 2017 
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 3 August 2021 
Interest rate Fixed interest rate of 2.76% per annum 
Interest payment due Every 3 February and 3 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 
  
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 9 August 2018 
Unit and value 500,000 units of par value of Bath 1,000 each 
Total debenture value Bath 500 million 
Period and maturity date 3 years 3 months will mature on 9 November 2021 
Interest rate Fixed interest rate of 2.70% per annum 
Interest payment due Every 9 February and 9 August 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 
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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 

 
14.3 Long-term loans from financial institutions 
 

 Interest rate     
 31 December 

2020 
31 December 

2019 
1 January 

2020 
 

Increase 
 
Decrease 

31 December 
2020 

 (% per annum) (in thousand Baht) 
Long-term  
   loans 

 
2.00 - 3.92 

 
3.02 - 3.05 

   
1,479,150 

 
1,759,000 

 
(723,314) 

 
2,514,836 

 
 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Long-term loans from financial institutions - unsecured 2,514,836  1,479,150 
Less current portion due within one year  (872,515)  (661,644) 
Long-term loans from financial institutions,    
   non-current portion 1,642,321  817,506 
 
The periods to maturity of interest-bearing liabilities, excluding lease liabilities as at 31 December 
were as follows: 
 

 2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Within one year  2,832,253  3,380,062 
After one year but within five years 5,490,418  6,164,071 
Total 8,322,671  9,544,133 

 
 Interest-bearing liabilities of the Company as at 31 December 2020 and 2019 were denominated 

entirely in Thai Baht. 
 

15 Other payables 
 

  2020  2019 
  (in thousand Baht) 
Accrued finance costs  44,420  53,908 
Account payable – Revenue department  24,271  23,254 
Accrued expense  17,754  25,605 
Rental income received in advance  3,684  4,102 
Others  1,432  2,150 
Total  91,561  109,019 
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16 Non-current provisions for employee benefits    
 

  2020  2019 
  (in thousand Baht) 
Defined benefit plan  67,093  64,384 

 
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. 

 
Present value of the defined benefit obligations 
 

  2020  2019 
  (in thousand Baht) 
At 1 January   64,384  48,632 
     
Include in profit or loss:     
Current service cost and interest cost   5,223  5,162 
Past service cost  -  9,543 
     
Included in other comprehensive income     
Actuarial (gain) loss     
- Demographic assumptions  1,308   (3,414) 
- Financial assumptions  (3,642)  6,346 
- Experience adjustment  (180)   (1,885) 
  (2,514)  1,047 
     
At 31 December  67,093  64,384 
 
On 5 April 2019, the Labor Protection Act was amended to include a requirement that an employee, who is 
terminated after having been employed by the same employer for an uninterrupted period of twenty years 
or more, receives severance payment of 400 days of wages at the most recent rate. The Company has 
therefore amended its retirement plan in accordance with the changes in the Labor Protection Act in 2019. 
As a result of this change, the provision for retirement benefits as well as past service cost recognised 
increased. 

 
Principal actuarial assumptions     

At 31 December     2020  2019 
Discount rate (%)     1.70  1.88 
Future salary growth (%)     3.5 - 5.0  4.0 - 6.0 
Employee turnover (%)     1.5 - 26.4  1.1 - 28.0 
Retirement ages (years)     55 - 60   55 - 60 
 
Assumptions regarding future mortality have been based on published statistics and mortality tables. 
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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  2020  2019  2020  2019 
 (in thousand Baht) 

Discount rate  (4,905)  (5,183)  5,612  5,951 
Future salary growth   4,734  5,045  (4,174)  (4,444) 
Employee turnover   (5,107)  (5,476)  5,768  6,204 

 
17 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. 

 
18 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.   
 

19 Segment information and disaggregation of revenue 
 

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. 
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 Land vehicles  Others  Total  
For the year ended  
   31 December 

 
2020 

  
2019 

  
2020 

  
2019 

  
2020 

  
2019 

 (in thousand Baht) 
Information about                       
   reportable segments:            
External revenue 2,147,266  2,341,035  462,956  478,529  2,610,222  2,819,564 
Total segment revenue 2,147,266  2,341,035  462,956  478,529  2,610,222  2,819,564 
Direct rental costs 1,710,330  1,860,991  352,779  353,084  2,063,109  2,214,075 
Segment gross profit 436,936  480,044  110,177  125,445  547,113  605,489 
            
Capital expenditure 1,285,834  1,837,245  251,660  514,109  1,537,494  2,351,354 
Segment assets   8,339,173  9,737,026  2,043,967  2,172,801  10,374,140  11,909,827 
Segment liabilities   257,845  252,002  252,511  268,960  510,356  520,962 
 
Reconciliations of reportable segment revenues, profit or loss, assets and liabilities  
 

 Revenues  Profit or loss 
 2020  2019  2020  2019 

 (in thousand Baht) 
Reportable segments 2,610,222  2,819,564  547,113  605,489 
Unallocated amounts 1,015,232  1,060,604  (491,916)  (519,542) 
Total 3,625,454  3,880,168  55,197  85,947 
        
 Assets  Liabilities 
 2020  2019  2020  2019 
 (in thousand Baht) 
Reportable segments 10,374,140  11,909,827  510,356  520,962 
Unallocated amounts 1,668,561  1,485,022  8,525,251  9,836,930 
Total  12,042,701  13,394,849  9,035,607  10,357,892 

 
Geographical segments     

 
The Company operates only in Thailand. There are no revenues derived from, or assets located in, foreign 
countries. 
 
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. 
 
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. 
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20 Employee benefit expenses 
 

 Note 2020  2019 
  (in thousand Baht) 
Management     
Salaries and bonuses  36,039  36,731 
Director’s remuneration  4,975  7,760 
Post-employment benefits and others  5,121  9,386 
 6 46,135  53,877 
     
Other employees     
Salaries and bonuses  105,292  104,137 
Post-employment benefits and others  18,134  23,834 
  123,426  127,971 
Total   169,561  181,848 

 
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. 
 

21 Expenses by nature 
 

 Note 2020  2019 
  (in thousand Baht) 
Depreciation  1,640,430  1,760,569 
Assets under operating lease contracts transferred to inventory  897,590  1,043,604 
Employee benefit expenses 20 169,561  181,848 
Change in inventory  96,025  (12,605) 
Others  505,009  549,622 
Total  3,308,615  3,523,038 

 
22 Income tax  
 

Income tax recognised in profit or loss 
 
  2020  2019 

  (in thousand Baht) 
Current year tax expense     
Adjustment for prior years  (447)  (509) 
  (447)  (509) 
     
Deferred tax expense     
Movements in temporary differences     (20,416)  (83,856) 
Total income tax   (20,863)  (84,365) 
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Income tax recognised in other comprehensive income    
 

 2020  2019 
 Before  Tax   Net of  Before  Tax   Net of 

 tax  Expense   tax  tax  Benefit   tax 
 (in thousand Baht) 

Defined benefit plan  
actuarial gains (losses) 

 
 2,514 

  
(503) 

  
2,011 

  
(1,047) 

  
209 

  
(838) 

 
Reconciliation of effective tax rate    
 2020  2019 
 Tax rate  (in thousand 

  Baht) 
 Tax rate  (in thousand 

  Baht)  (%)   (%)  
Profit before income tax expense   55,197    85,947 
Income tax using the Thai         
   corporation tax rate 20.0  11,039  20.0  17,189 
Expenses not deductible for tax purpose   2,158    734 
Income not subject to tax   (32)    (150) 
Over provided in prior years   (447)    (509) 
Addition deductible expense for tax purpose   (125,526)    (173,029) 
Current year lossess for which no         
   deferred tax asset was recognised   91,945    71,400 
Total (37.8)         (20,863)  (98.2)  (84,365) 

 
Deferred tax at 31 December    
        2020  2019 

    (in thousand Baht) 
Deferred tax assets     487,510  463,107 
Deferred tax liabilities     (8,123)  (8,248) 
Net deferred tax assets     479,387  454,859 

 
   (Charged) / Credit to    
 
 
Deferred tax 

 
At 

1 January 

  
Retained 
earning 

  
Profit or 

loss 

Other 

comprehensive 

income 

 
At  

31 December 
   (Note 3)       
 (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 
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   (Charged) / Credit to    
 
 
Deferred tax 

 
At 

1 January 

  
Retained 
earning 

  
Profit or 

loss 

Other 

comprehensive 

income 

 
At  

31 December 
   (Note 3)       
 (in thousand Baht) 
2020    
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 

 
   (Charged) / Credit to    
 
 
Deferred tax 

 
At 

1 January 

  
Profit or 

loss 

 Other 
comprehensive 

income 

  
At  

31 December 
 (in thousand Baht) 
2019  
Deferred tax assets        
Depreciation of asset held for lease 128,803  16,689  -  145,492 
Loss carry forward 150,450  58,214  -  208,664 
Allowance for doubtful accounts 40,415  715  -  41,130 
Allowance for decline in value of inventory 2,051  35  -  2,086 
Accrued rental income from operating         
   leases contracts in arrears more than  
   3 months 

 
29,078 

  
(43) 

  
- 

  
29,035 

Advance received from lessee for        
   exercising purchase option 16,124  3,671  -  19,795 
Non-current provisions for employee 

benefits 9,726  2,942  209  12,877 
Others 4,028  -  -  4,028 
Total 380,675  82,223  209  463,107 
        
Deferred tax liabilities        
Differences in income recognition of        
   operating and finance lease contracts  (6,639)  2,452  -  (4,187) 
Depreciation of office condominium (3,242)  (819)  -  (4,061) 
Total (9,881)  1,633  -  (8,248) 
        
Net 370,794  83,856  209  454,859 
 
As at 31 December 2020, the Company had total taxable benefit from loss carry forward of Baht 578.3 
million (2019: Baht 486.3 million) resulting from capital expenditure which qualified for an additional 
deductible expense in the income tax calculation. Management estimated the future taxable profits and 
recognized the deferred tax assets of Baht 208.7 million (2019: Baht 208.7 million) on the loss carry forward 
because management considered it is probable that future taxable profits would be available against which 
such loss can be recognised. Accordingly, the Company has not yet recognised the deferred tax assets of Baht 
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369.6 million for loss carry forward in the financial statements as at 31 December 2020 (2019: Baht 
277.6 million). 
 

23 Earnings per share 
 

 2020  2019 
 (in thousand Baht /  

thousand shares) 
Profit attributable to ordinary shareholders of the Company (basic) 76,061  170,311 
    
Ordinary shares outstanding 596,510  596,510 
    
Earnings per share (basic) (in Baht) 0.13  0.29 

 
24 Dividends   

 
  The dividends paid by the Company to the shareholders are as follows: 

 
 

Approval date Payment schedule 
Dividend rate 

per share   Amount 
 

  (Baht)  
(in million 

Baht) 
2020      
Annual dividend 1 April 2020 29 April 2020 0.15  89.5 
      
2019      
Annual dividend 29 April 2019 23 May 2019 0.19  113.3 

 
25 Financial instruments 
 
25.1 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 

Amortised 
cost - net 

 

Fair value 
   Level 1  Level 2  Level 3  Total 
   (in million Baht) 
As at 31 December 2020          
Debentures  5,348  -  5,322  -  5,322 
Long-term loans from 

financial institutions 2,515  -  2,371  -  2,371 
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(c) Use of judgements and estimates 
 
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. 
 
(i) Judgements  
 

Information about judgements made in applying accounting policies that have the most 
significant effects on the amounts recognised in the financial statements is included in the 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 notes:  

 
(ii) Assumptions and estimation uncertainties 

 
Information about assumption and estimation uncertainties at 31 December 2020 that have a 
significant risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and 
liabilities in the next financial year is included in the following notes: 

 
4(h) Determining the incremental borrowing rate to measure lease liabilities; 
5 Impact of COVID-19 
8, 9 and 10 Measurement of ECL allowance for account receivables; 
11 Measurement of allowance for inventory devaluation; 
16 Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions; and 
22 Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit 

against which deductible temporary differences and tax losses carried 
forward can be utilised.  

 
3 Changes in accounting policies 
 

From 1 January 2020, the Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards and 
TFRS 16. 
 

Impact on changes in accounting policy  Retained earnings 
 Note (in thousand Baht) 
At 31 December 2019 - as reported  1,730,598 
Increase (decrease) due to:   
Adoption of TFRS - Financial instruments standards   

Classification of financial instruments A(1) - 
Impairment losses on financial assets A(2)           (23,073) 
Related tax  4,615 

Adoption of TFRS 16 - net of tax B - 
At 1 January 2020 - restated  1,712,140 

 
  

  

         4(h) Leases 
- whether an arrangement contains a lease;  
- whether the Company is reasonably certain to exercise extension options;  
- whether the Company exercise termination options;  
- whether the Company has transferred substantially all the risks and 
rewards   

incidental to the ownership of the assets to lessees. 
         5 Impact of COVID-19 Outbreak 
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 Carrying 

amount 
 

Fair value 
   Level 1  Level 2  Level 3  Total 
   (in million Baht) 
As at 31 December 2019          
Debentures  7,346  -  7,405  -  7,405 
Long-term loans from 
financial institutions 1,479  -  1,403  -  1,403 

  
      Financial instruments not measured at fair 

 
Type  Valuation technique 
Debentures   Discounted cash flows 
Long-term loans from financial institutions  Discounted cash flows 

 
25.2 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 accepted 
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 following table presents the exposure to credit risk for receivables under operating lease 
and finance lease at amortised cost. It indicates whether assets measured at amortised cost 
were subject to a 12-month ECL or lifetime ECL allowance and, in the latter case, whether 
they were credit-impaired. 
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At 31 December 2020 12-months ECL  

Lifetime ECL- 
not credit- 
impaired  

Lifetime ECL-
credit- 

impaired  Total 
 (in thousand Baht) 
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 2020 – restated (see note 3)   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 

    
(1)  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. 
 
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 2020 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) 
Financial asset             
Cash and cash equivalents 7 122,902    122,902  -  -  -  122,902 
Receivables under 
operating lease contracts* 8    193,988    193,988  -  -  -      193,988 

Receivables under finance 
lease contracts* 9 2,771,738  1,003,276  782,908  985,322  232   2,771,738 

Other receivables 6,10    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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(c) Use of judgements and estimates 
 
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. 
 
(i) Judgements  
 

Information about judgements made in applying accounting policies that have the most 
significant effects on the amounts recognised in the financial statements is included in the 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 notes:  

 
(ii) Assumptions and estimation uncertainties 

 
Information about assumption and estimation uncertainties at 31 December 2020 that have a 
significant risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and 
liabilities in the next financial year is included in the following notes: 

 
4(h) Determining the incremental borrowing rate to measure lease liabilities; 
5 Impact of COVID-19 
8, 9 and 10 Measurement of ECL allowance for account receivables; 
11 Measurement of allowance for inventory devaluation; 
16 Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions; and 
22 Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit 

against which deductible temporary differences and tax losses carried 
forward can be utilised.  

 
3 Changes in accounting policies 
 

From 1 January 2020, the Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards and 
TFRS 16. 
 

Impact on changes in accounting policy  Retained earnings 
 Note (in thousand Baht) 
At 31 December 2019 - as reported  1,730,598 
Increase (decrease) due to:   
Adoption of TFRS - Financial instruments standards   

Classification of financial instruments A(1) - 
Impairment losses on financial assets A(2)           (23,073) 
Related tax  4,615 

Adoption of TFRS 16 - net of tax B - 
At 1 January 2020 - restated  1,712,140 

 
  

  

         4(h) Leases 
- whether an arrangement contains a lease;  
- whether the Company is reasonably certain to exercise extension options;  
- whether the Company exercise termination options;  
- whether the Company has transferred substantially all the risks and 
rewards   

incidental to the ownership of the assets to lessees. 
         5 Impact of COVID-19 Outbreak 
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  Contractual cash flows 

At 31 December 2020 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) 
Financial liabilities             
Short-term loans from 
financial institution  14.1      459,962      459,962  -  -          -      459,962 

Trade payables          39,179        39,179           -  -          -        39,179 
Debenture 14.2   5,347,873   1,499,776   2,199,181  799,516     849,400   5,347,873 
Long-term loans from 
financial institutions  14.3   2,514,836      872,515         647,344  

 
550,016      444,961   2,514,836 

Other payable 15        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) 
 

  Maturity period  

At 31 December 2020 

 
 

Note   Interest rate  Within 1 year  

After 1 year 
but within 

5 years  
Non-interest 

bearing  Total 
   (% per annum)  (in thousand Baht) 
Financial assets             
Cash and cash equivalents 7   0.125 - 0.500  140,095  -  260  140,355 
Receivables under              
   operating lease contracts* 8   -  -  -  233,992  233,992 
Receivables under finance 9   Rate derived         
   lease contracts*    from contracts  928,744  1,079,175  -  2,007,919 
Other receivables 6, 10   -  484,313          -  -     484,313 
Total financial assets      1,553,152  1,079,175  234,252  2,866,579 
             
Financial liabilities             
Short-term loans from              
   financial institutions 14.1   MMR  718,868  -  -  718,868 
Trade accounts payable    -  -  -  123,496  123,496 
Debentures 14.2   2.43 - 3.52  1,999,550  5,346,565  -  7,346,115 
Long-term loans from              
  financial institutions 14.3   3.05 - 3.50  661,644  817,506  -  1,479,150 
Other payable   15   -  109,019  -  -  109,019 
Total financial liabilities      3,489,081  6,164,071  123,496  9,776,648 
             
Difference of items in the             

statement financial position      (1,935,929)  (5,084,896)  110,756  (6,910,069) 
*  Gross amount before net of allowance for doubtful accounts 
 

As at 31 December 2020, the Company expects to receive cash flow from minimum annual 
rental income for operating leases in 5 years future amounting to Baht 4,400 million (2019: Baht 
5,685 million) disclosed in note 27 (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 normal business risks from changes in market interest rates 
and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does 
not hold or issue derivatives for speculative or trading purposes. 
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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 2021. 
 

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. 
  
New and revised TFRS are effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 
2020. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain of the 
Company’s accounting policies. 
 
The Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards which comprise TFRS 9 
Financial Instruments and relevant standards and interpretations and TFRS 16 Leases and disclosed 
impact from changes to significant accounting policies in note 3.  
 
In addition, the Company has not early adopted a number of new and revised TFRS, which are not yet 
effective for the current period in preparing these financial statements. The Company has assessed the 
potential initial impact on the financial statements of these new and revised TFRS and expects that 
there will be no material impact on the financial statements in the period of initial application.   
 

(b)   Functional and presentation currency 
 

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.  
All financial information presented in Thai Baht has been rounded to the nearest thousand unless 
otherwise stated. 
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(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. The Company is primarily exposed 
to interest rate risk from its borrowings (see note 14). The Company mitigates this risk by 
ensuring that the majority of its debt securities and borrowings are at fixed interest rates.  

 
26 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 monitors the 
return on capital. 

 
27 Commitments and contingent liabilities 
 
(a)  Non-cancellable operating lease commitments 

 
 2020*  2019 
 (in thousand Baht) 
Within 1 year 141  10,923 
1 - 5 years -  7,576 
Total 141  18,499 

*  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: 
 

   2020 
   (in thousand Baht) 
Within 1 year   1,827,911 
1 - 2 years   1,284,355 
2 - 3 years   801,526 
3 - 4 years   381,781 
4 - 5 years   104,294 
After 5 years   341 
Total   4,400,208 
 

   2019 
   (in thousand Baht) 
Within 1 year   2,224,274 
1 - 5 years   3,459,313 
After 5 years   1,131 
Total   5,684,718 
 
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. 
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(c) Letters of guarantee 
 
As at 31 December 2020, 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 134 million (2019: Baht 155 million). 

 
28 Events after the reporting period 
 

At the Board of Directors’ meeting held on 24 February 2021, the Board approved to propose for 
consideration and approval at the Annual General Meeting of the Shareholders on 26 April 2021 for the 
dividend payment from the net profit and the operating results of the year 2020 to shareholders at the 
rate of Bath 0.08 per share for the total number of 596,509,825 shares, totaling Baht 47.7 million. 
 

29 Reclassification of accounts 
 

Certain accounts in the statement of financial position as at 31 December 2019 have been reclassified to 
conform to the presentation in the 2020 financial statements as follow: 

 
 

 2019 
 Before 

classification 
 New 

classification 
 After 

classification 
 (in thousand Baht) 
Statement of Financial Position as at  

31 December 2019 
     

Other payable 232,992  123,973  109,019 
Current portion of rental income received 

in advance   -   (123,973)   123,973 
    -   

  
 






