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          ในปี พ.ศ. 2556 ธุรกิจรถยนต์เช่ารวมถึงธุรกิจใกล้เคียง ทัง้การจําหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว มีความ
ผนัผวนเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะปัจจยัด้านราคารถยนต์ใช้แล้ว ได้ปรับลดลงมากกวา่ร้อยละ 20 สง่ผลให้กําไรจากการ
ขายรถยนต์ที่ครบสญัญาเช่าของบริษัทฯปรับลดลงเช่นเดียวกนั การปรับลดลงของราคารถยนต์ใช้แล้วดงักลา่วได้สง่ผล
ให้โครงสร้างต้นทุนธุรกิจรถยนต์เช่าปรับสงูขึน้ แต่ด้วยสภาวะการแข่งขนัในตลาด ทําให้ผู้ประกอบการหลายรายยงั
ไมไ่ด้มีการปรับขึน้คา่เช่าเพื่อสะท้อนถึงต้นทนุท่ีเปลีย่นไป

          บริษัทฯ มีเป้าหมายหลกัในการให้บริการกลุม่ลกูค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพงานบริการมากกว่าราคาเช่าตํ่า โดยจาก
นโยบายดงักลา่ว ในปีที่ผา่นได้มีการเพิ่มจํานวนลกูค้ามากขึน้กวา่ร้อยละ 5 สว่นหนึง่เพื่อทดแทนกลุม่ลกูค้าที่มีอตัราคา่
เช่าตํ่า ซึ่งครอบคลมุถึงงานประมลูในโครงการที่สญัญาเช่าโดยมากอิงกบัค่าเช่าที่ตํ่า และเพื่อสร้างโอกาสการเติบโต
ทางธุรกิจ โดยสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว สง่ผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นจากรายได้เช่าปรับเพิ่มขึน้ แม้ว่านโยบายคืนเงินภาษี
รถยนต์คนัแรกจะสง่ผลลบต่อราคารถยนต์ใช้แล้ว ในส่วนผลประกอบการของบริษัทย่อย บริษัท กรุงไทยออโตโมบิล 
จํากัด ด้านราคารถยนต์ใช้แล้ว ในช่วงที่ผ่านมาได้ถึงจุดตํ่าสุดและไม่น่าจะปรับตํ่าลงไปกว่านี ้ณ ปัจจุบันเร่ิมมี
สญัญาณที่ดีขึน้กวา่ช่วงปลายปี 2556  

          บริษัทฯ  ได้เตรียมความพร้อมด้านทีมงานและบคุลากรสําหรับการขยายธุรกิจ   โดยยึดหลกัในการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลกูค้าและมองถึงการเป็นคู่ค้าระยะยาว บริษัทฯมุ่งเน้นการเพิ่มศกัยภาพและสมัพนัธภาพที่ดีระหว่าง
ทีมงานผา่นโครงการฝึกอบรมและกิจกรรมที่ดําเนินการภายในบริษัทฯ บริษัทฯได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆกบัทัง้ลกูค้าและ
คู่ค้า เพื่อโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด เพิ่มความพึงพอใจ และเพิ่มสมัพนัธภาพที่ดีในการดําเนินธุรกิจ โดย
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมตา่งๆกบัการตอ่ยอดพฒันากระบวนการธุรกิจระหวา่งกนัให้เกิดประสทิธิผลมากขึน้ 

           ทางบริษัทฯยังคงยึดมั่นดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดําเนินนโยบายการร่วม
รับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน พร้อมทัง้ขอขอบคุณต่อคณะ
ผู้บริหารและพนกังาน สาํหรับความทุม่เท ความจริงใจ และความวิริยะอตุสาหะที่อทุิศให้บริษัทฯ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่าน
มา และขอให้คํามัน่ว่าผู้บริหารพร้อมด้วยพนกังานทุกคน จะมองหาโอกาสเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างมัน่คง
ภายใต้หลกัเกณฑ์ธรรมภิบาลบริษัทฯที่ดีและมุ่งมัน่ที่จะให้บริการรถเช่าที่มุ่งเน้นคณุภาพ งานบริการ และตอบสนอง
ความพงึพอใจกบัลกูค้าบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึน้

(ไพฑรูย์  จนัทรเสรีกลุ)
ประธานกรรมการ
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1.1 ประวัต ิความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ

          บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากดั (มหาชน) “บริษัท”  จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่  29  มกราคม  2535   
ในช่ือ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั” โดยคณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกุล  ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 4 
ล้านบาท โดยมีผู้ ถือหุ้นในกลุม่จนัทรเสรีกุลถือหุ้นร้อยละ 100 ให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ทัง้เช่าระยะ และเช่า
ระยะยาว แก่ลกูค้าองค์กรทัง้ภาครัฐ และ บริษัทเอกชน รวมถึงบคุคลทัว่ไป โดยมีนโยบายที่เน้นการให้บริการที่ดีเยี่ยม 
และยดึมัน่ในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า การทํางานแบบพนัธมิตรและเน้นผลเป็นเลิศในการทํางานกบัคู่ค้า
ทกุ ๆ ราย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานเพื่อให้เกิดการพฒันางานบริการที่ดียิ่งขึน้ ทําให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่
เติบโตอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง 

          ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ช่ือ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 
จํากดั (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้จาก 1,000 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น และในเดือนพฤศจิกายน 
2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน จํานวน 50 ล้านหุ้น ทําให้ในปัจจบุนัทนุจดทะเบียนชําระแล้ว
ของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 250 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

          ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทได้ลงทุนใน
บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อจําหนา่ยรถยนต์เก่า 
เพื่อรองรับ การจําหน่ายรถยนต์ที่ครบกําหนดสญัญา
เช่าของบริษัท ภายใต้ แบรนด์ของ “โตโยต้าชัวร์ 
กรุงไทย ยูสด์คาร์” โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นจํานวน 
37 ,999,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของทุนจด
ทะเบียน (ในเดือนมกราคม 2556 ได้ซือ้หุ้นจากบริษัท
ยอ่ยเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละร้อย) 

        ปัจจบุนับริษัทยอ่ยมีศนูย์จําหนา่ยรถยนต์ใช้แล้ว
จํานวน 3 แหง่  คือ
1. สาํนกังานใหญ่ถนนกาญจนาภิเษก
2. สาขาศรีนครินทร์ และ
3. สาขาเกษตร
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1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทการจดัหารถยนต์ให้เช่าแบบสญัญาเช่าเพื่อการดําเนินงาน (Operating Lease) 
อายกุารเช่าสว่นใหญ่ไมเ่กิน 5 ปี และการให้เช่าระยะสัน้ (Short Term Rent) อายกุารเช่าไม่เกิน 1 ปี นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัมีการจําหน่ายรถยนต์เช่าที่ครบกําหนดอายสุญัญาเช่าผ่านตวัแทนจําหน่ายคือบริษัทย่อย ซึ่งทําให้มีกําไรจากการ
ขายรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าภายหลงัหมดอายสุญัญาเช่าอีกด้วย

          รถยนต์ที่บริษัทให้เช่าสว่นใหญ่เป็นรถยนต์ที่มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายสงู โดยแบง่เป็นประเภท รถยนต์นัง่ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู้  และรถกระบะ ประกอบไปด้วยรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ  นิสสนั 
เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีรถยนต์ยโุรปให้เช่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทกุระดบั และ เพื่อเป็นการ
สร้างมลูคา่เพิ่มของการให้บริการ บริษัทได้จดัทําประกนัภยัรถยนต์ประเภทชัน้ 1 ไว้สาํหรับรถยนต์ทกุคนั และบริษัทเป็น
ผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัยานพาหนะ เช่น คา่ใช้จ่ายในการการจดทะเบียนและตอ่ภาษีรถยนต์  ค่าตรวจสภาพ 
คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา รวมถึงมีศนูย์ประสานงาน 24 ชัว่โมง (Call Center) เพื่อให้บริการลกูค้าในกรณีฉกุเฉิน มี
ทีมงานซึง่จะช่วยประสานงาน และให้คําแนะนํา พร้อมทีมช่างฉกุเฉิน และรถซ่อมบํารุงเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อมออกให้ความ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริการรถลากจูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวนั รวมถึงมีบริการรถทดแทนใน
กรณีที่เกิดอบุตัิเหต ุหรือสญูหาย ทัง้นีห้ากรถยนต์สญูหายบริษัทจะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกนัภยั ยกเว้นในกรณี
ที่ผู้ เช่าเป็นกลุม่มิจฉาชีพ 

          บริษัทมีศูนย์บริการที่สํานกังานใหญ่บนถนนพระราม 3  และสาขาอโศก รวมทัง้ศูนย์บริการอื่นที่มีสญัญากับ
บริษัทมากกวา่ 800  แหง่ อนัเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ลกูค้าวา่จะได้รับการดแูลเป็นอยา่งดีทกุเวลา ตลอดจนเป็นการ
คุ้มครองป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้กบัทรัพย์สินของบริษัท ทัง้นีศ้นูย์บริการบนถนนพระราม 3 ยงัให้บริการแก่
บคุคลภายนอกที่ต้องการใช้บริการซอ่มบํารุงรถยนต์ยี่ห้อนิสสนั    

          ปัจจบุนับริษัทมีบริษัทย่อยหนึ่งแห่ง คือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากดั ซึ่งบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยเละ
ร้อย โดยบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากดั ประกอบธุรกิจรับซือ้ จําหน่าย และแลกเปลี่ยน รถยนต์ใช้แล้วไม่จํากดัยี่ห้อ 
จึงเป็นการสนบัสนนุบริษัท ให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ครบวงจร เนื่องจากสามารถจดัจําหน่ายรถยนต์ที่ครบสญัญาเช่า 
ผ่านช่องทางนีไ้ด้โดยตรงถึงลูกค้า ทําให้ได้ราคาจําหน่ายรถยนต์ที่สูงขึน้ และตัดค่าดําเนินการในการขายออก 
นอกจากนี ้บริษัทยอ่ย ยงัสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุม่บริษัทได้ จากการขายรถยนต์ใช้แล้วที่รับซือ้จากบคุคลอื่น
ทัว่ไป ซึง่สง่ผลให้บริษัทมียอดจําหนา่ยรถยนต์ และรายได้เพิ่มสงูขึน้
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1.3 นโยบาย และค่านิยมในองค์กร
           บริษัทฯ เห็นถึงความสําคญัต่อการนําพาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน จึงได้มีการกําหนดเป็นนโยบายของ
บริษัทฯ เพื่อให้ ทกุคนในองค์กรมีสว่นร่วมนําพาองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมัน่คง รวมถึงการสร้างคา่นิยมในองค์กร
ให้เกิดขึน้
 

นโยบายบริษัท
EXCELLENCE SERVICE
“เป็นบริษัทรถเช่าชัน้นําที่เน้นงานบริการที่เป็นเลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืนภายใต้ การทํางาน
ร่วมกบัคูค้่า มุง่สร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้า และพฒันาพนกังานให้มีความก้าวหน้า และมีทกัษะ ทํางานที่เป็นมืออาชีพ โดย
การปลกูฝังจริยธรรม และการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และ สิง่แวดล้อมภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที่
ดี”

ค่านิยมในองค์กร  หลกั PPD

Professional 
ความเช่ียวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคณุภาพสงูสดุ
Partnership
การบริการ และสมัพนัธภาพที่ดี นํามาซึง่ความพอใจสงูสดุของลกูค้า
Dynamic
ความมุง่มัน่ ทุม่เท และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความเป็นเลศิในธุรกิจรถเช่าอยา่งยัง่ยืน
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1.4 กลยุทธ์ และศักยภาพในการแข่งขัน
 
1.  บริษัทมีช่ือเสยีงในการดําเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ เนื่องจากบริษัทได้ก่อตัง้ และให้บริการเช่ารถยนต์แก่ลกูค้ามาเป็น
ระยะเวลานาน จึงนบัเป็นผู้บริการให้เช่ารถยนต์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เน้นบริการให้เช่าทัง้แบบ
สญัญาเช่าเพื่อการดําเนินงานและสญัญาเช่าระยะสัน้
2.  ผู้บริหารมีความความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า เนื่องจากมีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ทําให้มีฐานลกูค้าจํานวนมาก 
จึงทําให้โอกาสในการเพิ่มบริการให้เช่ารถยนต์มากขึน้ รวมถึงการกระจายความเสีย่งโดยไมม่ีการพึง่พิงลกูค้ารายใดราย
หนึง่ 
3.  เสนอบริการครบวงจรและมีคณุภาพระดบัชัน้เยี่ยม 
          บริษัทเน้นสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า และตอบสนองทกุระดบัความต้องการของลกูค้าโดยบริษัทจะจดัซือ้
รถยนต์ ตามความต้องการของลกูค้าแต่ละราย  และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการ บริษัทได้จัดทํา
ประกนัรถยนต์ชัน้ 1  กบับริษัทประกนัภยัที่มีช่ือเสียงให้กบัรถยนต์ทกุคนัและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัรถยนต์ เช่น 
ค่าซ่อมแซม ค่าต่อทะเบียน เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทมีบริการหลงัการขายที่ครบวงจร เช่น การจดัการซ่อมบํารุง การ
บริการรถยนต์ทดแทน โดยมีศนูย์ซอ่มบํารุงและตรวจเช็คสภาพมากกวา่ 800 แหง่ทัว่ราชอาณาจกัร นอกจากนีบ้ริษัทยงั
มีบริการเสริม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้ เช่าได้รับความรู้ และสทิธิประโยชน์จากการเช่าสงูสดุ ซึง่ไมส่ามารถได้รับจาก
การจดัหารถยนต์แบบอื่น หรือ จากผู้ ให้เช่ารายอื่น เช่น จดัอบรมขบัขี่อย่างปลอดภยั และจดักิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
ผู้ผลติรถยนต์ให้แก่ลกูค้า
4.  เนื่องจากการท่ีบริษัทมีจํานวนรถยนต์ให้เช่ามากกวา่ 6,000 คนั ทําให้บริษัทมีการประหยดัจากขนาด (Economy of 
Scale) เช่น บริษัทมีอํานาจในการต่อรองราคา และสามารถประหยดัต้นทนุในการจดัหารถยนต์ อะไหลร่ถยนต์ อตัรา
ดอกเบีย้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานบางสว่น เช่น การใช้ประโยชน์จากบคุลากร
ในสว่นงานสนบัสนนุตอ่จํานวนรถได้มากขึน้ เป็นต้น  
5. บริษัทมีศูนย์บริการเป็นของตนเอง จึงมีช่างที่มีความรู้ความสามารถสําหรับการให้บริการและให้ความรู้แก่ผู้ เช่า 
นอกจากนีช้่างของบริษัทสามารถประมาณการค่าซ่อมบํารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถลดต้นทนุการซ่อม
บํารุงของบริษัท
6.  เพิ่มงบประมาณด้านการตลาด   
          บริษัทเห็นถึงความสาํคญัของกลยทุธ์ด้านการตลาด จึงได้มุง่เน้นในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ  
รวมทัง้การจดัโปรโมชัน่ตา่งๆ บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัทและผลติภณัฑ์ ให้เป็นท่ีรู้จกั
กนัอยา่งแพร่หลาย 
          สง่เสริมให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการเช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงานและแบบสญัญาเช่าซือ้
โดยบริษัทให้ความสําคญัในการฝึกอบรมพฒันาความรู้ให้แก่พนกังานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความรู้ด้าน
การบริหารการเงินและผลประโยชน์ทางภาษีที่ลกูค้าได้รับสําหรับการเช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน และอธิบายความ
แตกตา่งของธุรกิจทัง้สองประเภทดงักลา่ว
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2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท
          โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรับปี 2554 - 2556 สามารถสรุปได้ดงันี ้

หมายเหต ุ: 1/ รายได้อื่น เช่น  รายได้ศนูย์บริการ ดอกเบีย้รับ คา่ปรับเลกิสญัญา รายได้จากการสง่เสริมการขาย เป็นต้น
                  2/ ในเดือน มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นจากบริษัทยอ่ยเพิ่มเป็น 100%

2.2 ลกัษณะของผลติภณัฑ์ หรือบริการ

          บริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็นสญัญาเช่า
ระยะเวลาตัง้แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยให้บริการแก่ลกูค้าประเภทองค์กร และบริการให้เช่ารถยนต์ระยะสัน้ (Short Term 
Rental) ตัง้แตร่ายวนั ถึงรายเดือน โดยให้บริการแก่ลกูค้าองค์กรและลกูค้าบคุคล รวมทัง้บริษัทมีการให้บริการแบบครบ
วงจรด้วยรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน และมีรถยนต์ให้เลอืกหลายรุ่น หลายขนาด มากกวา่ 6,000 คนั

          ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ของลกูค้าที่จะใช้ประโยชน์จากการเช่าเพื่อการดําเนินงานนัน้แตกต่างไปจากการซือ้ เช่าซือ้และ
เช่าทางการเงิน กล่าวคือ การเช่าเพื่อการดําเนินงานลกูค้าต้องการใช้สินทรัพย์เป็นการชั่วคราวและไม่ต้องการเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวมถึงภาระหน้าที่ของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบั
รถยนต์ เช่น คา่ภาษีที่เก่ียวข้อง และคา่ประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น อีกทัง้ยงัเป็นการลดภาระทางด้านการเงิน โดยที่ลกูค้า
ไม่ต้องลงทุนจ่ายเงินก้อนหรือวางเงินดาวน์เพื่อซือ้รถยนต์ และไม่มีภาระในการจัดหาวงเงินกู้ และหลกัประกันต่างๆ 
นอกจากนัน้แล้ว การทําสญัญาเช่าเพื่อการดําเนินงานยงัมีผลประโยชน์ทางภาษีสําหรับนิติบคุคล  เหตผุลดงักลา่วจึงทํา
ให้สญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงานเป็นที่นิยมของลูกค้ามากขึน้ และบริษัทเช่ือว่าธุรกิจการให้เช่ารถเพื่อการ
ดําเนินงานจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีตอ่ไป บริษัทจึงมุง่เน้นให้บริการเฉพาะการให้เช่าเพื่อการดําเนินงาน และการให้เช่า
ระยะสัน้เทา่นัน้

รายได้
ดําเนินการ

โดย

% การ
ถือหุ้น

2554 2555 2556

ของบริษัท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. รายได้จากคา่เชา่รถยนต์ บริษัท 1,096.94 47.94 1,101.86 44.04 1,064.60 51.71 
2. รายได้จากการขายรถยนต์ บริษัท 720.56 31.49 884.55 35.35 705.22 34.25 
3. รายได้จากการขายรถยนต์ บริษัทยอ่ย 1002/ 378.00 16.52 424.66 16.97 212.70 10.33 

4. รายได้อ่ืน1/ บริษัท/
บริษัทยอ่ย

92.67 4.05 91.17 3.64 76.32 3.71 

รวม 2,288.17 100.00 2,502.24 100.00 2,058.84 100.00 
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2.2.1  ลกัษณะของการให้บริการ
1. บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน (Operating Lease)
          บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน เป็นสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตัง้แต ่1 ปี ถึง 5 ปี  กลุม่ลกูค้าจะ
เป็นนิติบคุคลทัง้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการ
ยานพาหนะควบคู่ไปกบับริการเสริมครบวงจร  เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในการบริหารและจดัการ
ยานพาหนะ โดยลกูค้าสามารถเลอืกยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมถึงอปุกรณ์เสริมตา่งๆ ได้ตามความต้องการ 
โดยก่อนการสง่มอบรถยนต์ให้ลกูค้า บริษัทจะตรวจเช็คสภาพรถยนต์และทําประกนัภยัรถยนต์ชัน้หนึง่ซึง่มีบริษัทเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ นอกจากนีล้กูค้าสามารถเลือกใช้การบริการหลงัการขายต่างๆ ได้ เช่น การจดัการซ่อมบํารุงรถยนต์ และ
การบริการรถยนต์ทดแทนชัว่คราว ในสว่นของกรรมสทิธ์ิในรถยนต์ท่ีให้เช่านัน้จะยงัคงเป็นของบริษัทเมื่อหมดสญัญาเช่า 

          บริษัทมีนโยบายเก็บเงินมดัจํา เป็นการประกนัการเช่ารถยนต์โดยเฉลีย่ประมาณ 3 เดือนของราคาคา่เช่า อยา่งไรก็
ตาม บริษัทมิได้เก็บเงินมดัจํากบัลกูค้าทกุราย ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงิน และเครดิตของลกูค้าแต่ละราย และใน
กรณีที่ลกูค้าค้างชําระคา่เช่าเป็นระยะเวลาติดตอ่กนั 3 เดือนขึน้ไป  บริษัทจะดําเนินการยึดรถยนต์ที่ให้เช่าคืน และเรียก
เก็บคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญา  

2. บริการให้เช่าระยะสัน้ (Short Term Rental)
          บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสัน้ ได้แก่ สญัญาเช่ารายวนั รายสปัดาห์ และรายเดือน บริษัทเน้นกลุม่ลกูค้าปัจจุบนัที่
ใช้บริการเช่าเพื่อการดําเนินงานกบับริษัทอยู่แล้วซึ่งมีความต้องการเช่าระยะสัน้เพิ่มเติม รวมถึงการให้บริการแก่ลกูค้า
อื่นๆ ทัว่ไปทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล  ลกูค้าสามารถเลอืกใช้บริการรถยนต์ที่มีให้เลอืกอย่างหลากหลาย ตามขนาด
ของเคร่ืองยนต์ และประเภทของการใช้งาน 

          โดยบริษัทจะเก็บค่าเช่าลว่งหน้าจากลกูค้าเต็มจํานวน และเงินประกนัการเช่ารถยนต์ ซึ่งการเก็บเงินประกนัการ
เช่ารถยนต์จะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัิของลกูค้า และประเภทของรถยนต์ที่ลกูค้าต้องการเช่า ในกรณีที่ลกูค้าไม่ประสงค์จะ
ชําระเงินประกนัการเช่ารถยนต์ ลกูค้าสามารถหาบคุคลมาคํา้ประกนั และชําระเงินมดัจําแทนได้ หากลกูค้าผิดนดัชําระ
คา่เช่าเกิน 3 วนั บริษัทจะดําเนินการยดึรถยนต์ที่ให้เช่าคืน รวมถึงเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ตามที่ระบใุนสญัญา 

          นอกจากการให้บริการจดัหารถยนต์ดงักลา่วแล้ว บริษัทได้ตระหนกัในคณุคา่ของลกูค้า การบริการจึงเป็นอีกปัจจยั
หนึ่งซึ่งบริษัทให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก ทัง้นีเ้พื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของการให้บริการที่ครบวงจรและเพื่อให้ลกูค้า
ได้รับบริการท่ีดีที่สดุ ดงันี ้

บริการลูกคา้สมัพนัธ์
          เจ้าหน้าที่แผนกลกูค้าสมัพนัธ์ ให้คําแนะนําด้านการบริการ รับข้อเสนอแนะ คําติชมจากลกูค้า เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ของลกูค้า เพื่อให้ลกูค้าใช้บริการรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ต้นทนุท่ีเหมาะสม รวมถึงให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและผลประโยชน์ทางภาษีที่ลกูค้าจะได้รับสําหรับการ
เช่า  (Operating Lease) นอกจากนีเ้จ้าหน้าที่ยงัทําหน้าที่สํารวจความพึงพอใจของลกูค้าเพื่อนํามาปรับปรุงการบริการ 
โดยมีจดุมุง่หมายคือความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า

บริการศูนย์ประสานงาน ตลอด 24 ชัว่โมง
          บริษัทมีทีมงานซึง่จะช่วยประสานงาน และให้คําแนะนํา พร้อมทีมช่างฉกุเฉินและรถซ่อมบํารุงเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อม
ออกให้ความช่วยเหลอื ณ จดุเกิดเหต ุ พร้อมบริการรถลากจงู ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทกุวนั
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บริการซ่อมบํารุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ
          บริษัทมีบริการซ่อมบํารุง และตรวจเช็คสภาพรถตลอดอายุการใช้งานตามสัญญาเช่า  ด้วย Preventive 
Maintenance Program จึงสามารถบริการลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว ทนัใจ ถกูต้อง และแม่นยํา เพื่อให้ลกูค้าได้ใช้รถที่มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ และมีความปลอดภยัในการขบัขี่มากที่สดุ โดยบริษัทมีนโนบายที่จะตรวจเช็คสภาพรถก่อนการส่ง
มอบลกูค้าและหลงัการซอ่มตวัถงัทกุครัง้ และบริษัทยงัมีนโยบายในการซ่อมบํารุงและตรวจเช็คสภาพรถตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการซ่อมบํารุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ ที่สํานกังานใหญ่ถนนพระราม 3 และสาขาอโศก 
รวมถึงศนูย์บริการของบริษัทตามจดุตา่งๆ และศนูย์บริการท่ีมีสญัญากบับริษัทมากกวา่ 800 แหง่ทัว่ราชอาณาจกัร 

บริการดา้นงานประกนัภยัรถยนต์
          บริษัทฯ เป็นพนัธมิตรกบับริษัทประกนัภยัชัน้นํา และรถยนต์ที่ให้เช่าทกุคนัได้มีการทําประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 
ไว้ให้กบัลกูค้า 

บริการรถทดแทนกรณีเกิดอบุติัเหตหุรือสูญหาย
          กรณีรถยนต์เช่าเกิดอบุตัิเหต ุหรือสญูหาย บริษัทมีบริการรถทดแทนให้กบัลกูค้าตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาเช่า

2.2.2 ลักษณะของธุรกิจรับซือ้ และจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว
          บริษัท มีรายได้หลกัจากการดําเนินงาน 2 สว่น คือ รายได้จากคา่เช่ารถยนต์ และรายได้จากการขายรถยนต์ที่หมด
สญัญาเช่า โดยรายได้จากค่าเช่ารถยนต์จะได้รับจากการกําหนดอตัราค่าเช่าคงที่ตลอดอายุของสญัญาเช่า ซึ่งการ
กําหนดอตัราคา่เช่าจะพิจารณาจากมลูคา่ที่ได้จากการขายรถยนต์ที่คาดวา่จะได้รับในอนาคตมาประกอบการคํานวณค่า
เช่าด้วย 

          บริษัทมีนโยบายจําหน่ายรถยนต์เมื่อหมดสญัญาเช่า โดยขายปลีกให้แก่ผู้ซือ้รถยนต์โดยตรงภายใต้การจําหน่าย
ของบริษัทย่อยซึ่งจะได้ราคาขายที่ดีกว่าการขายส่ง สําหรับการตดัสินใจว่าจะขายรถยนต์ที่หมดสญัญาเช่าหรือไม่นัน้ 
บริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกนั เช่น ปริมาณรถยนต์คงเหลือของบริษัท สภาพรถยนต์ อายุการใช้งาน 
มลูค่าซ่อมแซม และระยะเวลาในการซ่อมแซม หากตดัสินใจขาย  บริษัทจะดําเนินการปรับสภาพรถยนต์ก่อนการขาย
เพื่อให้ได้ราคาที่สงูขึน้ โดยการตัง้ราคาขายนัน้บริษัทจะพิจารณาจากราคารถยนต์ใช้แล้วในตลาด 

          ลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย หรือบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากดั (“กรุงไทย ออโตโมบิล”)  คือการรับ
ซือ้และจําหนา่ยรถยนต์ใช้แล้ว  ภายใต้ช่ือศนูย์ “โตโยต้า กรุงไทย ยสูคาร์” ซึง่ปัจจบุนัมีศนูย์จําหน่าย 3 แห่ง โดยแห่งแรก 
สาขากาญจนาภิเษก ตัง้อยู่บนถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ แห่งที่สอง สาขาศรีนครินทร์ ตัง้อยู่บนถนนศรี
นครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และแหง่ที่สาม สาขาเกษตร ตัง้อยูบ่นถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

          โดยกรุงไทย ออโตโมบิล ได้เข้าร่วมโครงการกบั บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั (“โตโยต้า ประเทศ
ไทย”) ผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ในโครงการโตโยต้า ชวัร์ (Toyota Sure Program) ซึ่งเป็น
โครงการจําหน่ายรถยนต์โตโยต้าใช้แล้ว ภายใต้รูปแบบและการบริหารงานที่ได้รับคําแนะนําและความช่วยเหลือด้าน
ตา่งๆ จากโตโยต้าประเทศไทย เช่น การรับประกนัสภาพรถยนต์ใช้แล้วที่จําหนา่ยไปโดยโตโยต้า ประเทศไทย เป็นเวลา 1 
ปี หรือ ระยะทาง 20,000  กิโลเมตร การจดัหาสินค้าคงคลงัและช่องทางการจําหน่าย การช่วยเหลืองบประมาณในด้าน
การตลาด การนําระบบงานและเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีใช้ในตา่งประเทศมาสนบัสนนุ ซึง่โครงการดงักลา่วประสบความสําเร็จ
อย่างมากในหลายประเทศทัว่โลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น เป็นต้น โดยนอกเหนือจากรถยนต์ในโครงการโต โยต้า ชวัร์ 
แล้ว กรุงไทย ออโตโมบิล ยงัสามารถจําหน่ายหรือรับซือ้รถยนต์ใช้แล้วอื่นๆ ได้ทกุยี่ห้อ มิได้จํากดัเพียงแค่ยี่ห้อโต โยต้า
เทา่นัน้
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2.3  ภาวะการตลาด และการแข่งขัน 
ธุรกิจให้เช่ารถยนต์
          ปัจจบุนัแบง่การประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั
โดยให้เช่ารถยนต์แบบสญัญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซือ้ (Hire Purchase) และบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลกัโดยให้เช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน (Operating Lease) โดยจะมีการให้บริการเสริมที่ครบวงจรควบคู่ไปกบั
การให้เช่ารถยนต์ 

          การประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์แบบสญัญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และเช่าซือ้ (Hire Purchase) นัน้
เป็นการให้สินเช่ือโดยที่ลูกค้าตกลงทําสญัญาและตกลงจ่ายชําระค่างวดให้กับผู้ประกอบการ โดยลูกค้าสามารถ
ครอบครองและใช้ทรัพย์สนินัน้ได้ และสญัญาระบวุ่าลกูค้ามีสิทธิเลือกท่ีจะซือ้ทรัพย์สินได้ หรือ สญัญาระบวุ่ากรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย์สนิจะโอนไปให้ลกูค้าตอ่เมื่อลกูค้าได้จ่ายชําระคา่งวดครบถ้วนตามสญัญาแล้ว 

          ผู้ประกอบการด้านนีส้ว่นใหญ่จะเป็นสถาบนัการเงิน บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ และบริษัทให้
เช่าซือ้ลสีซิ่งทัว่ไป ซึง่ผู้ประกอบการในด้านนีไ้มใ่ช่คูแ่ขง่โดยตรงของบริษัทแม้วา่การดําเนินธุรกิจจะใกล้เคียงกนั เนื่องจาก
มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่แตกตา่งกนั และมีกลยทุธ์ทางการตลาดที่แตกตา่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้กลยทุธ์ด้านราคา 
และอตัราดอกเบีย้ เป็นหลกั

          สาํหรับการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน (Operating Lease) นัน้เป็นสญัญาเช่าที่ให้สิทธิลกูค้า
ใช้ทรัพย์สนิได้ และสามารถบอกเลกิสญัญาได้เมื่อไมม่ีความต้องการใช้ทรัพย์สนินัน้อีก โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบใน
คา่บํารุงรักษาทรัพย์สนิท่ีให้เช่าเอง และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าแล้วผู้ให้เช่าสามารถนําทรัพย์สินดงักลา่วออกให้ผู้อื่นเช่าได้
อีก กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้จะเน้นทางด้านคุณภาพของบริการเป็นหลกั ซึ่งบริษัทดําเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการ
ดําเนินงานเป็นธุรกิจหลกั ปัจจบุนัผู้ประกอบการในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีจํานวนมาก โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการที่เน้นให้
เช่ารถยนต์แบบระยะยาว (สญัญาเช่า 1-5ปี) และผู้ประกอบการท่ีเน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะสัน้ (รายวนั,รายเดือน) โดย
ผู้ประกอบการท่ีเน้นให้เช่ารถยนต์แบบระยะสัน้ ไมใ่ช่คูแ่ขง่โดยตรง เนื่องจากกลุม่เป้าหมายลกูค้าจะเป็นนกัท่องเที่ยว ซึ่ง
หากจะเปรียบเทียบกบักลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ที่จะเน้นการให้เช่ารถยนต์แบบระยะยาว ซึง่จะมีกลุม่ลกูค้าองค์กรเป็นหลกั
 
สภาวะการแข่งขนัในธุรกิจรถเช่าในปีทีผ่่านมา
   

          ในปี 2556 ที่ผา่นมา ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมรถยนต์เช่า มีการแขง่ขนัท่ีมุง่เน้นราคาเช่าตํ่าเป็นเกณฑ์ เพื่อให้
ไดมาซึ่งสดัส่วนรายได้ในตลาดรถยนต์เช่าจากลูกค้าองค์กร ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อกลุ่มลูกค้าองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีที่สดุต่อลกูค้าในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงานด้วยผล
ประกอบการท่ีดีในระยะยาว

          จากที่กลา่วมาข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจรถยนต์ให้เช่ายงัเติบโตได้ต่อเนื่อง ตามความต้องการใช้รถของกลุ่ม
ลกูค้าองค์กรที่เปลีย่นจากการซือ้รถยนต์มาเป็นการเช่ารถยนต์ ทําให้มีทิศทางปรับเพิ่มขึน้ในตลาดรถเช่าโดยรวม
 ในสว่นของธุรกิจจําหนา่ยรถยนต์ใช้แล้ว ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ได้รับผลกระทบจาก
จากมาตรการคืนเงินภาษีรถยนต์คนัแรกของรัฐบาล ทําให้ในปีที่ผ่านมาราคาขายรถยนต์มือสองปรับลดลง ซึ่งเป็นเหตุ
ตอ่เนื่องจากตลาดรถยนต์ใหมท่ี่มีอปุทานมากกวา่อปุสงค์ ทําให้ราคารถยนต์ใหม่ปรับตวัลง สง่ผลกระทบต่อรายได้ และ
กําไรจากการขายรถยนต์ใช้แล้วปรับลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส4  มีทิศทางที่ดีขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
ระหว่างไตรมาสแรกถึงไตรมาสสาม และราคารถยนต์ใช้แล้วในภาพตลาดรวมเร่ิมมีสญัญาณที่ดีโดยคาดการณ์ว่าในปี 
2557 จะสามารถปรับเพิ่มขึน้จากระดบัราคาของปี 2556
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3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
          ในธุรกิจให้บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน มีการกําหนดค่าเช่าในอตัราคงที่ตลอดอายขุองสญัญา
เช่า ทําให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนจากค่าเช่ารถยนต์ ในขณะที่ต้นทุนในการดําเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดจากอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมมี 2 ลกัษณะ คือ  อัตราดอกเบีย้คงที่ และอัตราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งจะขึน้ลงตามอัตราดอกเบีย้ใน
ท้องตลาด  จึงทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทยงัมีความเสีย่งจากสว่นตา่งของรายได้รับ และดอกเบีย้จ่าย  ซึง่จะสง่ผล
กระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุและผลกําไรของบริษัท    
  
          ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดความเสีย่งนีล้งด้วยการจดัหาแหลง่เงินทนุให้สอดคล้องกบัลกัษณะการดําเนิน
ธุรกิจ โดยจดัการบริหารความเสีย่งใน 2 ด้าน คือ 

ดา้นระยะเวลา
          บริษัทจะกําหนดระยะเวลากู้ยืมเงินจากบริษัทผู้ให้เช่าซือ้รถยนต์ให้สอดคล้องกบัอายุของสญัญาเช่า 

ดา้นอตัราดอกเบีย้
         บริษัทจะพยายามจดัหาแหลง่เงินกู้ที่มีต้นทนุคงที่เพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะการให้เช่ารถยนต์ โดยจะรักษาให้
มีสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้กบัรายได้คา่เช่าอยูใ่นระดบัที่มีกําไรและมีความสมํ่าเสมอ

สดัสว่นเงินกู้ยืมประเภทอตัราดอกเบีย้คงที่ และอตัราดอกเบีย้ลอยตวั มีรายละเอียดดงันี ้

3.2  ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาให้เช่า
          ในการประกอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน มีระยะเวลาเช่าประมาณ 1 - 5 ปี  ซึ่งหลงัจากครบ
กําหนดสญัญาเช่า  บริษัทอาจพิจารณาเก็บรถยนต์ดงักล่าวไว้เพื่อให้เช่าระยะสัน้ต่อไปอีก 1 - 2 ปี ใน ซึ่งหากไม่มี
บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ อาจทําให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการมีรถยนต์ในบริษัทมากเกินไป อย่างไรก็ตาม
จากการท่ีบริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากดั ซึ่งเป็นศนูย์จําหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์    
“โตโยต้า ชวัร์ กรุงไทย ยสูคาร์” โดยดําเนินธุรกิจ ซือ้-ขายและแลกเปลีย่นรถยนต์ใช้แล้วคณุภาพดีตามมาตรฐานของโต
โยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งทําให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพรถยนต์ที่ตัดจําหน่าย และช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถและโอกาสในการจําหน่ายรถยนต์ได้มากขึน้ โดยปัจจุบันบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด มีศูนย์
จําหนา่ยรถยนต์ใช้แล้วเปิดให้บริการทัง้สิน้ 3 สาขา คือสาขากาญจนาภิเษก สาขาศรีนครินทร์ และสาขาเกษตร

          ดงันัน้ ในการบริหารจัดการรถยนต์เพื่อให้เช่านัน้ บริษัทได้ตระหนกัถึงความสามารถในการจําหน่ายรถยนต์ที่
ครบอายสุญัญาเช่าให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ ผู้บริหารจึงได้วางนโยบายในการบริหารสนิทรัพย์ให้มีคณุภาพดงันี ้

ประเภทอตัรา
ดอกเบีย้

31 ธันวาคม  2554 31 ธันวาคม  2555 31 ธันวาคม  2556
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

คงที่
ลอยตวั

1,725.76
351.91

83.06
16.94

1,722.68
105.75

94.22
5.78

1,383.64
147.64

90.35
9.65

รวม 2,077.67 100.00 1,828.43 100.00 1,531.28 100.00
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1. จัดให้มีศูนย์บริการของตนเองและศูนย์บริการเครือข่ายทัว่ประเทศกว่า 800 แห่ง โดยมีช่างที่ชํานาญการด้านการ
บํารุงรักษารถยนต์ คอยให้คําแนะนําและดแูลให้ลกูค้านํารถยนต์เข้าบํารุงรักษาตามระยะเวลา เพื่อให้รถยนต์มีคณุภาพ
ตามที่ตลาดต้องการ เพื่อให้การจําหนา่ยรถยนต์เมื่อหมดอายขุองสญัญาเช่าทําได้ง่ายขึน้ และมีราคาที่สงูขึน้ 

2. ดําเนินการขายรถยนต์ด้วยตนเอง โดยการจําหน่ายให้กับผู้ ซือ้โดยตรงผ่านตัวแทนจําหน่ายคือ บริษัท กรุงไทย 
ออโตโมบิล จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย นโยบายดงักลา่วทําให้บริษัทสามารถบริหารรถยนต์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยในปี 2556 และปี 2555 บริษัทมีการจําหน่ายรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าจํานวน 1,320 คัน และ 1,366 คัน 
ตามลาํดบั คิดเป็นกําไรจากการจําหนา่ยรถยนต์ที่ครบอายสุญัญาเช่าในปี 2556 เป็นจํานวนเงิน 318.94 ล้านบาท และ 
ในปี 2555 เป็นจํานวนเงิน 449.07 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 
3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ
          บริษัทมีแหลง่เงินทนุจากสว่นของผู้ ถือหุ้นและการกู้ยืมเงิน โดยมีสดัสว่นดงันี ้

          หากพิจารณาแหลง่ที่มาของเงินทุน บริษัทอาจมีความเสี่ยงทางด้านสภาพคลอ่งทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมี
แหลง่เงินทนุสว่นหนึง่ที่มีภาระต้องชําระคืนทัง้เงินกู้ยืมตามสญัญาเช่าซือ้ และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

          อยา่งไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสร้างของแหลง่เงินทนุจากงบการเงินบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จะเห็นว่า
โครงสร้างเงินทนุแบ่งเป็น 1. เงินทนุระยะสัน้จํานวน 783.36 ล้านบาท และ 2. เงินทนุระยะยาวจํานวน 2,369.50 ล้าน
บาท (ซึง่ประกอบด้วยหนีส้ินระยะยาว 747.92 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,621.58 ล้านบาท) หรือคิดเป็นสดัสว่น
เงินทนุระยะสัน้ตอ่เงินทนุระยะยาวประมาณ 25:75 และหากพิจารณาเฉพาะหนีส้นิท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีทัง้เงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้  มีจํานวนรวม 783.36 ล้านบาท      โดยในช่วงที่ผา่นมา
บริษัทมีนโยบายกู้ ยืมเงิน รูปแบบสญัญาเช่าซือ้รถยนต์   เนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการดําเนินงานส่วนหนึ่ง อีกทัง้ยังสามารถกําหนดอายุสัญญา
เช่าซือ้ให้สอดคล้องกบักระแสเงินสดที่จะได้รับชําระจากคา่เช่ารถยนต์ 

 
2554

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม
2555 (ปรับปรุงใหม)่ 2556

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

   สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,279.75 39.15 1,548.70 46.61 1,621.58 51.43 

   เงินกู้ยืมตามสญัญาเชา่ซือ้

    -  ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 718.28 21.98 525.00 15.80 491.12 15.58 

    -  ที่ถึงกําหนดชําระมากกวา่หนึ่งปี  722.70 22.11 722.80 21.75 537.55 17.05 
   เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
    /ตราสารหนี ้
    -  เงินกู้ยืมระยะสัน้ 306.45 9.38 328.61 9.89 292.24 9.27 

    -  เงินกู้ยืมระยะยาว  241.34 7.38 197.80 5.95 210.37 6.67 

       รวมเงินกู้ยืม 1,988.77 60.85 1,774.21 53.39 1,531.28 48.57 

       รวม 3,268.52 100.00 3,322.90 100.00 3,152.86 100.00 
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          นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาจากรายได้ขัน้ตํ่า จากค่าเช่าในอนาคตของบริษัทภายใต้สญัญาเช่าเพื่อการดําเนินงานที่
ไม่อาจบอกเลิกได้ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และอายมุากกว่า 1 ปี  ณ สิน้ปี 2556 มีจํานวน 872.16 ล้านบาท และ 964.73 
ล้านบาทตามลาํดบั ในขณะท่ีหนีส้นิท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 783.36 ล้านบาท และหนีส้นิระยะยาวจํานวน 
747.92 ล้านบาท อีกทัง้บริษัทยงัมีสภาพคลอ่งในการจําหนา่ยรถหลงัหมดสญัญาเช่า ซึ่งในปี 2556 มีการขายรถออกไป
จํานวน 1,320 คนั และมีเงินสดรับจากการขายจํานวน 712.06 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 มีรถครบกําหนดสญัญาเช่า 
จํานวนประมาณ 1,500 คนั ซึ่งเพียงพอต่อการดํารงสภาพคล่องของบริษัท นอกจากการบริหารสภาพคล่องดงักล่าว
ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมีนโยบายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการควบคมุการจดัเก็บค่าเช่า และการขายรถยนต์ที่หมดสญัญาเช่าให้
มีประสทิธิภาพ

 

3.4 ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
          การให้บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงานและให้เช่ารถยนต์ระยะสัน้นัน้ บริษัทมีโอกาสที่จะไม่สามารถ
เรียกเก็บคา่เช่าและเรียกรถยนต์คืนได้หากไมร่ะมดัระวงัในการคดัเลอืกลกูค้า ขาดระบบการติดตามการชําระคา่เช่าอยา่ง
มีประสทิธิภาพ รวมถึงขาดระบบควบคมุภายในท่ีดี  

           เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้มีมาตรการด้านการคัดเลือกลูกค้า อย่างระมัดระวัง โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของลกูค้าจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงความ
นา่เช่ือถือของลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายป้องกนัความเสีย่งจากตวัลกูค้า โดยสญัญาเช่าระยะสัน้ ลกูค้าต้องจดัให้
มีบคุคลคํา้ประกนัหรือวางเงินประกนัการเช่าในปริมาณที่สงู รวมถึงเรียกชําระค่าเช่าลว่งหน้าเต็มจํานวนตามระยะเวลา
การเช่า ซึง่ช่วยคุ้มครองความเสีย่งจากการดําเนินงานได้ในระดบัหนึ่ง  ในขณะที่สญัญาเช่าเพื่อการดําเนินงาน บริษัทมี
นโยบายเก็บเงินมดัจําการเช่ารถยนต์โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือนของราคาค่าเช่า ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะยงัคงมีความเสี่ยง
บางสว่นจากคา่เช่าที่เรียกเก็บไมไ่ด้หลงัหกัเงินมดัจําดงักลา่ว แต่จากประสบการณ์  วิธีการในการคดัเลือกลกูค้า รวมถึง
ประสทิธิภาพในการติดตามหนีข้องบริษัท ซึ่งมีระบบการควบคมุภายใน ที่แสดงให้เห็นถึงลกูหนีท้ี่มีการค้างชําระค่าเช่า
เกินกวา่กําหนดทนัที   ทําให้บริษัทมีการติดตามลกูหนีเ้หลา่นัน้ได้อย่างทนัเวลา ตลอดจนได้มีการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะ
สญูอยา่งเพียงพอ 
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3.5 ความเสี่ยงด้านการตลาด และการแข่งขัน  
          เนื่องจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีข้อจํากดัทางด้านกฎหมายในการดําเนินธุรกิจเพียงเล็กน้อย ประกอบกบัการใช้เงิน
ลงทุนที่ตํ่าสําหรับการเร่ิมต้นดําเนินธุรกิจ ทําให้มีผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ในตลาดเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการ
แขง่ขนัในธุรกิจให้เช่ารถยนต์มากขึน้ โดยการแขง่ขนัสว่นใหญ่เป็นการแข่งขนัด้านราคา ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อยอดขาย 
และผลกําไรของบริษัท 

          เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทจึงมีนโยบายที่ชดัเจนในการเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เน้นให้บริการอย่างมี
คุณภาพ (Premium Service)  และบริการหลังการขายครบวงจร (One Stop Service) โดยบริษัทได้นําระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทนัสมยั และมีประสทิธิภาพมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการ และติดตาม
การให้บริการได้อยา่งใกล้ชิดและทัว่ถึง และจากการท่ีเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ยอ่มทําให้เกิดการประหยดัจากขนาด 
(Economy of Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายการดําเนินงานบางส่วนที่มีผลต่อการลดต้นทุน และ
สามารถแขง่ขนัในด้านราคาได้เช่นกนั แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทมิได้มุง่เน้นการใช้กลยทุธ์ด้านราคา
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการเลอืกกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่ชดัเจน และสอดคล้องกบันโยบายการให้เช่ารถยนต์ระยะยาว โดย
ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งกลุม่
ลกูค้าเหลา่นีน้ิยมการเช่ารถยนต์ระยะยาวและการบริการหลงัการขายที่ดีมากกวา่การให้ความสาํคญัเร่ืองราคา 

3.6 ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ
          ความเสีย่งจากนโยบายภาครฐั  จากโครงการรถคนัแรกในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา โดยผู้บริโภคที่มีความต้องการ
ใช้รถยนต์ เลือกท่ีจะซือ้รถคนัแรกเพ่ือใช้สิทธ์ิตามโครงการของภาครัฐ ทําให้บริษัทฯ ต้องมีการบริหารจดัการรถยนต์ท่ี
หมดอายสุญัญาเช่า และนําไปจําหน่ายผ่านบริษัทฯ ย่อย ภายใต้แบรนด์ “โตโยต้า กรุงไทย ยสูคาร์” เนื่องจากนโยบาย
ดงักลา่ว สง่ผลกระทบต่อราคารถยนต์มือสองในปี 2556 ที่ต้องปรับราคาลงเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้กบัตลาดรถยนต์
ใหม ่และตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (USED CARS) โดยทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัมุง่ที่จะสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าทัง้ในเร่ือง
ของราคา และบริการหลงัการขาย

3.7 ความเสี่ยงทางด้านสังคม และชุมชน
          บริษัทฯ ตระหนักถึงหลกัการทํางานควบคู่ไปกับการดูแลทัง้ทางด้านสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความสําคญัต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ บริษัทฯ จึงได้จดัตัง้โครงการขบัขี่ปลอดภยั 
และดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้คําแนะนําแก่ผู้ ใช้รถยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ ใช้รถยนต์ ขบัขี่รถยนต์บนพืน้ฐานของความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้รถยนต์บนท้องถนน และ
รวมถึงคนเดินทางเท้า และทรัพย์สนิตา่งๆ บนท้องถนน  

3.8 ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม
           ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยังคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมทางอ้อมที่อาจเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจรถยนต์ เช่น ของเสยีจากการบํารุงรักษารถยนต์ เป็นต้น โดยบริษัท
ฯ ได้กําหนดเป็นแนวทางการจดัการกระบวนการภายใจ เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาของสิ่งที่เกิดขึน้จากกระบวนการ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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4.1 ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน)
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : KCAR
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน 

(Operating Lease) และให้เชา่รถยนต์ระยะสัน้ (Rental) 
ทนุจดทะเบียน : ทนุจดทะเบียนของหุ้นสามญัทีอ่อกและชําระแล้ว

  250,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ที่ตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที่ 455/1  ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม

  กรุงเทพมหานคร  10120
ที่ตัง้สาขา : เลขที่ 288/9 ถนนอโศ-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

  กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107547000761
โทรศพัท์ : 0-2291-8888
โทรสาร : 0-2291-4488
Website : www.krungthai.co.th 
นายทะเบียน : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั

  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชัน้ 4, 7 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทร.0-2229-2800 แฟกซ์.0-2359-1271

ผู้สอบบญัชี : นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7517

ช่ือสาํนกังานสอบบญัชี : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั
ที่ตัง้สาํนกังานสอบบญัชี : 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ

  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
  โทร. 0-2587-8080 แฟกซ์. 0-2586-0301
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4.2 ชื่อบริษัทย่อย :  บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากดั
สดัสว่นการลงทนุ :  ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว 
ลกัษณะธุรกิจ : ซือ้ ขาย แลกเปลีย่น จําหนา่ยรถยนต์ทัง้เก่า-ใหม ่และรับซอ่มรถยนต์

  จําหนา่ยอปุกรณ์รถยนต์ทัง้เก่า-ใหม่
ทนุจดทะเบียน :  ทนุจดทะเบียนของหุ้นสามญัทีอ่อกและชําระแล้ว

    400,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100.00 บาท
ที่ตัง้สาํนกังานใหญ่ : 1625 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ ่เขตบางแค 

   กรุงเทพมหานคร 10160
ที่ตัง้สาขา ศรีนครินทร์ : 41/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
   กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ตัง้สาขา เกษตร : 2368 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานคิม เขตบางเขน กรุงเทพ 10900
โทรศพัท์ : 0-2455-4455
โทรสาร : 0-2455-4441
Website : www.surekrungthai.com
ผู้สอบบญัชี : นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7517
ช่ือสาํนกังานสอบบญัชี : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั
ที่ตัง้สาํนกังานสอบบญัชี : 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ

  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  โทร. 0-2587-8080 แฟกซ์. 0-2586-0301
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5.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท
          ทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี ้

ทนุจดทะเบียน จํานวน 250,000,000 บาท
ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว จํานวน 250,000,000 บาท
แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 250,000,000   หุ้น
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

5.2  ผู้ถอืหุ้น
          รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัท่ี  27 สงิหาคม 2556

1/ กลุ่มจนัทรเสรีกลุ ประกอบดว้ย
นายไพฑูรย์ จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00
นางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00
นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 24,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.60
นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 24,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.60
นายพิสิทธ์ิ จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00
นางสาวพิมลฑา จนัทรเสรีกลุ ถือหุ้น 15,474,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.19

2/ กลุ่มปรุงพฒันสกลุ ประกอบดว้ย
นายทวีรชั  ปรุงพฒันสกลุ ถือหุ้น 8,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.50
นายทวีศกัด์ิ ปรุงพฒันสกลุ ถือหุ้น 303,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12
นายธณฎัฐ์ภรณ์ ปรุงพฒันสกลุ ถือหุ้น 10,000 หุ้น คิดเป็นนอ้ยกว่าร้อยละ 0.01
นายทวีวฒัน์ ปรุงพฒันสกลุ ถือหุ้น 7,000 หุ้น คิดเป็นนอ้ยกว่าร้อยละ 0.01

3/ กลุ่มรุ่งธนาภิรมย์ ประกอบด้วย
นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์  ถือหุ้น 1,030,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.41
นายสรุชยั รุ่งธนาภิรมย์ ถือหุ้น 23,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

ลําดบั รายชื่อผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถื่อ (หุ้น) ร้อยละ
1 กลุม่จนัทรเสรีกลุ1/ 183,474,100 73.39 
2 กลุม่ปรุงพฒันสกลุ2/ 9,070,500 3.63 
3 กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ 6,022,900 2.41 
4 UBS (LUXEMBOURG) S.A. 5,000,000 2.00 
5 นายสเุมธ  วอ่งไว 3,740,400 1.50 
6 นางจิตธาดา เปาอินทร์ 1,732,100 0.69 
7 นายสยาม  สวุฒันางกรู 1,632,200 0.65 
8 นายสญัชยั  อดุมรัชตวนิชย์ 1,500,000 0.60 
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 1,241,600 0.50 

10 กลุม่รุ่งธนาภิรมย์3/ 1,060,700 0.42 
รวม 250,000,000 100.00
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          บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่เกินกว่าร้อยละ 60  ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้นําปัจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น 
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน สภาพคลอ่ง โครงการขยายงาน เป็นต้น ทัง้นีจ้ะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
ผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ
สาํหรับบริษัทยอ่ย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบับริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
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6.1 โครงสร้างการจดัการ  
          โครงสร้างการจดัการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

ประธานกรรมการ
คณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ

กรรมการผู้จดัการ
คณุพิเทพ จนัทรเสรีกลุ

รองกรรมการผู้จดัการ
คณุพิชิต จนัทรเสรีกลุ

ผู้ตรวจสอบภายใน
คณุสพุิชฌาย์ ขจรชยักลุ

ผู้จดัการกฎหมาย และ เลขานกุารบริษัท
คณุนพพล ศกัด์ิทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวุโส
สายงานสนบัสนนุธุรกิจ
คณุศกัดิธัช จนัทรเสรีกุล

ผู้อํานวยการ
สายงานบริการ

คณุสิริมา ชะเอมกลุ

ผู้จดัการอาวโุส การตลาด
คณุจิตติญา เหลอืงจามีกร

ผู้จดัการการตลาด ลกูค้าใหม่
คณุวีระเดช ล้อจิตรอํานวย

ผู้จดัการการตลาด ลกูค้าเก่า
คณุพทัธนนัท์ จรุงกลิน่

ผู้จดัการลกูค้าสมัพนัธ์
คณุสนุทรียา หวงัชยั

ผู้จดัการการตลาดระยะสัน้
คณุจนัทร์ทิพย์ แซ่โอ้ว

ผู้จดัการศนูย์บริการ
คณุพรชิต ถามณี

ผู้จดัการศนูย์บริการ  อโศก
คณุกญัจน์ภวิศ ใจกว้าง

ผู้จดัการเปลีย่นรถทดแทน
คณุเจ็งมณี กตุะนนัท์

ผู้จดัการบัญชีและการเงิน
คณุพรพรรณ สตัตวตัรกุล

ผู้จดัการธุรการ
-

ผู้จดัการการตลาดระยะสัน้ อโศก
คณุณฐัธิชา นาคะ

ผู้อํานวยการ
สายงานบคุคล

คณุวิภาสิริ จนัทร์เสวี

ผู้อํานวยการ
สายงานการตลาด
คณุทรงชยั บริสทุธ์ิ

คณะกรรมการบริษัท
คณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ
คณุพิเทพ จนัทรเสรีกลุ
คณุพิชิต จนัทรเสรีกลุ
คณุสภุาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
คณุชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู
คณุการุณ เลาหรัชตนนัท์
พล.ต.ท. นพเก้า ธัญญสิริ
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          บริษัทมีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่กําหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัททัง้สิน้ 6 ชุด ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท 
1.1 คณะกรรมการบริษัท
          คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีจํานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย (กรรมการทกุทา่นผา่นการ 
อบรมหลกัสตูร Directors Accredited Program (DAP) แล้ว)

โดยมี  นายนพพล ศกัดิท์อง เป็นเลขานกุารบริษัท
/1 นายวิสทุธ์ิ เหมพรรณไพเราะ ลาออกจากบริษัทโดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยได้มีการแตง่ตัง้นายการุณ  เลาหรัชตนนัท์ ขึน้
ดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลวนัที่ 1 มีนาคม 2556 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ     ครัง้ที่ 1/2556

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
          กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วยนายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ และ
นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการสองในสามทา่นนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราสาํคญัของบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทยอ่ย 
          คณะกรรมการบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากดั มีจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามบริษัทย่อย
          กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วยนายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ และ
นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการคนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท

ลําดบั ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง

1 นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ ประธานกรรมการ

2 นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ กรรมการ

3 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการ

4 นายการุณ เลาหรัชตนนัท์/1
กรรมการ

5 นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

6 นางสภุาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7 พล.ต.ท.นพเก้า ธัญญสิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ลําดบั ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง

1 นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ กรรมการ

2 นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ กรรมการ

3 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการ

4 นายพิสิทธ์ิ จนัทรเสรีกลุ กรรมการ
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่จดัการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน

มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
2. คณะกรรมการมีหน้าที่กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากับ

ดูแลการบริหารการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เร่ือง
ดงัต่อไปนีซ้ึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ ได้แก่ เร่ืองที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทนุ ลดทุน การออกหุ้นกู้  การซือ้ขายหรือโอนกิจการของ
บริษัท หรือ การรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัและ
การจ่ายบําเหน็จกรรมการ เป็นต้น

3. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอํานาจ
หน้าที่ควบคมุดแูลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจํานวนนีใ้ห้แต่งตัง้กรรมการคน
หนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการได้กํากบัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพโดยจดัให้มี
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดําเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

5. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทัง้นี ้ไม่ว่าจะกําหนดเป็นจํานวน
แนน่อน หรือ กําหนดเป็นหลกัเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือ กําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลีย่นแปลงก็ได้ นอกจากนัน้ ให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

6. คณะกรรมการบริษัทจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่น
ได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทและหรือบริษัทยอ่ย

7. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่สําคญัตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท

8. คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและประชาชนอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน

          ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มี
สว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับริษัทและหรือบริษัทยอ่ย 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่  ในการกํากบัดแูลให้บริษัท  ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วย หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  อาทิ  การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซือ้หรือขายทรัพย์สนิท่ี
สาํคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท

         ในปี 2556  คณะกรรมการ  มีการเข้าอบรมหลกัสตูร หรือเข้าร่วมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน
อยา่งตอ่เนือ่ง ดงันี ้

รายชื่อ หลกัสตูร/หวัข้อสมัมนา
1. นายศกัดิธัช  จนัทรเสรีกลุ อบรม DCP รุ่น 169/2013 กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 2. นายการุณ เลาหรัชตนนัท์ อบรม DCP รุ่น 170/2013 กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
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นโยบาย วิสัยทัศน์และ ค่านิยมองค์กร

“เป็นบริษัทรถเช่าชัน้นําที่เน้นงานบริการท่ีเป็นเลศิ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืน ภายใต้การทํางาน
ร่วมกบัคูค้่า มุง่สร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้า และพฒันาพนกังานให้มีความก้าวหน้า และมีทกัษะทาํงานท่ีเป็นมืออาชีพ โดย
การปลกูฝังจริยธรรม และการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี”

วิสัยทัศน์บริษัท (Corporate Vision)

“บริษัทรถเช่าชัน้นําของประเทศ ที่มุง่เน้น Service and Quality Excellence”

ค่านิยมองค์กร
ความเป็นมืออาชีพ (Professional)

ความเช่ียวชาญ และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีคณุภาพสงูสดุ
เป็นคูค้่าที่ดี (Partnership)

การบริการ และสมัพนัธภาพท่ีดี นํามาซึง่ความพอใจสงูสดุของลกูค้า
พฒันาอยูต่ลอดเวลา (Dynamic)

ความมุง่มัน่ ทุม่เท และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อความเป็นเลศิในธุรกิจรถเช่าอยา่ง   ยัง่ยืน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )
          คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย

ลําดบั ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง

1 นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นางสภุาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ

3 พล.ต.ท.นพเก้า ธัญญสิริ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี  นางสาวสพุิชฌาย์  ขจรชยักลุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การท างานในการสอบทานงบการเงนิของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ
นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร  ประธานการกรรมการตรวจสอบ
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี 

(ให้เชา่รถยนต์เพ่ือการดําเนินงาน)
2540 – ปัจจบุนั Executive Partner บจก. พรอสเพค คอนซลัติง้ (ตรวจสอบบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงิน)
2544 – 2545 อนกุรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงินองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก) ความเห็นชอบเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน
ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท
ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท
ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี
จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น
ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร
ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน

การปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยงัคงมคีวามรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก
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3. คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director )
          คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย

โดยมี นายนพพล ศกัดิ์ทอง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้มีอํานาจตดัสนิใจในเร่ืองการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของบริษัท โดยกําหนดขอบเขตประเภท  หรือขนาดของภารกิจ 

วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกํากบัดแูลการดําเนินงานโดยรวม ความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
3. มีอํานาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์

ตอ่กิจการ
4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพื่อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
5. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที่จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของบริษัท
7. พิจารณาและอนมุตัแิผนการปฏิบตัิของแตล่ะฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิคําขอจากฝ่ายงานตา่ง ๆ 

ของบริษัทท่ีเกินอํานาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้
8. หากการดําเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสงูเกินกวา่งบประมาณที่

ได้รับอนมุตัิร้อยละ 10 จะต้องนําเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท

ลําดบั ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง
1 นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ ประธานกรรมการบริหาร
2 นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ กรรมการบริหาร
3 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการบริหาร

          คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และ
กําหนดอํานาจหน้าที่ ให้กรรมการบริหารแตล่ะคนสามารถ
ดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ ตามข้อ 3. ก็ได้ 
โดยกรรมการบริหารดงักล่าว จะต้องรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายนัน้โดยตรงตอ่คณะกรรมการบริหาร

          ทัง้นี ้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร
ข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการ
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด กับ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้รายการท่ีกําหนดให้ต้อง
ขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัและการได้มา หรือจําหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ที่สําคญัของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์

23



4. คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน
          คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย

          คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 
2556 โดยมีหน้าที่ในการสรรหาบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ
ของบริษัทฯ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กําหนดให้มีขึน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นีห้ากมี
การประชมุเพิ่มเติมจะจดัให้มีขึน้ได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน
1. สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตําแหนง่ดงักลา่ววา่งลง
2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท
3. กําหนด และสอบทานนโยบาย และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการให้

สอดคล้องกบัความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรม และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด

5. คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ
          คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย

          คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  โดยมี
หน้าที่ และความรับผิดชอบดงันี ้

1. กําหนดขอบเขต และนโยบายการการกํากบัดแูลกิจการ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนวทางปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ให้คําแนะนําในเร่ืองที่เก่ียวข้อง

กบัการกํากบัดแูลกิจการ
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล และเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่าง
ตอ่เนื่อง

4. รายงานผลการประเมินการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการตอ่คณะกรรมการบริษัท

ลําดบั ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง
1 นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
2 นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
3 นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

ลําดบั ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง
1 นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ
2 พลตาํรวจโทนพลเก้า ธัญญสิริ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ
3 นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ
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6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
          คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย

          คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  โดยมี
หน้าที่ และความรับผิดชอบดงันี ้
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการ

ดําเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ทัง้นีใ้ห้ครอบคลมุความ
เสีย่งในเร่ืองตา่งๆ เช่น ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงด้านตลาด หรือความเสี่ยง
อื่นๆ ที่มีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจ

2. กําหนดการใช้ทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
วิเคราะห์ ประเมิน วดัผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีประสทิธิผล

3. ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบตัิ กลยทุธ์ 
และการวดัความเสีย่งโดยรวม เพื่อให้มัน่ใจวา่กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งได้นํามาปฏิบตัิอยา่งเหมาะสม

4. รายงาน และประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้รายงานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
อาจสง่ผลกระทบตอ่นโยบายการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท

7. เลขานุการบริษัท
          คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นายนพพล  ศกัดิ์ทอง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีคณุวฒุิ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเป็น
เลขานกุารบริษัท 

8. คณะผู้บริหาร
          คณะผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีจํานวน  9  ทา่น ประกอบด้วย

คุณสมบัติของผู้บริหาร
          ผู้บริหารขอรับรองว่า จะเป็นผู้ ที่ถูกคัดเลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติของผู้ บริหารครบถ้วน เป็นผู้ มีจริยธรรม มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
มีความตัง้ใจที่จะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมเหมาะสม

ลําดบั ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง
1 นายการุณ  เลาหรัชตนนัท์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง
2 นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู กรรมการบริหารความเสีย่ง
3 นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง

ลําดบั ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง
1 นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ ประธานกรรมการบริหาร
2 นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ กรรมการผู้จดัการ
3 นายพิชิต    จนัทรเสรีกลุ รองกรรมการผู้จดัการ
4 นายศกัดธิัช  จนัทรเสรีกลุ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานสนบัสนนุธุรกิจ
5
6
7

นางสาวสิริมา  ชะเอมกลุ
นายทรงชยั  บริสทุธ์ิ
นางสาววิภาสิริ จนัทร์เสวี

ผู้ อํานวยการสายงานบริการ
ผู้ อํานวยการตลาด
ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

8 นางสาวจิตตญิา  เหลืองจามีกร ผู้จดัการอาวโุสการตลาด
9 นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกลุ ผู้จดัการบญัชี การเงิน
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6.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
          คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้

การแตง่ตัง้กรรมการมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงแก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้
3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ

พงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด

4. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งในสดัสว่น 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3

5. กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จบั
สลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้

6. นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหนง่เมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคณุสมบตัิ หรือ มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
• ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง

7. ศาลมีคําสัง่ให้ออก
8. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทและการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับใบลา

ออกแล้ว
9. ในกรณีที่ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบคุคล

ใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัอยูข่องกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน

10. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองกรรมการ และนอกจากนี ้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึง่หรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้
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คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี  บริษัทได้
กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา 
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัสําคญั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัสาํคญั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักดัอยู ่

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการจากบริษัทฯ  บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยัสาํคญั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงิน เดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

          นอกจากนีก้รรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้และ     
ประสบการณ์ด้านการบญัชี หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  
รวมทัง้ บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท
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          สาํหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน

ผู้บริหาร
          คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบคุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานใน
สายงานท่ีเก่ียวข้อง

6.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
          บริษัทมีค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินให้คณะกรรมการของบริษัทเป็น ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เป็น
จํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,087,685.10 บาท ตามรายละเอียด ดงันี ้

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท และบริษัทย่อย

ช่ือ
ต าแหน่ง

ปี 2555 ปี 2556
ค่าเบีย้ประชุม อื่นๆ ค่าเบีย้ประชุม อื่นๆ

1. นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ
    ประธานกรรมการ

114.99 - 131.18

2. นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ
    กรรมการผู้จดัการ

      93.44 - 106.58

3. นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ
    รองประธานกรรมการ

93.44 - 106.58

5. นายการุณ  เลาหรัชตนนัท์
    กรรมการ

74.40 - 87.55

5. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู
    ประธานกรรมการตรวจสอบ

65.34 156.09 74.36 177.69

6. นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ
กรรมการตรวจสอบ

52.27 124.87 59.63 142.15

7. พล.ต.ท.นพเก้า  ธญัญสิริ
   กรรมการตรวจสอบ

52.27 124.87 59.63 142.15

รวม 546.15 405.83 625.51 461.99

(หนว่ย : พนับาท)

2555 2556

จ านวน
(คน)

จ านวนเงนิ
 (ล้านบาท)

จ านวน
(คน)

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท)

คา่ตอบแทนผู้บริหาร
- เงินเดือน และคา่ตอบแทน 10 13.76 10 13.61
- โบนสั 10 2.68 10  2.95
- เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 8 0.22 9  0.36

รวม 16.66 16.92
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7.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

          บริษัทฯ ได้มีนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางสําหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง
พนกังานของบริษัทฯ ทกุคน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ เพื่อช่วยในการสง่เสริม และสนบัสนนุให้บริษัทฯ เป็นบริษัท
ที่มีประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการกํากบัดแูลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน และสนบัสนนุให้มีการตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจต่อผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  

          บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายในการกํากบัดแูลที่ดี ซึง่ประกอบด้วยหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1 :  สิทธิของผู้ถอืหุ้น
          บริษัทฯ ได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศตา่งๆ ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยทัว่กนัโดยไม่
คํานึงถึงว่าเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่จํานวนเท่าใด ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทัง้ที่เป็น
สญัชาติไทย และต่างประเทศ โดยทุกครัง้ที่มีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด
อยา่งเคร่งครัด 
          (ก) บริษัทมีการให้ข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยการจดัสง่หนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู้
ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา (อย่างน้อย 14 วนัก่อนวนัประชุม) ซึ่งในหนงัสือนดัประชุมดงักล่าว
จะแจ้งรายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลที่สําคัญเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมไปถึงการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูล
ดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนที่จะจดัสง่เอกสารไปยงัผู้ ถือหุ้น
          (ข) ประธานในที่ประชมุจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เหมาะสม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
โดยในระหวา่งการประชมุ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั
บริษัทอยา่งเต็มที่ 
          (ค) ประธานกรรมการ รวมทัง้กรรมการทกุคน จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ยกเว้นกรณีเหตุ
สดุวิสยัจนไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้
 
หมวดที่ 2 :  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
          บริษัทฯ ได้คํานงึถึงสิทธิขอผู้ ถือหุ้นถึงแม้ว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นไม่เท่ากนั มีสิทธิในการออกเสียงไม่เท่ากนั 
แตบ่ริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั โดยมีหลกัปฏิบตัิดงันี ้
          (ก) ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ รวมถึงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล 
รวมถึงข้อร้องเรียนตา่งๆ ผา่นทางอีเมล์ (Email) และทางโทรศพัท์
          (ข) ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติในที่ประชุมแทนผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะที่ถกูต้องตาม
กฎหมาย และมีหนงัสอืรับมอบฉนัทะที่ถกูต้องมีสทิธิที่จะเข้าประชมุ และลงมติเช่นเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นทกุประการ
          (ค) บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทอย่างน้อยคร่ึงหนึ่งของกรรมการทัง้หมดเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่คนเข้าร่วมประชมุ โดยจะแจ้งให้ผู้ตรวจสอบบญัชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่างๆ เข้า
ร่วมประชมุด้วย และจะกําหนดสถานท่ีและเวลาที่ประชมุให้เหมาะสมและสะดวกในการท่ีผู้ ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชมุ 
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หมวดที่ 3 :  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
          บริษัทจะดแูลให้มีความเทา่เทียมกนัในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสียในทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ผู้บริหาร   ผู้ ถือหุ้น 
คู่ค้า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้คู่แข่ง หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจากความสําคญัของการ
ร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านีจ้ะสร้างความมัน่คง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษัทมีฐานะ
การเงินที่มั่นคง ดังนัน้นอกจากคณะกรรมการจะมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทแล้ว 
คณะกรรมการยงัต้องตระหนกัถึงการดแูลให้ผู้มีสว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการปฏิบตัิที่ดี โดยปฏิบตัิตามที่กฎหมายกําหนด
และดแูลให้ความมัน่ใจวา่สทิธิดงักลา่วได้รับความคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยดีอยา่งเทา่เทียมกนั

ผู้ถอืหุ้น
          บริษัทมุง่เน้นให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยดําเนินการให้มีผลประกอบการท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ และมี
การพฒันาธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง พร้อมทัง้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น

ลูกค้า
          บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของลกูค้า จึงมุง่เน้นการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า โดยการนําเสนอบริการที่มี
คณุภาพ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที่สดุ รวมถึงการให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วนในเง่ือนไขต่าง ๆ 
ของการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ลกูค้ามีความเข้าใจ และเกิดความเช่ือมัน่ในการดําเนินงานของบริษัท และยงัรวมถึง
การรับฟังข้อร้องเรียนตา่ง ๆ ของลกูค้า เพื่อนํามาพฒันา และปรับปรุงการให้บริการท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
สงูสดุของลกูค้า

          ระหวา่งปี 2556 บริษัทฯ มีกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบัลกูค้ารวมทัง้สิน้ 22 ครัง้ แบง่เป็น
- การเยี่ยมชมโรงงานผลติรถยนต์ จํานวน 3 ครัง้
- การเยี่ยมชมโรงงานผลติยางรถยนต์ จํานวน 1 ครัง้
- การทดสอบ และอบรมการขบัขีป่ลอดภยั จํานวน 13 ครัง้
- การทดสอบรถยนต์ใหม ่ จํานวน 3 ครัง้
-การอบรมเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัรถยนต์ จํานวน 2 ครัง้
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พนักงาน
          บริษัทคดัเลือกบุคลากรที่มาเข้าร่วมในการทํางานโดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ปฏิบตัิงาน รวมถึงมุ่งพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ส่งเสริมพนกังานให้มีโอกาสใน
ความก้าวหน้าและมัน่คงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจดัให้มีสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ตา่ง ๆ เช่น

• กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เพื่อตอบแทนความตัง้ใจในการทํางานของพนกังาน 
• เคร่ืองแบบพนกังาน บริษัทมีชุดฟอร์มให้กับพนักงานทุกปี รวมถึงรองเท้าสวมใส่เพื่อความปลอดภัยสําหรับ

พนกังานท่ีทํางานในสว่นของการบํารุงรักษารถยนต์
• การตรวจสขุภาพประจําปี เพื่อสง่เสริมการดแูลสขุภาพของพนกังาน
•  รางวลัพนกังานดีเด่น บริษัทมีเกณฑ์ในการคดัเลือกพนกังานดีเด่นในทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็นขวญัและกําลงัใจ

ให้แก่พนกังานท่ีตัง้ใจทํางาน มีผลงานท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง
• หนา้ต่างเรียนรู้ บริษัทได้จดัให้มีสว่นของการพฒันา และเรียนรู้ภายในองค์กร เช่นมมุหนงัสือ สําหรับให้พนกังาน

ทกุคนนําไปอา่นเพื่อผอ่นคลาย หรือนําไปพฒันาความรู้ มมุบอร์ดสาํหรับแจ้งข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทัง้ใน
สว่นของแวดวงธุรกิจ ภาษี ประกนัสงัคม หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น

• พฒันาความรู้ และทกัษะที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการจดัการอบรมพฒันาความรู้ให้กบัพนกังานในหวัข้อต่าง ๆ 
เพื่อให้พนกังานได้พฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้การอบรมกบัสถาบนัภายนอก หรือการเชิญวิทยากรที่มีความรู้
เข้ามาให้การอบรมแก่พนกังานในบริษัทฯ รวมทัง้การแลกเปลีย่นความรู้ของพนกังานในแตล่ะสว่นงาน

          ระหวา่งปี 2556 บริษัทมีการสง่พนกังาน รวมถึงผู้จดัการ และผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกบัสถาบนัต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
พฒันาความรู้ ความสามารถ  เช่น อบรมความรู้ทางด้านบญัชีและภาษี กบับริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั  
หลกัสตูรการบริหารความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน กบัสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม (CSRI) เป็นต้น

ผู้บริหาร
          บริษัททราบถึงความสําคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทํา
โครงสร้างค่าตอบแทนรวมถึงมีสวสัดิการต่างๆ ของผู้บริหารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้าง
คา่ตอบแทนในอตุสาหกรรม เป็นต้น 

เจ้าหน้ีและคู่ ค้า
          บริษัทยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจกบัเจ้าหนีแ้ละคูค้่าทกุประเภทอย่างยตุิธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบตัิตามธรรม
เนียมการค้า รวมถึงข้อกําหนดและเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ได้ตกลงร่วมกนัรวมถึงการปฏิบตัิตามที่กฎหมายกําหนด

คู่แข่งทางการค้า
          บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่ดําเนินธุรกิจที่นํามาซึ่งการผิดจริยธรรม หรือผิด
จรรยาบรรณทางการค้าตอ่คูแ่ขง่ โดยบริษัทฯ จะยดึหลกัปฏิบตัิตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อกําหนดและเง่ือนไขตา่งๆ 
ที่ได้ตกลงร่วมกนั รวมถึงการปฏิบตัิตามที่กฎหมายกําหนด

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
          บริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือ ดแูล และ
ให้ความใส่ใจต่อชุมชม สงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทัง้มุ่งปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบวิธีที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
สามารถศกึษารายละเอียด และ Download ข้อมลูได้ที่ www.krungthai.co.th
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หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
          บริษัทฯ มุง่เน้นให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวลา รวมทัง้สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการ
เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบริษัท ทัง้ในรูปของข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น 
และผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท ได้รับข้อมลูอยา่งเทา่เทียมกนัตามที่กฎหมาย และหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

          บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทัว่ถึง ทัง้ในส่วนการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตลอดจนข้อมูลสําคัญที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set 
Community Portal หรือระบบ SCP ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง
ได้ รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทัง้บ ริ ษัทฯ ยัง ไ ด้ เผยแพร่ ข้อมูลธุ ร กิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.krungthai.co.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมลูทัว่ไป และหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
บริษัทฯ ได้ที่โทรศพัท์หมายเลข 02-291-8888

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
          คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ท่ีสาํคญัในการกํากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และมี
ความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ต้องมีภาวะผู้นาํ และสามารถควบคมุการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่าย
บริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล

(ก)  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่ตํ่ากว่า
กึ่งหนึง่ของคณะกรรมการท่ีมีอยู่
2.  กรรมการแตล่ะทา่นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ควรประกอบไปด้วยผู้
ที่มีความรู้ในด้านธุรกิจของรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดําเนินงาน  อย่างน้อย 2 ท่าน ความรู้ทางด้านบัญชี และ
การเงิน  อยา่งน้อย 1 ทา่น  และมีความรู้ในด้านกฎหมายอยา่งน้อย 1 ทา่น
3. กรรมการแตล่ะทา่นต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน และ
ไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการในกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
4. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยประวตัิของกรรมการทกุรายในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1)  รายงาน
ประจําปี (56-2) รวมถึงการเปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท

(ข) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามที่กลา่วไว้แล้วในหวัข้อ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  มีทัง้หมด 8 ข้อ

(ค) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ  แตง่ตัง้ขึน้จากคณะกรรมการของบริษัทอยา่งน้อย 3 ทา่น โดยอยา่งน้อย     1 ใน 3 
ท่านต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในด้านของบัญชี และการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี
คณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
เร่ืองคณุสมบตัิ และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
ในการตรวจสอบ และกํากบัดแูลในการดําเนินงานของบริษัท ดแูลรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน การ
พิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการพิจารณาการบริหารความเสีย่งของบริษัท
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กล่าวไว้แล้ว ในหัวข้อ อํานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีทัง้หมด 6 ข้อ
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(ง) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ตามที่กลา่วไว้แล้วในหวัข้อ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีทัง้หมด 8 ข้อ

 
(จ) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

ตามที่กลา่วไว้แล้วในหวัข้อ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีทัง้หมด 3 ข้อ
(ฉ) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีทัง้หมด 4 ข้อ
(ช) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทัง้หมด 4 ข้อ
(ซ) ภาวะผู้น า

คณะกรรมการบริษัทวางนโยบาย กลยทุธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจดัทํางบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่กิจการ โดยทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
ตามแผนงานต่างๆ รวมทัง้การกําหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนกังานและผู้ เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัต้องกําหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ดูแล ฝ่ายตรวจสอบภายใน การปฏิบตัิงาน และประเมินผลการทํางาน ตลอดจนระบบการ
ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ให้กบับริษัทอยา่งเต็มที่

(ฌ) ความขัดแย้งของผลประโยชน์
แม้วา่บริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร ตลอดทัง้ผู้ปฏิบตัิงานฝ่ายต่างๆ บาง
รายเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วย แตน่โยบายในการบริหารงานของบริษัทต้องเน้นถึงประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
เป็นสําคัญ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเร่ืองที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือการได้เปรียบ
เสยีเปรียบในผลประโยชน์นัน้ บริษัทจะกําหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารหรือผู้บริหารที่เป็นผู้ ถือหุ้นไมม่ีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะ
เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทํางาน อีกทัง้จะนําข้อมูลที่จําเป็น
เปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปีและแบบ 56-1 อย่างสมํ่าเสมอ สําหรับการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูล
ภายใน บริษัทจะกําหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริหารหรือผู้ปฏิบตัิงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูล
ภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และไม่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 
เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน

(ญ) จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทจัดทําข้อพึงปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
ผู้ปฏิบตัิงานฝ่ายตา่งๆ เพื่อให้ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิในการทํางานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และมีความเป็นธรรม 
ซึง่แนวทางดงักลา่วจะสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ ซึ่งบริษัทเช่ือว่า
การให้ความสําคญักบัข้อพึงปฏิบตัิที่ดีเหล่านีจ้ะสามารถยกมาตรฐานการกํากับดูแลให้สงูขึน้ อีกทัง้ส่งเสริม
ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ลงทนุในการจดัการของบริษัท สร้างความยตุิธรรมและความนา่เช่ือถือของตลาดทนุ
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7.2  การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
          บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้สิน้จํานวน  7 ทา่น รายละเอียดเป็นดงันี ้

          บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และข้อบงัคบัของ ตลท. เร่ือง จํานวนกรรมการอิสระและกรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งกําหนดให้มีกรรมการอิสระให้เป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และต้องไม่ตํ่ากว่า 3 คน โดยบริษัทได้มี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้างต้น

(2) การรวมหรือแยกต าแหน่ง
          ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ แต่เนื่องจากทัง้สองท่านเป็นตวัแทนจาก
กลุม่ผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกนัและเป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ดงันัน้ ในการพิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองที่สาํคญัต่างๆ ต้องกําหนดให้
ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทกุกลุม่ โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึ่งถือว่ามีความเป็นอิสระจะต้องมี
บทบาทในการให้ความเห็นแก่บริษัทเป็นอย่างมากซึ่งจะทําให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงานได้เป็น
อยา่งดี

(3)  ค่าตอบแทนของกรรมการ  กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
          บริษัทกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะคํานึงถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ รวมทัง้สามารถที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ต้องการไว้ได้  สว่นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละบคุคลรวมทัง้ผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นสาํคญั การกําหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วจะพิจารณากลัน่กรองผา่นคณะกรรมการสรร
หา และกําหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นีบ้ริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน
และจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจําปีตามที่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด

(4) การประชุมคณะกรรมการ
          บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยจะมีวาระการ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบสง่ให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและ
ศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอ อีกทัง้มีเลขานกุารบริษัททําหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้บนัทึก
รายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการจดัเก็บไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้
ทัง้นีใ้นระหว่างปี หากมีวาระที่จะมีการพิจารณาในเร่ืองของนโยบาย หรือประเด็นในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จะมีการเรียก
ประชมุกรรมการในระหวา่งกาล ตามความเหมาะสม

รายชื่อ
ผู้บริหาร

บริษัทใหญ่/กรรมการ
ผู้บริหาร

บริษัทยอ่ย/กรรมการ
กรรมการ

ตรวจสอบอิสระ
1. นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ
2. นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ
3. นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ
4. นายการุณ เลาหรัชตนนัท์
5. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู
6. นางสภุาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ
7. พล.ต.ท.นพเก้า  ธญัญสิริ

รวม 4 ทา่น 3 ทา่น 3 ทา่น
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โดยในปี 2555 และในปี 2556 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการทัง้สิน้ปีละ 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้

(5)  คณะอนุกรรมการ
          คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยการกํากับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึง่ มีวาระการดํารงตําแหนง่ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดซึง่ไมเ่กินคราวละ 
3 ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผู้บริหารอยา่งน้อยจํานวน 3 ทา่น 

(6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
          บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
รายการท่ีสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้มีความมัน่ใจวา่บริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะสง่เสริมความน่าเช่ือถือให้กบั
งบการเงิน ทัง้นีกํ้าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในอีกชัน้หนึ่ง 
ซึ่งครอบคลมุทัง้การดําเนินงาน และการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน  (Compliance Control) การจดัการความเสี่ยงและ
การให้ความสาํคญัตอ่รายการผิดปกติทัง้หลาย

(7) รายงานของคณะกรรมการ
          คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) โดยงบการเงินดงักล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่
กฎหมายกําหนดตาม พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการท่ีมีสว่นได้เสยีสาธารณะ โดยได้มีการเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดลุย
พินิจอยา่งระมดัระวงัรวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

(8) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
          คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลทัง้ทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดงันัน้ 
บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลาและโปร่งใส ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กําหนด
โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้รับทราบ
อยา่งเทา่เทียมกนั ปัจจบุนัการให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุอยูใ่นความรับผิดชอบร่วมกนัระหว่างแผนกบญัชีกบัฝ่ายบริหาร เพื่อ
ทําให้นกัลงทนุและผู้ที่ได้รับขา่วสารมีความเข้าใจในบริษัทได้อยา่งถกูต้อง ซึง่จะทําให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่
จะเข้ามาลงทนุ อีกทัง้ยงัทําให้บริษัทได้รับมมุมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริษัท ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งในการวางเป้าหมายและ
กลยทุธ์ของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2555 ปี 2556
จํานวนครัง้ประชมุ

ในชว่งที่ดํารง
ตําแหน่ง

จํานวนครัง้
ประชมุในชว่งที่
ดํารงตําแหน่ง

จํานวนครัง้ประชมุ
ในชว่งที่ดํารง

ตําแหน่ง

จํานวนครัง้ที่เข้า
ร่วมประชมุ

1. นายไพฑรูย์  จนัทรเสรีกลุ 5 5 5 5
2. นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ 5 5 5 5
3. นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ 5 5 5 5
4. นายการุณ เลาหรัชตนนัท์ - - 3 3
5. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 5 5 5 5
6. นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ 5 5 5 5
7. พล.ต.ท.นพเก้า  ธญัญสิริ 5 5 5 5
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(9) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
          บริษัทให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ถึง ทัง้ในรูปของรายงานข้อมลู
ทางการเงิน และข้อมูลทัว่ไป ตลอดจนข้อมูลสําคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูล
ขา่วสารผา่นช่องทางสือ่สารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 
56-1 รายงานประจําปีของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูอยา่งทัว่ถึง
 
การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร
          บริษัทมีนโยบายและวิธีการกํากบัดแูลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ เก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
2) บริษัทกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และจดัสง่สําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที่ส่งรายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
3)บริษัทจะดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ บริหารทราบว่า ผู้ บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระสาํคญั ซึง่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 
เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระสาํคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น

          บริษัทกําหนดบทลงโทษหนกัเบาตามลกัษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้บทลงโทษ
สงูสดุหากพบวา่ผู้บริหารหรือบคุคลที่เก่ียวข้องใดๆ ได้ใช้ข้อมลูภายในหรือมีความประพฤติที่สอ่ไปในทางที่จะทําให้บริษัท
หรือผู้ ถือหุ้นได้รับความเสือ่มเสยีและเสยีหาย โดยบทลงโทษสงูสดุ คือ การให้ออกจากบริษัท  

7.3 บุคลากร
          จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวนทัง้สิน้ 195 คน (ไมร่วมผู้บริหาร)
ประกอบด้วยพนกังานตามสายงานดงันี ้

ทัง้นีใ้นระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ 

ค่าตอบแทนพนักงาน
          คา่ตอบแทนรวมของพนกังานจํานวน  232 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) ในปี 2555  เป็นจํานวน 55.54 ล้านบาท 
และค่าตอบแทนรวมของพนกังานจํานวน 201 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) ในปี 2556 เป็นจํานวน  57.71     ล้านบาท 
โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน คา่แรง คา่ลว่งเวลา เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ และสวสัดิการอื่นๆ

สายงาน จํานวนพนกังานประจาํ (คน)
1. สายงานบริหาร 6
2. สายงานการตลาด 75
3. สายงานบริการ 84
4. สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 30

รวม 195
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          บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม อยู่ในรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม
ประจําปี 2556  เป็นการรายงานแยกเล่มจาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (56-1) และ รายงาน
ประจําปี 2556 (56-2)  และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ 
www.krungthai.co.th

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ในสภาพปัจจบุนับริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและสอดคล้อง
กบัแบบประเมินการควบคมุภายในของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยเฉพาะใน
สว่นของการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลา่วนัน้ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทัง้ยงัได้มีการจดัตัง้แผนกตรวจสอบ
ภายใน เพื่อทําหน้าที่ในการรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตในการตรวจสอบกิจการ/  
ธุรกรรมภายในเพื่อให้เกิดความถกูต้อง และมีประสทิธิภาพในการควบคมุ/ บริหารจดัการท่ีดี
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          บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งตา่งๆ โดยรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการทํารายการ
กับผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท  รวมถึงการทํารายการกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันซึ่งมีผู้ ถือหุ้นและ /หรือผู้บริหาร
ร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้
หนงัสอืแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์และรายละเอียดของรายการ
ระหวา่งกนั ได้ดงันี ้

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์

บจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้

นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้
มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้

นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ  เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทนุชําระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้
นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ  เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทนุชําระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้
มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.67 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้
นางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัท
และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 22.22 ของบจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้

บจก.สยามนิสสนั กรุงไทย 

นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ  เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทนุชําระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้
มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 60 ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย

นางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัท

และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ12.50  ของบจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 

บจก. โตโยต้า กรุงไทย

นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้
มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 19.23 ของบจก.โตโยต้า กรุงไทย

นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทนุชําระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้
มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 60 ของบจก.โตโยต้า กรุงไทย

นางวิภาพร จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัท
และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 19.23  ของบจก.โตโยต้า กรุงไทย

บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต

นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัทและเป็นกรรมการผู้
มีอํานาจลงนาม ของบจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต         
นางสาวพิมลพรรณ จนัทรเสรีกลุ เป็นอดีตผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม    และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
32.50 ของทนุชําระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต         
นางสาวพิมลฑา จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.76 ของทนุชําระแล้วของบริษัท
และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.50 ของทนุชําระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต
นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8 ของทนุชําระแล้วของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 8.13 ของทนุชําระแล้วของ บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต

นายไพฑรูย์  จนัทรเสรีกลุ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัท

นางวิภาพร  จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัท  และเป็นภรรยาของคุณไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ

นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทนุชําระแล้วของบริษัทและเป็นบตุรของคณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ

นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ของทนุชําระแล้วของบริษัท และเป็นบตุรของคณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ

นางสาวพิมลพรรณ จนัทรเสรีกลุ เป็นอดีตผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  และเป็นบตุรของคณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ

นางสาวพิมลฑา  จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.76 ของทนุชําระแล้วของบริษัท และเป็นบตุรของคณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ

นายพิสิทธ์ิ  จนัทรเสรีกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8 ของทนุชําระแล้วของบริษัท และเป็นบตุรของคณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ
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9.1 รายการระหว่างกนั
1. รายการเช่าและให้เช่าทรัพย์สนิ

2. รายการซือ้ทรัพย์สนิ

ลกัษณะรายการ
บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง
นโยบายราคา

มลูค่าของรายการ  (ล้านบาท)
 รอบปี 
สิน้สดุ

31 ธ.ค.54

รอบปี 
สิน้สดุ

31 ธ.ค.55
รายการเช่าทรัพย์สิน
1. บริษัทเช่าพืน้ ท่ีอาคารขนาด 1,490 ตร.ม.  เ พ่ือใช้ เ ป็น

ศนูย์บริการ โดยได้รับจัดสรรพืน้ท่ีสําหรับจอดรถขนาด 3,000 
ตร.ม. ตัง้อยู่ ท่ี  ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี ตัง้แต่ 20 ก.พ.47 ถึง 19 ก.พ. 50 ทัง้นี ้ใน
เดือน มี.ค.48 คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายได้ตกลงยกเลิกสัญญา
ฉบบันีล้ง และจดัทําสญัญาฉบบัใหมอ่าย ุ10 ปีขึน้แทน สิน้สดุ 
20 มี.ค.58 คิดอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน และผู้ ให้
เช่ามีสิทธ์ิปรับขึน้ค่าเช่าได้ไม่เกินร้อยละ 10 ในทุกระยะเวลา 
3 ปี

2. บริษัทยอ่ยเช่าพืน้ท่ี 187.5 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ี ถนนรามอินทรา 
แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี ตัง้แต่ 1 ม.ค. 
55 ถึง 31 ธ.ค. 57

บจก. สยามนิสสนั 
กรุงไทย
บจก. ธนภทัร
พรอพเพอร์ตี ้

คิดอัตราค่าเช่า 100,000 
บาทต่อเดือน
(คิดเ ป็นอัตราค่า เช่ารวม
พืน้ท่ีจอดรถ 22.27 บาทต่อ 
ตร.ม.) 
คิดอตัราค่าเช่า 50,000 บาท
ต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่า
เช่ารวม 266.67 บาท ต่อ 
ตร.ม.)

1.20
-

1.20
0.60

รายการให้เช่าทรัพย์สิน
1. บริษัทให้เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน ขนาด 350 ตร.ม.เพ่ือให้ใช้เป็น

โชว์รูมรถยนต์ ตัง้อยูท่ี่ ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ สญัญาเช่าอาย ุ 3 ปี ตัง้แต่ ก.พ. 47 ถึง ก.พ. 50
ทัง้นี ้ได้ต่อสญัญาอีก ต่อเน่ือง โดย สิน้สดุ ก.พ. 2557

บจก. สยามนิสสนั 
กรุงไทย

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

1.00 1.00

2. บริษัทยอ่ยให้เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน ขนาด 1,200 ตร.ม.เพื่อให้ใช้
เป็นโชว์รูมรถยนต์ ตัง้อยูท่ี่ ถ. ศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี ตัง้แต่ ส.ค. 54 ถึง ก.ค. 57

บจก. คาร์ลอฟท์ 
ออโต้ อิมพอร์ต

คิดอตัราค่าเช่า 80,644.86  
บาทต่อเดือน
(คิดเป็นอตัราค่าเช่า 71.91 
บาทต่อ ตร.ม.)

1.04 1.04

          ค่าเช่าค้างรับ 0.08 -

ลกัษณะรายการ
บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง
นโยบายราคา

มลูค่าของรายการ  (ล้านบาท)

 รอบปี 
สิน้สดุ

31 ธ.ค.54

รอบปี 
สิน้สดุ

31 ธ.ค.55

1.     บริษัทซือ้รถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า 
บจก.โตโยต้า 
กรุงไทย

บริษัทซือ้ในราคาต้นทนุหลงั
หกัสว่นลดพิเศษจากการซือ้

632.57 472.34 

    เจ้าหนีค้่าซือ้รถยนต์ 2.43 1.78 

2.     บริษัทซือ้รถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เช่า
บจก. สยามนิสสนั 
กรุงไทย

บริษัทซือ้ในราคาต้นทนุหลงั
หกัสว่นลดพิเศษจากการซือ้
สินทรัพย์ - สว่นลดรับจาก
การซือ้รถยนต์

66.00 79.37 

    เจ้าหนีค้่าซือ้รถยนต์ 1.94 2.19 

3.     บริษัทซือ้รถยนต์เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินให้เชา่
บจก. คาร์ลอฟท์ 
ออโต้ อิมพอร์ต 

ราคาตลาดสําหรับลกูค้าชัน้ดี 27.42 10.14
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3. รายการคํา้ประกนัเงินกู้ยืมธนาคาร

หมายเหตุ  1/ วงเงินของ ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ได้แก่ เงินกู้เบิกเกินบญัชีธนาคารวงเงิน  20 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสัน้ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน วงเงิน 
50 ล้านบาท และหนงัสือสญัญาค้ําประกนั วงเงิน 50 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 120 ล้านบาท ได้มีเงือ่นไขค้ําประกนัโดย บริษัท ธนภทัรพรอพเพอร์ตี้ จํากดั ,  
นายไพฑูรย์ จนัทรเสรีกลุ และ นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัท ดงันี ้
1.   รายการเช่าและใหเ้ช่าทรพัย์สิน
          บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีอาคารเพื่อใช้เป็นสํานกังานและศนูย์บริการ  และให้เช่าพืน้ที่สํานกังานเพื่อใช้เป็นโชว์รูมรถยนต์ 
ในอตัรายตุิธรรมและสมเหตสุมผล สามารถเปรียบเทียบได้กบัค่าเช่าในพืน้ที่สํานกังานใกล้เคียง และบริษัทเช่ารถยนต์
และให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการดําเนินงานในราคาคา่เช่าลกูค้าชัน้ดีซึง่เป็นราคาที่ยตุิธรรมและสมเหตสุมผล

          บริษัทยอ่ยให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเช่าที่ดินในอตัราที่ตกลงกนัไว้ โดยบริษัทท่ีเก่ียวข้อดงักลา่วจะรับผิดชอบในสว่น
ของคา่ใช้จ่ายด้านสาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายสว่นกลาง 

          บริษัทย่อยเช่าที่ดินกับบริษัทที่เก่ียวข้อง ในอัตราที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาตลาดโดยบริษัทย่อยเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเช่าที่ดิน

2.   รายการซ้ือทรพัย์สิน
          รายการดังกล่าว เป็นการซือ้รถยนต์และอะไหล่รถยนต์ เพื่อสําหรับใช้ประกอบกิจการของบริษัทเป็นทรัพย์สิน
เพื่อให้เช่า ในราคายตุิธรรม เปรียบเทียบได้กบัผู้จดัจําหน่ายรถยนต์รายอื่น ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ทัง้นี ้ตัง้แต่
ไตรมาสสาม ปี 2547 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายซือ้รถยนต์ในราคาตลาด โดยทําการเปรียบเทียบราคารถยนต์กับผู้
จําหนา่ยหลายราย และซือ้รถยนต์ในรุ่นเดียวกนัท่ีมีราคาตํ่าสดุหรือได้รับอปุกรณ์ตกแตง่เพิ่มที่มีมลูคา่รวมสงูสดุ

ลกัษณะรายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง นโยบายราคา

มลูค่าของรายการ  (ล้านบาท)

 รอบปี 
สิน้สดุ

31 ธ.ค.54

รอบปี 
สิน้สดุ

31 ธ.ค.55

1. บจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้คํา้ประกนัเงินกู้ยืมธนาคารให้แก่บริษัท
โดยท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างของบจก.ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้ กับ
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)1/  เงินกู้ เบิกเกินบญัชีธนาคาร 
วงเงิน 20 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสัน้ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน 
วงเงิน 50 ล้านบาท และหนงัสือสญัญาคํา้ประกนั วงเงิน 50 ล้าน
บาท  

บจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้ ไมม่ีการคิด
ค่าธรรมเนียม

- -

2. นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ คํา้ประกนัเงินกู้ ระยะสัน้ ในรูปของตัว๋
สญัญาใช้เงินให้แก่บริษัทโดยเงินฝากประจําสว่นตวั กบัธนาคาร
กสิกรไทย  จํากดั (มหาชน) 1/  

นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ ไมม่ีการคิด
ค่าธรรมเนียม

- -

3. นายพิเทพจนัทรเสรีกลุคํา้ประกนัเงินกู้ยืมธนาคารให้แก่บริษัท กบั
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)1/  เงินกู้ เบิกเกินบญัชีธนาคาร 
วงเงิน 20 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสัน้ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน
วงเงิน 50 ล้านบาทและหนงัสือสญัญาคํา้ประกนั วงเงิน 30 ล้าน
บาท  

นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ ไมม่ีการคิด
ค่าธรรมเนียม

- -
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3.   รายการค้ําประกนัเงินกู้ยืมธนาคาร 
รายการดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผล และเป็นเง่ือนไขของการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท โดยเป็นการคํา้ประกนัสาํหรับเงินกู้ยืมเพื่อซือ้รถยนต์สาํหรับให้เช่า และสาํหรับเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท โดย
ไมม่ีการคิดคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัเงิน

9.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการเช่าและใหเ้ช่าทรพัย์สิน

• บริษัทเช่าพืน้ท่ีอาคารเพื่อใช้เป็นศนูย์บริการจาก บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย และบริษัทให้ บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย 
เช่าพืน้ที่สํานกังานบางส่วนเพื่อใช้เป็นโชว์ รูมสําหรับจําหน่ายรถยนต์นิสสนั โดยอาคารทัง้สองแห่งตัง้อยู่บริเวณพืน้ที่
เดียวกันบนถนนพระราม 3 บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในพืน้ที่บริเวณด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ และ บจก.สยามนิสสนั 
กรุงไทยเป็นเจ้าของสิทธิในพืน้ที่บริเวณด้านหลงั ซึ่งต่อมาบริษัทได้มีการขยายการดําเนินธุรกิจ จึงได้เช่าพืน้ที่ใช้ในสว่น
หลงัเพิ่มเติมสําหรับเป็นศนูย์บริการ และได้ให้ บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย เช่าพืน้ที่สว่นหน้าบางสว่นเพื่อใช้เป็นโชว์รูม 
โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรม สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าเช่าในพืน้ที่สํานักงานใกล้เคียง บริษัทมีความ
จําเป็นต้องทํารายการดงักลา่ว เพราะเป็นข้อตกลงที่เกิดขึน้ก่อนท่ีบริษัทจะมีนโยบายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
วา่บริษัทจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านหน้าเพื่อก่อสร้างอาคารสาํนกังาน และ บจก.สยามนิสสนั กรุงไทยจะเป็นผู้ ใช้
ประโยชน์จากที่ดินด้านหลงัเพื่อก่อสร้างศนูย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ แต่ต่อมาเมื่อบริษัทมีการขยายงานทําให้มีการใช้
พืน้ท่ีอาคารด้านหลงัสาํหรับบริการลกูค้าของบริษัทมากขึน้ บริษัทจึงขอเช่าพืน้ที่ดงักลา่วจาก บจก.สยามนิสสนั กรุงไทย 
ในขณะเดียวกนั บจก.สยามนิสสนั กรุงไทย ซึ่งประกอบธุรกิจตวัแทนจําหน่ายนิสสนัมีความต้องการเช่าโชว์รูมด้านหน้า
เพื่อจอดรถสาํหรับจําหน่าย จึงจําเป็นต้องขอเช่าพืน้ที่บางสว่นจากบริษัท รายการดงักลา่วจึงเป็นผลมาจากข้อตกลงใน
อดีต ซึ่งในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึน้ต่อไปตลอดอายุสญัญา 10 ปี ซึ่งจะสิน้สุดลงวันที่ 19 
กมุภาพนัธ์ 2558
• บริษัทยอ่ยเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโชว์รูม โตโยต้าชวัร์ กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์และเป็นสํานกังานสาขา โดยบริษัทย่อยให้ 
บจก. คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต  เช่าที่ดินดงักลา่วบางสว่นเพื่อใช้เป็นโชว์รูมสาํหรับจําหนา่ยรถยนต์นําเข้า โดยอาคารทัง้
สองแหง่ตัง้อยูบ่ริเวณพืน้ที่เดียวกนับนถนนศรีนครินทร์ และบริษัทย่อยคิดค่าเช่าที่ดินในอตัราที่ตกลงกนัไว้ โดยบริษัทที่
เก่ียวข้อดงักลา่วจะรับผิดชอบในสว่นของคา่ใช้จ่ายด้านสาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายสว่นกลาง
• บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อใช้สําหรับจําหน่ายรถยนต์บริเวณถนนรามอินทรา โดยเช่าที่ดินดงักล่าวจาก บจก. ธนภทัร 
พร็อพเพอร์ตี ้โดยจ่ายค่าเช่าตามราคาที่ตกลงกันไว้ ตามเกณฑ์ของราคาตลาด และรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึน้จากการเช่าที่ดิน

รายการซ้ือทรพัย์สิน

          บริษัทซือ้รถยนต์ อะไหลร่ถยนต์ และเคร่ืองมือช่างจาก บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย และ บจก. โตโยต้า กรุงไทย 
เพื่อสําหรับประกอบกิจการของบริษัทในการให้ลูกค้าเช่ารถยนต์ โดยมีราคาที่ยุติธรรม และเปรียบเทียบได้กับผู้ จัด
จําหนา่ยรถยนต์รายอื่น  ทัง้นีใ้นอนาคตหากมีการทํารายการซือ้ทรัพย์สินระหว่างกนัเพิ่มเติม บริษัทจะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาราคา รวมทัง้ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของการทํารายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น บริษัทคาดว่าจะมีรายการซือ้ทรัพย์สินระหว่างกันเกิดขึน้อีก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายให้ลกูค้า
สามารถเลอืกยี่ห้อรถยนต์ที่ต้องการได้ แตก่ารจดัซือ้รถยนต์ยี่ห้อดงักลา่วจะจดัให้มีผู้ จําหนา่ยรถยนต์อื่นเข้ามาเสนอราคา 
โดยที่ผู้ จําหนา่ยรถยนต์ที่ให้เง่ือนไขที่ดีที่สดุจะเป็นผู้ที่ได้รับคดัเลอืก
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3.   รายการค้ําประกนัเงินกู้ยืมธนาคาร 
          บจก. ธนภทัรพรอพเพอร์ตี ้คณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ และคณุพิเทพ จนัทรเสรีกุล  เป็นผู้คํา้ประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้ 
และเงินกู้ ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์  โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมคํา้ประกันเงินกู้ กับบริษัท เนื่องจากบริษัทมี
ความจําเป็นสําหรับเงินทนุเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่จึงให้การสนบัสนุนการกู้ ยืมเงินดงักลา่วจาก
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นีใ้นอนาคตหากมีความจําเป็นในการทํารายการเพิ่มเติม บริษัทจะดําเนินการอยา่งยตุิธรรม โดยหาก
มีการคิดค่าธรรมเนียมคํา้ประกันเงินกู้  จะใช้อัตรายุติธรรมที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนักลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลา่วมีนโยบายให้การสนบัสนนุการ
กู้ยืมเงินของบริษัทโดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียม

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน

          บริษัทได้มีการกําหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนั โดยจะกําหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่
มีสว่นได้เสยีไมส่ามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการอนมุตัิรายการดงักลา่วได้ รวมทัง้บริษัทได้จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ร่วมเข้าพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่วด้วย  โดยนโยบายในการเข้าทํารายการ
ระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งนัน้ บริษัทจะมีการกําหนดรายละเอียดรายการ ราคา และเง่ือนไข
ต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ปัจจุบนั บริษัทได้กําหนดการเข้าทํารายการระหว่างกันในรายการค้าที่กระทําปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการ
สนบัสนนุธุรกิจปกติ ดงันี ้

1) รายการค้าที่บริษัทกระทําปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

วงเงินอนมุติัสญัญาเช่าระยะยาว

1/ รวมวงเงินสญัญาที่เกิดขึน้ทัง้หมดในไตรมาสเดียวกนักบัวนัที่มีการตกลงเข้าทาํรายการซึง่เกิดจากบคุคลเดียวกนั หรือผู้ที่เก่ียวข้องและญาติ
สนิทของบคุคลดงักลา่ว ทัง้นีย้กเว้นเป็นรายการที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว
2/ บริษัทจะสง่หนงัสือเวยีนให้กรรมการตรวจสอบทราบถึงรายละเอียดของรายการ รวมถึงเอกสารตา่งๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความ
เหมาะสมของรายการ ก่อนการตกลงเข้าทาํรายการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั รวมถึงจดัให้มีวาระเพ่ือให้ความเห็นรายการดงักลา่วในการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในคราวถดัไป และรายงานความเห็นของกรรมการตรวจสอบตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป
3/ จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการ ก่อนการตกลงเข้าทาํรายการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดย
สง่รายละเอียดของรายการ รวมถึงเอกสารตา่งๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา และจดัให้มีการพิจารณาอนมุตัิโดยผ่านที่ประชมุคณะกรรมการ
ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ โดยกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียไมมี่สิทธิออกเสียงในรายการดงักลา่ว

วงเงิน

ผู้มีอํานาจอนมุติัในรายการค้าปกติ

กรณีทําสญัญากบับคุคลภายนอก
กรณีทําสญัญากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

 / บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 1/

วงเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท
ผู้จดัการอาวโุสสายงานการตลาด และผู้จดัการ
แผนกกฎหมาย

ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด และผู้ จัดการแผนก
กฎหมาย2/

วงเงินตัง้แต่ 3 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 6 ล้านบาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงาน
สนบัสนนุธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงาน
สนบัสนนุธุรกิจ2/

วงเงินตัง้แต่ 6 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 20 ล้านบาท รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ2/

วงเงินตัง้แต่ 20 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 50 ล้านบาท กรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการบริษัท3/

วงเงินตัง้แต่ 50 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 100 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท3/

วงเงินตัง้แต่ 100 ล้านบาทขึน้ไป คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท3/
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วงเงินอนมุติัการจดัซ้ือและจดัหารถยนต์

1/ รายการซือ้รถยนต์ที่เกิดขึน้ตอ่ครัง้ซึง่เกิดจากบคุคลเดียวกนัหรือผู้ที่เก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว ทัง้นีย้กเว้นเป็นรายการที่ต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
2/  ทัง้นีบ้คุคลที่อาจมีความขดัแย้ง/บคุคลที่เก่ียวข้องจะต้องกําหนดราคาขายที่ต้นทนุบวกกําไรไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่คนั นอกจากนีบ้ริษัทจะ
ทําการเปรียบเทียบราคารถยนต์และอปุกรณ์เสริมตา่งๆ กบัผู้จดัจําหน่ายรถยนต์รายอื่นๆ เพื่อให้ได้รับข้อเสนอที่ดีที่สดุ โดยนําส่งรายละเอียด
ของการทํารายการดงักลา่วรวมถึงเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบคราว
ถดัไป 
3/  ทัง้นีบุ้คคลที่อาจมีความขัดแย้ง/บุคคลที่เก่ียวข้องจะต้องกําหนดราคาขายที่ต้นทุนบวกกําไรไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนั บริษัทจะทําการ
เปรียบเทียบราคารถยนต์และอปุกรณ์เสริมตา่งๆ กบัผู้จดัจําหน่ายรถยนต์รายอื่นๆ เพ่ือให้ได้รับข้อเสนอที่ดีที่สดุ นอกจากนีบ้ริษัทจะจัดประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาสง่รายละเอียดของรายการ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของรายการ ก่อนการตกลงเข้าทํารายการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั และจดัให้มีการพิจารณาอนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมการที่มีกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ โดยกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียไมมี่สิทธิออกเสียงในรายการดงักลา่ว

2) รายการค้าที่บริษัทกระทําปกติเพื่อประกอบกิจการหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
หรือรายการอื่นๆ ท่ีไมเ่ป็นธุรกิจของบริษัท 

          บริษัทจะดําเนินการให้มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาในเบือ้งต้นก่อนที่จะมีการอนมุตัิเข้า
ทํารายการ และบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุ เพื่อดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรม และมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มี
สว่นได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักลา่ว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะดําเนินการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน
ดงักลา่ว เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามความ
เหมาะสม 

วงเงิน

ผู้มีอํานาจอนมุติัในรายการค้าปกติ

กรณีทําสญัญากบับคุคลภายนอก
กรณีทําสญัญากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

 / บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 1/

วงเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท
ผู้จดัการฝ่ายบริหารจดัการ และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ

ผู้จดัการฝ่ายบริหารจดัการ และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ2/

วงเงินตัง้แต่ 3 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 6 ล้านบาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธุรกิจ

วงเงินตัง้แต่ 6 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 20 ล้านบาท รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ2/

วงเงินตัง้แต่ 20 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 50 ล้านบาท กรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการบริหาร3/

วงเงินตัง้แต่ 50 ล้านบาท ถึงไมเ่กิน 100 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท3/

วงเงินตัง้แต่ 100 ล้านบาทขึน้ไป คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท3/
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9.3  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต

          บริษัทได้กําหนดนโยบายในการเข้าทํารายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตตามที่ได้กลา่วข้างต้น โดยการ
กําหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่
เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกบั
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

          รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ คําสัง่หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิท่ีสาํคญัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

          ทัง้นี ้หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี  และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท
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 งบการเงินปี 2554 งบการเงินปี 2555 งบการเงินปี 2556
รายการ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

 จํานวน % จํานวน % จํานวน %
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)       
รายได้จากคา่เชา่รถยนต์ 1,096.94     47.94 1,101.86     44.03 1,064.60     51.71 
รายได้จากการขายรถยนต์ 1,098.56     48.01 1,309.21     52.32 917.92     44.58 
รายได้อื่น 92.67        4.05 91.17        3.64 76.32        3.71 
รวมคา่ใช้จา่ย 1,729.58     75.59 1,887.42     75.43 1,643.05     79.80 
กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 558.59     24.41 614.82     24.57 415.79     20.20 
ต้นทนุทางการเงิน 103.04        4.50 92.08        3.68 74.74        3.63 
ภาษีเงินได้ 130.06        5.68 118.76        4.75 67.89        3.30 
กําไรสทุธิ 325.50     14.23 403.99     16.14 273.16     13.27 
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)    
รวมสนิทรัพย์ 3,653.26   100.00 3,660.08   100.00 3,415.65   100.00 
รวมหนีส้นิ 2,311.07     63.26 2,111.38     57.69 1,794.07     52.53 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,342.19     36.74 1,548.70     42.31 1,621.58     47.47 
จํานวนหุ้นท่ีออก (ล้านหุ้น) 250.00 250.00 250.00 
มลูคา่ตามบญัชี    
กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) 1.29 1.62 1.09 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.76 0.82 0.63 
อตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญั    
อตัรากําไรขัน้ต้น - (ไมร่วมกําไรจากการขายรถ
เพื่อให้เช่า)

19.11% 17.15%
 

17.23%
 

อตัรากําไรขัน้ต้น - (รวมกําไรจากการขายรถเพื่อให้
เช่า)

27.66% 28.96%
 

25.89%
 

อตัราผลตอบแทนจากการดําเนนิงาน 24.41% 24.57% 20.20% 
อตัรากําไรสทุธิ 14.23% 16.14% 13.27% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 15.53% 16.81% 11.75% 
อตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น 24.69% 27.76% 17.23% 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2554-2555 ตรวจสอบโดย นางสาวจนัทรา วอ่งศรีอดุมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 4996
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั

ปี 2556 ตรวจสอบโดย นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 7517
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั

          รายงานของผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัทในปี  2554 – 2556  ได้แสดงความเห็น แบบไมม่ีเง่ือนไขวา่ 
งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป
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10.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ

รายการ
1-ม.ค.-55 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) 31ธันวาคม 2556

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89,803,991.38 2.46 157,393,637.14 4.30 101,764,480.40 2.98 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย 667,840.73 0.02 1,030,427.76 0.03 80,258,485.84 2.35 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 208,896,529.99 5.72 151,412,842.96 4.14 166,952,083.38 4.89 

ค่าเบีย้ประกนัจ่ายลว่งหน้า 42,533,245.13 1.16 43,747,014.93 1.20 45,421,989.81 1.33 

สนิค้าคงเหลอื 214,478,552.57 5.87 261,046,582.46 7.13 143,175,271.23 4.19 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 13,285,324.08 0.36 14,798,997.85 0.40 14,357,370.66 0.42 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 569,665,483.88 15.59 629,429,503.10 17.20 551,929,681.32 16.16 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกนั 63,053,444.05 1.73 57,560,920.30 1.57 57,693,717.83 1.69 

สนิทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 2,917,047,480.21 79.85 2,863,229,487.65 78.23 2,704,467,456.13 79.18 

อปุกรณ์ 9,612,858.36 0.26 10,445,093.73 0.29 8,237,832.59 0.24 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,089,280.44 0.06 1,775,038.14 0.05 1,495,555.85 0.04 

สทิธิการเช่า 54,841,639.46 1.50 60,464,024.57 1.65 53,977,356.58 1.58 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,097,662.45 0.03 1,176,565.51 0.03 1,374,312.75 0.04 

ภาษีเงินได้ถกูหัก ณ ที่จ่าย 33,321,527.46 0.91 33,321,527.46 0.91 33,321,527.46 0.98 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 2,534,318.00 0.07 2,679,818.00 0.07 3,153,230.00 0.09 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 3,083,598,210.43 84.41 3,030,652,475.36 82.80 2,863,720,989.19 83.84 

รวมสนิทรัพย์ 3,653,263,694.31 100.00 3,660,081,978.46 100.00 3,415,650,670.51 100.00 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้  จากสถาบนัการเงิน 174,442,900.85 4.77 33,833,956.83 0.92 9,765,128.22 0.29 

ตัว๋แลกเงิน - - 159,737,697.30 4.36 169,867,044.94 4.97 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 53,087,757.93 1.45 62,810,597.65 1.72 70,800,416.61 2.07 

เจ้าหนีค่้าซือ้สนิทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 102,322,283.62 2.80 120,166,378.05 3.28 74,192,588.35 2.17 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินถึงกําหนดชําระใน 1ปี 135,421,495.85 3.71 135,035,357.31 3.69 112,609,722.24 3.30 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ถงึกําหนดชําระใน1ปี 718,279,510.99 19.66 524,997,130.04 14.34 491,121,033.76 14.38 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 45,054,287.54 1.23 38,842,787.57 1.06 7,335,405.88 0.21 

เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลกูค้า 39,616,978.85 1.08 44,512,291.50 1.22 49,418,364.17 1.45 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 13,110,210.21 0.36 10,868,739.25 0.30 11,979,439.23 0.35 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 1,281,335,425.84 35.07 1,130,804,935.50 30.90 997,089,143.40 29.19 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 241,337,015.22 6.61 197,803,487.70 5.40 210,369,406.53 6.16 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ 722,696,145.48 19.78 722,799,227.68 19.75 537,549,021.29 15.74 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 63,091,822.16 1.73 56,474,984.07 1.54 44,410,742.38 1.30 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,608,466.00 0.07 3,501,289.00 0.10 4,656,178.96 0.14 

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 1,029,733,448.86 28.19 980,578,988.45 26.79 796,985,349.16 23.33 

รวมหนีส้นิ 2,311,068,874.70 63.26 2,111,383,923.95 57.69 1,794,074,492.56 52.53 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 250,000,000.00 6.84 250,000,000.00 6.83 250,000,000.00 7.32 

สว่นเกินมลูค่าหุ้น 162,450,370.20 4.45 162,450,370.20 4.44 162,450,370.20 4.76 

กําไรสะสม - - -

จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 31,957,648.04 0.87 31,957,648.04 0.87 31,957,648.04 0.94 

ยงัไม่ได้จดัสรร 889,662,460.81 24.35 1,093,426,912.82 29.87 1,176,615,756.20 34.45 

ผลกําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 7,180.56 - 24,794.90 - 552,403.51 0.02 

รวมสว่นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,334,077,659.61 36.52 1,537,859,725.96 42.02 1,621,576,177.95 47.47 

สว่นได้เสียที่ไม่มอีํานาจควบคมุในบริษัทย่อย 8,117,160.00 0.22 10,838,328.55 0.30 - -

รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 1,342,194,819.61 36.74 1,548,698,054.51 42.31 1,621,576,177.95 47.47 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ถือหุ้น 3,653,263,694.31 100.00 3,660,081,978.46 100.00 3,415,650,670.51 100.00 

(หน่วย : ล้านบาท)
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10.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

10.3 งบกระแสเงนิสด

รายการ
1-ม.ค.-55 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) 31ธันวาคม 2556

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ 1,096,943,307.73 47.94 1,101,857,129.60 44.03 1,064,599,719.54 51.71 

รายได้จากการขายรถยนต์ 1,098,561,968.73 48.01 1,309,210,382.06 52.32 917,918,962.69 44.58 

รายได้อื่น 92,671,362.43 4.05 91,172,587.93 3.64 76,323,722.58 3.71 

รายได้รวม 2,288,176,638.89 100.00 2,502,240,099.59 100.00 2,058,842,404.81 100.00 

ต้นทนุการให้เช่ารถยนต์ 887,322,711.36 38.78 912,911,892.41 36.48 881,132,166.34 42.80 

ต้นทนุการขายรถยนต์ 700,853,642.08 30.63 799,917,099.41 31.97 588,102,923.07 28.56 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 141,408,084.19 6.18 174,591,635.49 6.98 173,813,252.95 8.44 

รวมค่าใช้จ่าย 1,729,584,437.63 75.59 1,887,420,627.31 75.43 1,643,048,342.36 79.80 

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 558,592,201.26 24.41 614,819,472.28 24.57 415,794,062.45 20.20 

ต้นทนุทางการเงิน 103,035,730.48 4.50 92,077,306.43 3.68 74,739,243.58 3.63 

ภาษีเงินได้ 130,060,119.97 5.68 118,756,545.29 4.75 67,891,304.04 3.30 

กําไรสทุธิ 325,496,350.81 14.23 403,985,620.56 16.14 273,163,514.83 13.27 

การแบ่งปันกําไร

สว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 323,401,946.46 14.13   401,264,452.01 16.04   273,163,514.83 13.27 

สว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 2,094,404.35 0.09  2,721,168.55 0.12 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1.30 1.62 1.09 

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2554 2555 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 455,556,470.78 522,742,165.85 341,054,818.87 

รายการปรับปรุงกระทบกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (638,361.00) - (3,630,144.93)
หนีส้ญู 343,318.00 1,486,245.31 -

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจําหน่าย 653,041,642.97 665,862,482.81 646,711,284.27 
ขาดทนุจากสนิค้าสญูหาย - 717,098.31 -

กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือ
ขาย (249,063.35) (341,179.99) (768,547.33)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 688,490.00 851,370.00 1,154,889.96 
ดอกเบีย้รับ (1,650,071.08) (1,845,298.03) (1,956,236.10)
ดอกเบีย้จ่าย 102,956,225.48 92,359,117.98 74,594,231.20 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สนิทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 1,210,048,652.04 1,281,832,002.24 1,057,160,295.94 

(หน่วย : บาท)

48



งบกระแสเงนิสด

งบการเงินรวม

2554 2555 2556

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง :

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (34,793,041.20) 57,189,045.02 (11,909,095.49)

ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า (4,506,013.07) (1,213,769.80) (1,674,974.88)

สนิค้าคงเหลอื 372,601,218.87 417,056,733.58 446,010,787.12 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (2,816,122.94) (2,886,471.13) 716,876.78 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น (1,569,618.00) (145,500.00) (473,412.00)

หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) :

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น (637,576.08) 9,683,317.97 7,697,993.64 

เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลกูค้า 895,996.65 4,895,312.65 4,906,072.67 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 2,035,493.86 (287,275.75) 1,110,699.98 

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,541,258,990.13 1,766,123,394.78 1,503,545,243.76 

เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า (462,655,283.37) (432,307,777.29) (484,533,633.17)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (94,979,980.52) (131,667,579.11) (111,551,925.03)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 983,623,726.24 1,202,148,038.38 907,459,685.56 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับดอกเบีย้ 1,729,276.53 1,860,900.77 1,440,334.74 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย - (10,813,000.00)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย - -

เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย - -

เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั 45,000,000.00 80,000,000.00 

เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั (45,000,000.00) (80,000,000.00)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย 90,000,000.00 110,000,000.00 275,200,000.00 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย (90,000,000.00) (110,000,000.00) (353,000,000.00)

เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกนัลดลง (เพิ่มขึน้) (2,903,132.90) 5,492,523.75 (132,797.53)

เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ถาวร (22,305,643.57) (18,339,286.74) (5,565,918.97)

เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (395,511.80) (200,900.00) (128,865.97)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (23,875,011.74) (11,186,762.22) (93,000,247.73)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (103,801,754.61) (86,128,919.69) (68,685,826.48)

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) (7,638,505.77) 19,391,055.98 (14,068,828.61)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 415,000,000.00 50,000,000.00 110,000,000.00 

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (295,000,000.00) (210,000,000.00) (120,000,000.00)

เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน - 274,595,149.34 444,914,187.38 

เงินสดจ่ายชําระตัว๋แลกเงินครบกําหนด - (120,000,000.00) (440,000,000.00)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 220,000,000.00 100,000,000.00 140,000,000.00 

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (143,911,388.93) (143,919,666.06) (149,859,716.24)

เงินสดจ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ (914,206,411.86) (809,809,249.97) (582,388,410.62)

เงินสดจ่ายเงินปันผล (196,729,962.00) (197,500,000.00) (190,000,000.00)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,026,288,023.17) (1,123,371,630.40) (870,088,594.57)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ (66,539,308.67) 67,589,645.76 (55,629,156.74)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 156,343,300.05 89,803,991.38 157,393,637.14 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี 89,803,991.38 157,393,637.14 101,764,480.40 

(หน่วย : บาท)
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10.4 อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ

งบการเงินรวม
2554 2555 2556

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไร
อตัรากําไรขัน้ต้น - (ไมร่วมกําไรจากการขายรถ
เพื่อให้เช่า)

19.11% 17.15% 17.23%

อตัรากําไรขัน้ต้น - (รวมกําไรจากการขายรถ
เพื่อให้เช่า)

27.66% 28.96% 25.89%

อตัราผลตอบแทนจากการดําเนนิงาน 24.41% 24.57% 20.20%
อตัรากําไรสทุธิ 14.23% 16.14% 13.27%
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เทา่) 0.44 0.56 0.55
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.64 0.68 0.58
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 15.53% 16.81% 11.75%
อตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น 24.69% 27.76% 17.23%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.60 1.36 1.11 
อตัราสว่นวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
(เทา่)

5.42 6.68 5.56

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล 58.46% 50.61% 57.79%
ข้อมูลต่อหุ้น 
มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 5.62 6.19 6.49 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท) 1.30 1.62 1.09 

(หน่วย : บาท)
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11.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ (Overview)

          โดยสรุปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปี  สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 (งบการเงินรวม)   
บริษัทมีรายได้รวม 2,058.84 ล้านบาท กําไรสทุธิ 273.16 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 3,415.65  ล้านบาท แบ่งเป็น
สนิทรัพย์หลกัคือ รถยนต์สาํหรับให้เช่า และรถยนต์ที่รอการขายจํานวนรวม 6,261 คนั มลูค่า 2,844.95  ล้านบาท ลดลง
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจํานวน 6,499 คนั มูลค่า 3,121.37  ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่ลดลงในปี 2556 
เนื่องจากมีรถครบกําหนดสญัญาเช่า และจําหนา่ยในระหวา่งปีคอ่นข้างมาก หากเทียบกบัการสัง่ซือ้รถยนต์ในปีที่ผา่นมา 
ที่มีจํานวนตํ่ากวา่ปี 2555 คิดเป็นมลูคา่ลดลง 276.42 ล้านบาท

          ในขณะท่ีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 1,794.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 317.31 ล้าน
บาท โดยในปี 2555 มีหนีส้นิรวมจํานวน 2,111.38 ล้านบาท เนื่องบริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายรถยนต์ที่ครบกําหนด
สญัญาเช่า และนํารายได้ดงักลา่วกลบัมาบริหารสภาพคลอ่งภายในบริษัทฯ ทําให้มีการกู้ยืมเงินในระหว่างปีที่ลดลง  ใน
ขณะเดียวกัน ปริมาณการสัง่ซือ้รถในปี 2556  ลดลงจากปีก่อนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ในส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 มีจํานวน 1,621.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ที่มีจํานวน 1,537.86 ล้านบาท จากกําไรสทุธิที่ทําได้ใน
ระหวา่งปี 2556 จํานวน 273.16 ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations)

รายได้
          ในปี 2556 บริษัท มีรายได้รวมจํานวน 2,058.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 17.72  จากจํานวน 
2,502.24 ล้านบาท ในปี 2555 โดยแบง่เป็นรายได้หลกั 3 สว่น ดงันี ้
  
1) รายไดค่้าเช่ารถยนต์  บริษัทฯ มีรายได้คา่เช่าในปี 2556 จํานวนเงิน 1,064.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.38 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน ซึง่สาเหตทุี่ลดลงเกิดจากการแขง่ขนัทางด้านราคาในตลาดรถยนต์เช่า ทําให้มีการปรับราคาคา่เช่าลดลงเพื่อให้
แขง่ขนัได้ แตท่ัง้นีบ้ริษัทฯ ได้คํานงึถึงราคาของมลูคา่ซากที่ปรับลดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อราคาจําหน่ายในอนาคตเมื่อ
รถครบสญัญา ดงันัน้บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการให้บริการที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบักลุม่ลกูค้าที่มีความต้องการงาน
บริการท่ีดี ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงมุง่การบริหารจดัการภายในองค์กรเพื่อให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดี โดยในปี 2556 มีอตัรา
กําไรขัน้ต้น (ไมร่วมกําไรจากการขายรถครบสญัญาเช่า) ร้อยละ 17.23 เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน ร้อยละ 0.08  

2) รายไดจ้ากการขายรถยนต์ทีห่มดสญัญาเช่า จํานวน 705.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 178.25 ล้านบาท ปรับ
ลดลงร้อยละ 20.17 สาเหตหุลกัเกิดจากผลกระทบนโยบายภาครัฐ ในโครงการรถยนต์คนัแรก สง่ผลให้เกิดการปรับลดลง
ของราคาขายรถมือสอง และสภาวะตลาดรวมซบเซา เป็นสาเหตใุห้กําไรจากการขายรถยนต์ และยอดจําหนา่ยรถมือสอง
ปรับลดลง โดยรถที่ครบอายสุญัญาเช่าแล้ว และมีการขายในปี 2555 มีจํานวน 1,320 คนั ลดลงจากปี 2555 ที่มีจํานวน 
1,366 คนั ลดลงจํานวน 46 คนั คิดเป็นการลดลงร้อยละ   3.36
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3) รายได้จากการขายรถยนต์ (ดําเนินการโดย บริษัทย่อย) จํานวน 212.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 425.74 
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 50 สาเหตุหลกัเกิดจากโครงการรถยนต์คนัแรกที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน โดยในปี 
2556 มีรายได้จากการขายรถยนต์จํานวน 373 คนั ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกบัปี 2555 ที่ขายได้จํานวน 578 คนั

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
          ต้นทนุการให้เช่ารถยนต์ในปี 2556 เทา่กบั 881.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน 31.78 ล้านบาท โดยในปี 
2555 มีต้นทนุการให้เช่ารถยนต์มีจํานวน 912.91 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง ร้อยละ 3.48   สาเหตทุี่ลดลงเกิดจากการ
บริหารจดัการต้นทนุในเร่ืองของรถยนต์ที่ให้เช่าได้มีประสทิธิภาพมากขึน้

           ต้นทุนการขายรถยนต์ ในปี 2556 จํานวน 588.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน 211.82 ล้านบาท โดย
ต้นทนุขายรถยนต์ในปี 2555 มีจํานวน 799.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.48โดยต้นทนุการขายรถยนต์ผนัแปรไป
ตามปริมาณรถยนต์ที่ขายที่ลดลง

          สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น โดยในปี 2556 
บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม  173.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.44 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.46 
จากปี 2555 ที่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมคิดเป็นร้อยละ 6.98 ของรายได้รวมปี 2555 สาเหตหุลกัที่เพิ่มขึน้เกิด
จากคา่เช่าสว่นของบริษัทยอ่ยที่ปรับขึน้ระหวา่งปี และคา่ใช้จ่ายในสว่นของพนกังาน

ก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทน
          กําไรสทุธิของบริษัทในปี 2556 มีจํานวน 273.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 130.82 ล้านบาท คิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 32.38 เมื่อเทียบกบัปี 2555 ที่มีกําไรสทุธิจํานวน 403.98 ล้านบาท โดยกําไรสทุธิที่ปรับลดลง เนื่องจาก

1) ผลกระทบจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คนัแรก ส่งผลให้เกิดการปรับลดกําไรจาการขายรถ และรายได้จากการขาย
รถยนต์ใช้แล้วในช่วงปีที่ผ่านมาในปี 56 โดยมีกําไรจากการขายรถ 318.90 และรายได้รถยนต์ใช้แล้ว จํานวน 212.70 
ล้านบาท ปรับลดลงกว่าร้อยละ 29 และ ร้อยละ 50 ตามลําดบั เมื่อเทียบกบัปี 2555   โดยในปี 2556 จํานวนรถยนต์ที่
สิน้สดุสญัญาเช่า และจํานวนรถยนต์ขายมือสองของบริษัทย่อย มีจํานวนรวม 1.320 คนั และ373 คนั ปรับลดลงร้อยละ
3.4 และร้อยละ 35.8 เทียบกบัปี 2555 ตามลาํดบั  

2) อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ปรับลดลงจากปีก่อน โดยในปี 2556 อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ในอตัราร้อยละ 20 
ในขณะที่อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2556 มีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 23 ซึ่งเป็นผลจากการประกาศตามพระราช
กฤษฎีกาฉบบัที่ 530  (พ.ศ. 2554) ลงวนัที่ 14 ธันวาคม 2554 ที่ได้มีการประกาศปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลลง
จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ในปี 2556 และ 2557 ตามลาํดบั 
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ฐานะการเงนิ

สินทรัพย์
          ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 3,415.65 ล้านบาท ลดลงจากวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งมี
จํานวน 3,660.08 ล้านบาท โดยลดลงเป็นจํานวน 244.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.68 โดยสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 แบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 551.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.16 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 2,823.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.84 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มี
สนิทรัพย์หมนุเวียน 629.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.20 ของสนิทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 3,030.65 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 82.80 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์หลกัของบริษัท คือรถยนต์ที่มีในพอร์ต โดยมีมูลค่าสุทธิ
จํานวน 2,844.95 ล้านบาท 

          โดยในปี 2556 มีรถยนต์ในพอร์ตจํานวน 6,261 คนั ลดลงจํานวนสทุธิ 238 คนั เทียบกบัปี 2555 ที่มีรถในพอร์ต
จํานวน 6,499 คนั โดยสาเหตเุกิดจากการแข่งขนัทางด้านราคาในตลาดรถยนต์เช่า ในขณะที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโต
ทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัผลประกอบการท่ีดี

จํานวนรถยนต์ในพอร์ต

ลูกหนีก้ารค้า
          เมื่อพิจารณาจากคณุภาพลกูหนีก้ารค้าของบริษัท (ก่อนหกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มี
จํานวนเท่ากบั 151.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 2.45 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.64 ในขณะที่ปี 
2555 มีจํานวนลกูหนีเ้ท่ากับ 148.74 ล้านบาท โดยลกูหนีก้ารค้าสทุธิหลงัหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในปี 2556จํานวน 
149.42 ล้านบาท แบ่งเป็นลกูหนีจ้ากการขายรถยนต์จํานวน 45.31 ล้านบาท และลกูหนีจ้ากการให้เช่ารถยนต์จํานวน 
104.11 ล้านบาท ซึ่งในสว่นของลกูหนีจ้ากการขายรถยนต์ทัง้หมดเป็นลกูหนีใ้นกลุม่ของธนาคารที่รับจดัสินเช่ือรถยนต์ 
ในสว่นของลกูหนีจ้ากการให้เช่ารถจํานวน 104.11 ล้านบาท เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงกําหนดชําระจํานวน 82.58 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 79.31 ของลกูหนีจ้ากการให้เช่ารถ ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการติดตามหนีอ้ย่างใกล้ชิด และได้มีการพิจารณา
คดัเลอืกลกูค้า โดยพิจารณาถึงความนา่เช่ือถือและการมีสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัลกูค้าสว่นใหญ่ มากกวา่ร้อย
ละ 95 เป็นลกูค้าองค์กร ทัง้หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึง่ลกูค้าเหลา่นีม้ีประวตัิการชําระเงินที่ดี  อย่างไร
ก็ตาม บริษัทยงัคงมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตามนโยบายการตัง้สาํรองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

รายการ
สําหรับรอบปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 

2554 2555 2556
จํานวนรถยนต์ต้นงวด (คนั) 6,055 6,408 6,499 

จํานวนซือ้ระหวา่งงวด (คนั) 1,622 1,457 1,082 

จํานวนขายระหวา่งงวด (คนั) 1,269 1,366 1,320 

จํานวนรถยนต์ปลายงวด (คนั)
   - รถยนต์รอการขาย
   - รถยนต์เพ่ือให้เชา่
รวมจํานวนรถยนต์ปลายงวด

370 
6,037 
6,408 

554 
5,944 
6,499 

343 
5,918 
6,261 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิปลายงวด  (ล้านบาท)
- รถยนต์รอการขาย 

   - รถยนต์เพ่ือให้เชา่
รวมมลูคา่ตามบญัชีสทุธิปลายงวด

142.42 
2,917.05 
3,059.47 

178.22 
2,863.23 
3,041.45 

117.93
2,704,47
2,822.40 
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รายละเอียดลกูหนีก้ารค้า แยกตามอายหุนี ้

รายละเอียดลกูหนีก้ารค้า แยกตามประเภทรายการค้า

แหล่งที่มาของเงนิทุน

หนีส้ิน
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนีส้ินรวม 1,794.07 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน  317.31 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 15.02 ของหนีส้ินรวมในปี 2555 ที่มีจํานวน 2,111.38  ล้านบาท โดยการลดลงเกิดจากการจ่ายชําระคืนหนีส้ินเพิ่มขึน้ โดย
หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.53 ของสินทรัพย์รวม แยกเป็นหนีส้ินหมนุเวียนร้อยละ 56 ของหนีส้ินรวม 
และหนีส้ินไม่หมนุเวียนร้อยละ 44 ของหนีส้ินรวม เทียบกับหนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.69 ของ
สินทรัพย์รวม แยกเป็นหนีส้ินหมนุเวียนร้อยละ 54 ของหนีส้ินรวม และหนีส้ินไม่หมนุเวียนร้อยละ 46  ของหนีส้ินรวม โดยสดัส่วนหนีส้ิน
ดงักลา่วไมไ่ด้สง่ผลกระทบกบัการบริหารสภาพคล่องแต่อย่างใด เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่ารถยนต์อย่างต่อเน่ือง รวมถึงยงัมี
รายได้จากการจําหน่ายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า ลกัษณะการประกอบธุรกิจดงักล่าวมีโครงสร้างเงินทนุส่วนใหญ่เป็นหนีส้ิน บริษัทจึงต้อง
บริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายให้มีความสมดลุและสอดคล้องกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงสภาพคล่องทัง้ด้านระยะเวลาและ
อตัราดอกเบีย้ โดยกําหนดระยะเวลากู้ยืมเงินให้สอดคล้องกบัอายขุองสญัญาให้เช่ารถยนต์ และพยายามจดัหาแหล่งเงินกู้ที่มีอตัราดอกเบีย้
คงที่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการกําหนดอตัราคา่เชา่รถยนต์ที่เป็นอตัราคงที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้

รายละเอียดหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงนิของบริษัท แยกตามอายคุงเหลือของสญัญา ดงันี ้

รายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556

 ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 158.72 129.89 127.89

 ไมเ่กิน 3 เดือน 25.01 11.00 18.39

 3 – 6 เดือน 4.87 2.12 1.96

 มากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 4.41 5.73 2.94

รวม 193.01 148.74 151.18

(หกั) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3.91) (5.40) (1.77)

รวม 189.10 143.34 149.41

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556

 ลกูหนีจ้ากการเชา่รถยนต์ 103.49 97.26 104.10

 ลกูหนีจ้ากการขายรถยนต์ 85.61 46.08 45.31

 รวม 189.10 143.34 149.41

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556

 ไมเ่กิน 1 ปี 718.28 525.00 491.12

 1 – 3 ปี 722.70 722.80 537.55

รวม 1,440.98 1,247.80 1,028.67

(หน่วย : ล้านบาท)
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น
          ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 1,621.58ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ซึ่งมีจํานวน 1,548.69 ล้านบาท   เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทที่มีกําไรสทุธิจํานวน  273.16 
ล้านบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปี 2556 จํานวน 2 ครัง้ จํานวนเงินรวม 190.00 ล้านบาท ครัง้ที่ 1) 
จากมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่งกําหนดให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม ของปี 2555 เป็นจํานวน 97.50  ล้านบาท หรือเทียบเท่าในอตัรา 0.39 บาทต่อหุ้น และ ครัง้ที่ 2) 
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 ซึ่งกําหนดให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงาน
ระหวา่งเดือน มกราคม ถึง มิถนุายน ของปี 2556 เป็นจํานวน 92.50 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ในอตัรา 0.37 บาทตอ่หุ้น

โครงสร้างเงนิทุน
          บริษัทซือ้รถยนต์เพื่อให้เช่า โดยใช้แหลง่เงินทนุหลกัจากหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ (ณ สิน้ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 
67 ของหนีส้ินกู้ยืมระยะยาว) ซึ่งเป็นลกัษณะปกติของการดําเนินธุรกิจนี ้เนื่องจากเป็นหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ที่ใช้ในการดําเนินกิจการของบริษัท และหนีส้ินดงักลา่วก็จะสามารถจดักระแสเงินสดจ่ายสอดคล้องกบักระแส
เงินสดรับของบริษัท อีกทัง้เป็นนโยบายการใช้แหลง่เงินทนุของบริษัท เพราะนอกจากความสอดคล้องของกระแสเงินสด
รับ-จ่ายแล้ว การบริหารดอกเบีย้ยงัทําได้ง่ายจากอตัราดอกเบีย้ที่คงที่ 

          อย่างไรก็ตามในการจัดหาแหลง่เงินทนุเพื่อซือ้รถยนต์สําหรับให้เช่าของบริษัท อาจจะมีการใช้เงินกู้ จากสถาบนั
การเงิน หากพิจารณาแล้วได้เง่ือนไขต้นทุนทางการเงินที่ตํ่ากว่าและรวมถึงกรณีสญัญาเช่าที่มีกับลกูค้ารายใหญ่ซึ่งมี
ความต้องการเช่ารถยนต์จํานวนมาก 

          โดยสรุปแล้วการจดัหาแหลง่เงินทนุจะพิจารณาจากทัง้ความสอดคล้องของกระแสเงินสดรับ -จ่าย จํานวนสญัญา
เช่าที่มีกบัลกูค้า และต้นทนุทางการเงิน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุทางการดําเนินธุรกิจและการบริหารเงิน 

สภาพคล่อง
          สําหรับในปี 2556 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 907.46 ล้านบาท ลดลงจํานวน 
294.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2555 ที่มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,202.15 ล้านบาท สาเหตุ
หลกัเนื่องจากราคาขายรถยนต์ที่ปรับลดลง ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 93 ล้านบาท  
แบง่เป็น จํานวนเงินจ่ายเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นจากบริษัทย่อยสทุธิ 10.81 ล้านบาทจํานวนเงินจากการจ่ายซือ้เงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์เผ่ือขายสทุธิจํานวน 77.80 ล้านบาท และจากการลงทุนจากการย้ายสถานที่ตัง้สาขาอโศกแห่งใหม่ของ
บริษัทฯ รวมทัง้สาขาย่อยมีการสร้างศนูย์บริการ ในสว่นกระแสเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทในปี 2556 เงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 870.09 ล้านบาท ลดลงจํานวน 253.28 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2555 ที่มีจํานวน 
1,123.37 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงิน แบ่งเป็นยอดเงินกู้ เบิกเกินบญัชี และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินเพิ่มขึน้รวม 120.85 ล้านบาท  แบ่งเป็นการใช้ไปในการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานระหว่าง
เดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม ของปี 2555 และเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ของปี 2556 จํานวนรวม 190 ล้านบาท จ่าย
ดอกเบีย้จํานวน 68.68 ล้านบาท และจ่ายชําระคืนหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 582.39  ล้านบาท 
และจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบนัการเงิน 149.86 ล้านบาท ทําให้กระแสเงินสดลดลงสทุธิ 55.63 ล้านบาท 
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          โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระกระแสเงินสดจ่ายสําหรับหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ และเงินกู้ ระยะ
ยาวที่ถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งปี จํานวน 603.72 ล้านบาท  ในขณะที่มีรายได้ขัน้ตํ่าจากค่าเช่าในอนาคตภายใต้
สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีไมอ่าจบอกเลิกได้อายไุม่เกินหนึ่งปี จํานวน 872.16 ล้านบาท ประกอบกบักระแสเงินสดรับที่จะ
ได้รับจากการขายรถที่หมดอายสุญัญาเช่าในระหวา่งปี 2557 ก็ทําให้เพียงพอตอ่สภาพคลอ่งของบริษัท 

รายละเอียด รายได้คา่เช่าในอนาคตภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีไมอ่าจบอกเลกิได้

11.2      ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
          ในปี 2556 บริษัท ได้แต่งตัง้นางสาวสลุลิต  อาดสว่าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 7517   แห่งบริษัท 
สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ประจําปี 
2556 เป็นจํานวนเงินรวม 1,004,000 บาท แบ่งเป็นของบริษัทจํานวนเงิน 740,000 บาท และของบริษัทย่อยจํานวนเงิน 
264,000 บาท

รายได้ค่าเช่าในอนาคต ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2554 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2556
 ไมเ่กิน 1 ปี 859.24 856.76 872.16
 เกิน 1 ปีแตไ่มเ่กิน 5 ปี 980.61 1,035.83 964.73

รวม 1,839.85 1,892.59 1,836.89

(หน่วย : ล้านบาท)
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ช่ือ – นามสกลุ
ตําแหน่ง 

อายุ
(ปี)

คณุวฒุิการศึกษา /
ประวติัการอบรม

สดัสว่น
การ

ถือหุ้น
ใน

บริษัท
(%)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่ง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั

ช่วงเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

นายไพฑรูย์  จนัทรเสรีกลุ 67 - อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น
19

40 เป็นบิดาของ
คณุพิเทพ จนัทรเสรีกลุ 
คณุพิชิต จนัทรเสรีกลุ

2546 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 
(ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน)

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ
บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล 
(รับซือ้และจําหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว)

 

 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ
บจก. โตโยต้า กรุงไทย 
(ตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ ย่ีห้อโตโยต้า)

2535 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ
บจก. ธนภทัร พรอพเพอร์ตี ้(ให้เช่าอาคารสํานกังาน)

2535 - 2546 กรรมการผู้จดัการ
บจก. กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน)

 

นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ 43 - ปริญญาโท สาขาการ
   เงิน,
Seattle University,
สหรัฐอเมริกา

9.6 เป็นบตุรของ
คณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ และ
เป็นพ่ีของ
คณุพิชิต จนัทรเสรีกลุ

2547 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้จดัการ
กรรมการบริหาร

บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 
(ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ
 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล 

(รับซือ้และจําหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว)
- อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น
19

2547 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ
บจก. โตโยต้า กรุงไทย 
(ตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ ย่ีห้อโตโยต้า) 

2535 - ปัจจบุนั กรรมการ
บจก. ธนภทัร พรอพเพอร์ตี ้(ให้เช่าอาคารสํานกังาน)

2541 - 2546 รองกรรมการผู้จดัการ
บจก. กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดําเนินงาน)
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ช่ือ – นามสกลุ
ตําแหน่ง 

อายุ
(ปี)

คณุวฒุิการศึกษา /
ประวติัการอบรม

สดัสว่น
การ

ถือหุ้น
ในบริษัท

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั

ช่วงเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

นายพิชิต  จนัทรเสรีกลุ
กรรมการและ
รองกรรมการผู้จดัการ
กรรมการบริหาร
 
 

41 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, 
University of Toledo, 
สหรัฐอเมริกา

9.6 เป็นบตุรของ
คณุไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ
และเป็นน้องของ
คณุพิเทพ จนัทรเสรีกลุ

2547 - ปัจจบุนั กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อ
การดําเนินงาน)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ
บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซือ้และจําหน่ายรถยนต์
ใช้แล้ว)

- อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น 19 2546 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ
บจก. สยามนิสสนั กรุงไทย (ตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ 
ยี่ห้อนิสสนั)

- อบรมหลกัสตูร DCP รุ่น 85

 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ
บจก. ธนภทัร พรอพเพอร์ตี ้(ให้เช่าอาคารสํานกังาน)

นายการุณ เลาหรัชตนนัท์
*ดํารงตําแหน่งกรรการเมื่อ
วนัท่ี 1 มีนาคม 2556

57 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

-ไมม่ี- -ไมม่ี- มี.ค.2556-ปัจจบุนั กรรมการ
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์เพื่อ
การดําเนินงาน)

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
บณัฑิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

2551-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ
บจ. อินโฟเน็ท (ประเทศไทย)

- อบรมหลกัสตูร ISO/IEC 
27001

2551-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ
บจ. เอส ซี ที เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่

- อบรม Automobile 
Financing Business

- อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น 32 ต.ค. 2549-เมย.2551 กรรมการผู้จดัการ
บจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
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ช่ือ – นามสกลุ
ตําแหน่ง 

อายุ
(ปี)

คณุวฒุกิารศกึษา /
ประวตักิารอบรม

สดัสว่น
การ

ถือหุ้น
ในบริษัท

(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั

ช่วงเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 61 - เนตบิณัฑิตไทย สํานกัเนติ
บณัฑิตยสภา

- ไม่มี - - ไม่มี - 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์
เพ่ือการดําเนินงาน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์
บมจ. อีสเทร์ิน โพลเีมอร์ กรุ๊ป
บมจ. กฤษดามหานคร

กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 

- ปริญญาโท
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์

2556-ปัจจบุนั

- ปริญญาตรี  
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั
รามคําแหง
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคําแหง

2540 - ปัจจบุนั Executive Partner
บจก. พรอสเพค คอนซลัติง้ (ตรวจสอบบญัชี ที่
ปรึกษาทางการเงิน)

- อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น 24

นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ 44 - ปริญญาโท กฎหมาย, 
Villanova University , 
สหรัฐอเมริกา

- ไม่มี - - ไม่มี - 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์
เพ่ือการดําเนินงาน)

กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

- อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น 23 2545 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ
บจก. สมาร์ทโฮม ซสิเตม็ส   (ท่ีปรึกษาวางระบบ
ไฟและระบบรักษาความปลอดภยั)

- อบรมหลกัสตูร DCP รุ่น
160

2545 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ
บจก. แปซฟิิค ชาเลนจ์ โฮลดิง้(ลงทนุในบริษัทอ่ืน)

2545 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ
บจก. อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ซสิเตม็ส 
(ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลติ ออกแบบ คดิค้น
สร้างสรรค์ พฒันาและจําหน่ายสิง่ประดษิฐ์)

พล.ต.ท.นพเก้า  ธญัญสริิ 80 - ปริญญาตรี - ไม่มี - - ไม่มี - 2549- ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์
เพ่ือการดําเนินงาน)

กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

โรงเรียนนายร้อยพระ
จลุจอมเกล้าฯ

 - อบรมหลกัสตูร DAP รุ่น 52 ผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจ (ฝ่ายบริหาร)
นายศกัดธิัช   จนัทรเสรีกลุ 41 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

สาขาการเงิน 
Drexel University, 
Pennsylvania,USA

- ไม่มี - เป็นหลานของ
คณุไพฑรูย์ 
จนัทรเสรีกลุ  
และเป็นญาติ
คณุพิเทพ จนัทร
เสรีกลุ และ คณุ
พิชิต จนัทรเสรี
กลุ

2550-ปัจจบุนั
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่ารถยนต์
เพ่ือการดําเนินงาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
อาวโุส
สายงานสนบัสนนุธุรกิจ

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ
สาขาการจดัการ
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

- Chief Financial Officer  
Certification  Program รุ่น
12 จากสภาวิชาชีพบญัชี

- อบรมหลกัสตูร DCP รุ่น
169
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ช่ือ – นามสกลุ
ตําแหน่ง 

อายุ
(ปี)

คณุวฒุิการศึกษา /
ประวติัการอบรม

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

ในบริษัท
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั

ช่วงเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

นางสาวสิริมา  ชะเอมกลุ 43 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2550 – ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการสายงานบริการ
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่า
รถยนต์เพื่อการดําเนินงาน)

ผู้ อํานวยการสายงานบริการ
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา

การจดัการ
มหาวิทยาลยัเซ็นต์จอห์น

- อบรมหลกัสตูร Mini MBA รุ่น
57

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
นายนายทรงชยั  บริสทุธ์ิ
ผู้ อํานวยการตลาด

46 - ปริญญาโท เศรษฐ์ศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐ์ศาสตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
- อบรมหลกัสตูร MOBEX
(สมาคมสถาบนัการศึกษา

 การธนาคารและการเงิน
 ไทย)
- อบรม RE รุ่น 11 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- หลกัสตูร PROBLEM

SOLVING AND DECISION

MAKING

ACI CONSULTANTS

CO.,LTD

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2556 – ปัจจุบนั

2550-2555

ผู้ อํานวยการตลาด
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่า
รถยนต์เพื่อการดําเนินงาน)
ผู้จดัการขายทรัพย์สินรอการขาย  บริหาร
ทรัพย์สินรอการขาย  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

นางสาววิภาสิริ จนัทร์เสวี 39 - ปริญญาโท การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์และองค์การ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2556-ปัจจบุนั

2555-2556

2549-2555

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่า
รถยนต์เพื่อการดําเนินงาน)
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบคุคลและ
ธุรการ
บจ. เรดดีแ้พลนเน็ต
ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล
บจ. สกิลพาวเวอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย)
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ช่ือ – นามสกลุ
ตําแหน่ง 

อายุ
(ปี)

คณุวฒุิการศึกษา /
ประวติัการอบรม

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

ในบริษัท
(%)

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัวระหวา่ง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั

ช่วงเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

นางสาวจิตติญา  
เหลืองจามีกร
ผู้จดัการอาวโุสสายงาน
การตลาด

38 - ปริญญาโท คณะนิเทศ
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2544 – ปัจจุบนั ผู้จดัการอาวโุสสายงานการตลาด
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่า
รถยนต์เพื่อการดําเนินงาน)
 - ปริญญาตรี - คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- อบรมหลกัสตูร
ADVANCED VB FOR WEB 
APPLICATION DEVELOPER 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

นางสาวพรพรรณ 
สตัตวตัรกลุ

39 -ปริญญาโท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2548 - ปัจจบุนั ผู้จดัการบญัชีและการเงิน
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่า
รถยนต์เพื่อการดําเนินงาน)ผู้จดัการบญัชีและการเงิน

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต
มหาวิทยาลยัสยาม

- ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7287

นายนพพล  ศกัด์ิทอง
เลขานกุาร

49 - ปริญญาตรี คณะ
 นิติศาสตร์
 มหาวิทยาลยัรามคําแหง
 - อบรม CPMPANY

SECRETARY PROGRAM 
 กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย

- ไมม่ี - - ไมม่ี - 2547-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เช่า
รถยนต์เพื่อการดําเนินงาน)
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทใน
บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

รายละเอียดการดํารงตําแหนง่ของกรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุาร และผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทในบริษัทยอ่ย
และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

หมายเหต ุ: = กรรมการ 
= ประธานกรรมการ 
= กรรมการบริหาร
= กรรมการตรวจสอบ 
= กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
= กรรมการผู้จดัการ 

/1 นายการุณ  เลาหรัชตนนัท์  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2556

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

หมายเหต ุ: = กรรมการ 
= กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

บริษัท
บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง

บจก.ธนภทัร 
พร็อพเพอร์ตี ้

บจก.สยามนิสสนั 
กรุงไทย

บจก.โตโยต้า 
กรุงไทย

บจก.คาร์ลอฟท์
ออโต้ อิมพอร์ต

บจก.กรุงไทย 
ออโตโมบิล

1. นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ
2. นายพิเทพ จนัทรเสรีกลุ
3. นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ
4. นายการุณ  เลาหรัชตนนัท์/1

5. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู
6. นางสภุาภรณ์  จิตต์มิตรภาพ
7. พล.ต.ท.นพเก้า  ธญัญสิริ
8. นายศกัดิธัช   จนัทรเสรีกลุ
9. นางสาวสิริมา ชะเอมกลุ
10.นายนายทรงชยั  บริสทุธ์ิ
11.นางสาววภิาสิริ จนัทร์เสวี
12.นางสาวจิตติญา  เหลืองจามีกร
13.นางสาวพรพรรณ  สตัตวตัรกลุ
14.นายนพพล  ศกัดิท์อง

บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากดั
1. นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ
2. นายพเิทพ จนัทรเสรีกลุ
3. นายพิชิต จนัทรเสรีกลุ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ
           บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และได้ตรวจสอบงบการเฉพาะ
กิจการของบริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่
สาํคญัและหมายเหตเุร่ืองอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ
          ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นี ้โดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจดัทํางบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
          ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ  รวมถึง
วางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดั
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

          การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของผู้สอบบญัชี  ซึ่งรวมถึงการประเมินความ
เสีย่งจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
ในการประเมินความเสีย่งดงักลา่ว  ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบ
การเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที่จดัทําขึน้โดย
ผู้บริหาร  รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

          ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น
           ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี ้แสดงฐานะทางการเงินของ บริษัท กรุงไทย 
คาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
          ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.3 ในการเสนองบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการบญัชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซึ่งกําหนดให้ถือปฏิบตัิกับงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.4 ข้อมลูเปรียบเทียบที่นําเสนอเป็น
ข้อมลูที่ปรับปรุงใหม่แล้วในเร่ืองดงักลา่ว การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขของข้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้เก่ียวกับ
เร่ืองที่ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตข้างต้นนี ้

(นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง)
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 7517

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั
กรุงเทพมหานคร
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557
2014/117/0372

66



บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ 
 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555
หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม)่   (ปรับปรุงใหม)่  

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5
        

101,764,480.40 
        

157,393,637.14 
          

89,803,991.38 
          

76,720,087.04 
          

59,710,035.52 
          

77,701,888.68 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย 6
          

80,258,485.84 
            

1,030,427.76 
               

667,840.73 
            

1,177,132.26 
            

1,030,427.76 
               

667,840.73 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 7
        

166,952,083.38 
        

151,412,842.96 
        

208,896,529.99 
        

154,713,102.16 
        

143,659,901.48 
        

178,080,378.74 

ค่าเบีย้ประกนัจ่ายลว่งหน้า
          

45,421,989.81 
          

43,747,014.93 
          

42,533,245.13 
          

45,421,989.81 
          

43,747,014.93 
          

42,533,245.13 

สินค้าคงเหลือ 8
        

143,175,271.23 
        

261,046,582.46 
        

214,478,552.57 
        

120,624,524.02 
        

181,121,400.29 
        

144,860,011.44 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน
          

14,357,370.66 
          

14,798,997.85 
          

13,285,324.08 
          

12,677,059.31 
          

13,303,892.53 
          

11,662,525.51 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน
        

551,929,681.32 
        

629,429,503.10 
        

569,665,483.88 
        

411,333,894.60 
        

442,572,672.51 
        

455,505,890.23 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกนั 9
          

57,693,717.83 57,560,920.30
          

63,053,444.05 
          

57,638,418.37 
          

57,507,476.25 
          

63,000,000.00 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 10                           -                                -      
                           

-      
          

48,812,300.00 
          

37,999,300.00 
          

37,999,300.00 

สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่า 11
     

2,704,467,456.13 
     

2,863,229,487.65 
     

2,917,047,480.21 
     

2,704,467,456.13 
     

2,863,229,487.65 
     

2,917,047,480.21 

อปุกรณ์ 12
            

8,237,832.59 
          

10,445,093.73 
            

9,612,858.36 
            

4,929,141.63 
            

6,328,092.02 
            

6,578,976.62 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 13
            

1,495,555.85 
            

1,775,038.14 
            

2,089,280.44 
            

1,283,120.45 
            

1,419,226.37 
            

1,618,084.13 

สิทธิการเช่า 14
          

53,977,356.58 
          

60,464,024.57 
          

54,841,639.46 
          

18,213,470.74 
          

17,045,451.72 
          

18,694,257.54 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 15
            

1,374,312.75 
            

1,176,565.51 
            

1,097,662.45 
               

866,635.00 
               

661,804.80 
               

489,821.40 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย
          

33,321,527.46 
          

33,321,527.46 
          

33,321,527.46 
          

33,321,527.46 
          

33,321,527.46 
          

33,321,527.46 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน
            

3,153,230.00 
            

2,679,818.00 
            

2,534,318.00 
               

830,430.00 
               

382,318.00 
               

228,318.00 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
     

2,863,720,989.19 
     

3,030,652,475.36 
     

3,083,598,210.43 
     

2,870,362,499.78 
     

3,017,894,684.27 
     

3,078,977,765.36 

รวมสินทรัพย์
     

3,415,650,670.51 3,660,081,978.46 3,653,263,694.31 
     

3,281,696,394.38 
     

3,460,467,356.78 
     

3,534,483,655.59 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1
ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555

หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม)่   (ปรับปรุงใหม)่  
หนีส้ินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้

   จากสถาบนัการเงิน 16
            

9,765,128.22 
          

33,833,956.83 
        

174,442,900.85 
            

7,263,348.35 
          

32,412,722.15 
        

171,023,607.05 

ตัว๋แลกเงิน 17
        

169,867,044.94 
        

159,737,697.30                            -      
        

169,867,044.94 
        

159,737,697.30                            -      

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 4
          

70,800,416.61 
          

62,810,597.65 
          

53,087,757.93 
          

58,764,102.58 
          

51,329,568.44 
          

46,332,562.82 

เจ้าหนีค้่าซือ้สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่า 4
          

74,192,588.35 
        

120,166,378.05 
        

102,322,283.62 
          

74,192,588.35 
        

120,166,378.05 
        

102,322,283.62 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 19
        

112,609,722.24 
        

135,035,357.31 
        

135,421,495.85 
        

112,609,722.24 
        

135,035,357.31 
        

135,421,495.85 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทยอ่ย
4, 
18                           -                                -                                 -      

          
60,000,000.00                            -      

          
30,000,000.00 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งปี 20
        

491,121,033.76 
        

524,997,130.04 
        

718,279,510.99 
        

491,121,033.76 
        

524,997,130.04 
        

718,279,510.99 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย
            

7,335,405.88 
          

38,842,787.57 
          

45,054,287.54 
            

7,335,405.88 
          

32,689,819.96 
          

34,315,673.48 

เงินประกนัค่าเช่ารถยนต์จากลกูค้า
          

49,418,364.17 
          

44,512,291.50 
          

39,616,978.85 
          

49,418,364.17 
          

44,512,291.50 
          

39,616,978.85 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน
          

11,979,439.23 
          

10,868,739.25 
          

13,110,210.21 
          

11,636,351.66 
            

9,883,657.75 
          

10,404,386.54 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน
        

997,089,143.40 
     

1,130,804,935.50 
     

1,281,335,425.84 
     

1,042,207,961.93 
     

1,110,764,622.50 
     

1,287,716,499.20 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19
        

210,369,406.53 
        

197,803,487.70 
        

241,337,015.22 
        

210,369,406.53 
        

197,803,487.70 
        

241,337,015.22 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ 20
        

537,549,021.29 
        

722,799,227.68 
        

722,696,145.48 
        

537,549,021.29 
        

722,799,227.68 
        

722,696,145.48 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 15
          

44,410,742.38 
          

56,474,984.07 
          

63,091,822.16 
          

44,282,173.67 
          

56,474,984.07 
          

63,091,822.16 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21
            

4,656,178.96 
            

3,501,289.00 
            

2,608,466.00 
            

4,333,174.96 
            

3,309,024.00 
            

2,499,107.00 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน
        

796,985,349.16 
        

980,578,988.45 
     

1,029,733,448.86 
        

796,533,776.45 
        

980,386,723.45 
     

1,029,624,089.86 

รวมหนีส้นิ
     

1,794,074,492.56 
     

2,111,383,923.95 
     

2,311,068,874.70 
     

1,838,741,738.38 
     

2,091,151,345.95 
     

2,317,340,589.06 
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1
ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555

หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม)่   (ปรับปรุงใหม)่  
สว่นของผู้ ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั  250,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00  บาท
        

250,000,000.00 
        

250,000,000.00 
        

250,000,000.00 
        

250,000,000.00 
        

250,000,000.00 
        

250,000,000.00 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว

หุ้นสามญั   250,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00  บาท
        

250,000,000.00 
        

250,000,000.00 
        

250,000,000.00 
        

250,000,000.00 
        

250,000,000.00 
        

250,000,000.00 

สว่นเกินมลูค่าหุ้น
        

162,450,370.20 
        

162,450,370.20 
        

162,450,370.20 
        

162,450,370.20 
        

162,450,370.20 
        

162,450,370.20 
กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
          

30,000,000.00 
          

30,000,000.00 
          

30,000,000.00 
          

30,000,000.00 
          

30,000,000.00 
          

30,000,000.00 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
     

1,178,573,404.24 
     

1,095,384,560.86 
        

891,620,108.85 
     

1,000,466,157.13 
        

926,840,845.73 
        

774,685,515.77 
ผลกําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุใน

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 6
               

552,403.51 
                 

24,794.90 
                   

7,180.56 
                 

38,128.67 
                 

24,794.90 
                   

7,180.56 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
     

1,621,576,177.95 
     

1,537,859,725.96 
     

1,334,077,659.61 
     

1,442,954,656.00 
     

1,369,316,010.83 
     

1,217,143,066.53 

สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุในบริษัทยอ่ย                           -      
          

10,838,328.55 
            

8,117,160.00                           -                                 -                                 -      

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น
     

1,621,576,177.95 
     

1,548,698,054.51 
     

1,342,194,819.61 
     

1,442,954,656.00 
     

1,369,316,010.83 
     

1,217,143,066.53 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น
     

3,415,650,670.51 
     

3,660,081,978.46 
     

3,653,263,694.31 
     

3,281,696,394.38 
     

3,460,467,356.78 
     

3,534,483,655.59 
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่

รายได้
รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ 1,064,599,719.54   1,101,857,129.60 1,064,599,719.54   1,101,857,129.60 
รายได้จากการขายรถยนต์ 917,918,962.69   1,309,210,382.06 705,222,477.28      884,552,904.57 
รายได้อ่ืน 22 76,323,722.58       91,172,587.93 44,958,743.84       51,508,484.01 

รวมรายได้ 2,058,842,404.81   2,502,240,099.59 1,814,780,940.66   2,037,918,518.18 
ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุการให้เช่ารถยนต์ 4 881,132,166.34      912,911,892.41 881,132,166.34      912,911,892.41 
ต้นทนุการขายรถยนต์ 588,102,923.07      799,917,099.41 386,282,147.57      435,036,935.01 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 4 42,711,218.21       48,970,197.25 55,586,814.39       63,026,100.63 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 112,134,309.64      107,695,794.64 69,339,292.84       68,069,698.09 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 4 18,967,725.10       17,925,643.60 16,983,793.10       14,335,600.60 
ต้นทนุทางการเงิน 74,739,243.58       92,077,306.43 76,412,087.80       92,462,581.02 

รวมค่าใช้จ่าย 1,717,787,585.94   1,979,497,933.74 1,485,736,302.04   1,585,842,807.76 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 341,054,818.87      522,742,165.85 329,044,638.62      452,075,710.42 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 67,891,304.04      118,756,545.29 65,419,327.22      102,420,380.46 
กําไรสําหรับปี 273,163,514.83      403,985,620.56 263,625,311.40      349,655,329.96 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน :  

ผลกําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 527,608.61             17,614.34 13,333.77             17,614.34 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 273,691,123.44      404,003,234.90 263,638,645.17      349,672,944.30 

การแบง่ปันกําไร
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 273,163,514.83      401,264,452.01 263,625,311.40 349,655,329.96
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ                      -             2,721,168.55                    -                          -     

การแบง่ปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 273,691,123.44      401,282,066.35 263,638,645.17 349,672,944.30
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ                      -             2,721,168.55                    -                          -     

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 25
กําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1.09                     1.62 1.05                     1.40 
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      341,054,818.87      522,742,165.85      329,044,638.62      452,075,710.42 

รายการปรับปรุงกระทบกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

  เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (3,630,144.93)                      -     (3,630,144.93)                      -     

หนีส้ญู                      -             1,486,245.31                      -              1,486,245.31 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย      646,711,284.27      665,862,482.81      636,840,872.48      657,801,397.74 

ขาดทนุจากสนิค้าสญูหาย                      -                717,098.31                      -                          -     

กําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย (768,547.33) (341,179.99) (130,037.30) (341,179.99)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน         1,154,889.96            851,370.00          1,024,150.96            809,917.00 

ดอกเบีย้รับ (1,956,236.10) (1,845,298.03) (1,421,847.65) (1,628,311.73)

ดอกเบีย้จ่าย 74,594,231.20 92,359,117.98 76,275,094.22 92,359,117.98 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์

และหนีส้นิดําเนินงาน   1,057,160,295.94   1,281,832,002.24 1,038,002,726.40 1,202,562,896.73 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (11,909,095.49) 57,189,045.02 (7,423,055.75)        32,934,231.95 

ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า        (1,674,974.88) (1,213,769.80)        (1,674,974.88)        (1,213,769.80)

สินค้าคงเหลือ      446,010,787.12 417,056,733.58      388,636,352.16      430,915,274.15 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน            716,876.78 (2,886,471.13) 1,142,734.58 (1,656,969.76)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (473,412.00) (145,500.00) (448,112.00) (154,000.00)

หนีส้ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น         7,697,993.64 9,683,317.97          6,741,964.32          3,909,355.29 

เงินประกนัค่าเช่ารถยนต์จากลกูค้า         4,906,072.67 4,895,312.65          4,906,072.67          4,895,312.65 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน         1,110,699.98 (287,275.75)          1,752,693.91           (520,728.79)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน   1,503,545,243.76   1,766,123,394.78    1,431,636,401.41    1,671,671,602.42 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่า (484,533,633.17) (432,307,777.29) (484,533,633.17) (432,307,777.29)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (111,551,925.03) (131,667,579.11) (103,174,715.33) (110,838,848.17)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน      907,459,685.56   1,202,148,038.38      843,928,052.91    1,128,524,976.96 
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับดอกเบีย้         1,440,334.74         1,860,900.77            905,946.29          1,643,914.47 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (10,813,000.00)                     -      (10,813,000.00)                     -      

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทยอ่ย                     -                          -           255,000,000.00        43,000,000.00 

เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทยอ่ย                     -                          -      (195,000,000.00) (73,000,000.00)

เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั        80,000,000.00        45,000,000.00                     -                          -      

เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (80,000,000.00) (45,000,000.00)                     -                          -      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย      275,200,000.00      110,000,000.00        75,000,000.00      110,000,000.00 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย (353,000,000.00) (110,000,000.00) (75,000,000.00) (110,000,000.00)

เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกนัลดลง (เพิม่ขึน้) (132,797.53) 5,492,523.75 (130,942.12) 5,492,523.75

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ถาวร (5,565,918.97) (18,339,286.74) (3,901,136.81) (2,219,697.06)

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (128,865.97) (200,900.00) (128,865.97) (60,000.00)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (93,000,247.73) (11,186,762.22) 45,932,001.39 (25,143,258.84)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (68,685,826.48) (86,128,919.69) (70,366,689.50) (86,128,919.69)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (14,068,828.61) 19,391,055.98 (15,149,373.80) 21,389,115.10 

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน      110,000,000.00 50,000,000.00      110,000,000.00 50,000,000.00 

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (120,000,000.00) (210,000,000.00) (120,000,000.00) (210,000,000.00)

เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน 444,914,187.38      274,595,149.34 444,914,187.38      274,595,149.34 

เงินสดจ่ายชําระตัว๋แลกเงินครบกําหนด (440,000,000.00) (120,000,000.00) (440,000,000.00) (120,000,000.00)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      140,000,000.00      100,000,000.00      140,000,000.00 100,000,000.00 

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (149,859,716.24) (143,919,666.06) (149,859,716.24) (143,919,666.06)

เงินสดจ่ายชําระหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ (582,388,410.62) (809,809,249.97) (582,388,410.62) (809,809,249.97)

เงินสดจ่ายเงินปันผล (190,000,000.00) (197,500,000.00) (190,000,000.00) (197,500,000.00)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (870,088,594.57) (1,123,371,630.40) (872,850,002.78) (1,121,373,571.28)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ (55,629,156.74) 67,589,645.76 17,010,051.52 (17,991,853.16)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี      157,393,637.14        89,803,991.38        59,710,035.52 77,701,888.68 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี      101,764,480.40      157,393,637.14        76,720,087.04 59,710,035.52 
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ข้อมลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

ในระหวา่งปีบริษัทมีการซือ้ทรัพย์สิน

โดยการก่อหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้      363,262,107.95      616,629,951.22      363,262,107.95      616,629,951.22 

ในระหวา่งปีบริษัทมีการโอนสินทรัพย์

ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ 817,096,559.79 1,149,121,726.03 817,096,559.79 1,149,121,726.03 
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. เร่ืองทั่วไป
ก) ภมูิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจํากดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์กบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี  29
มกราคม 2535 และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าเมื่อวนัท่ี 19 สงิหาคม 
2547

บริษัทมีที่อยูต่ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงันี ้
สาํนกังานใหญ่ : ตัง้อยูเ่ลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
สาํนกังานสาขา : ตัง้อยูเ่ลขที่ 235 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

ข) ลกัษณะธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ และจําหนา่ยรถยนต์ทีใ่ช้งานแล้วรวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัรถยนต์

ดงักลา่วทัง้สองประเภท

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงนิ
2.1 หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินนีจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายกําหนดตามพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยได้
ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีมีสว่นได้เสยีสาธารณะ และการแสดงรายการได้ทําขึน้ตามแบบ
กําหนดรายการยอ่ที่ต้องมีในงบการเงินสาํหรับบริษัทมหาชนจํากดั ที่กําหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนีไ้ด้จดัทาํขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
มาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักลา่ว

2.2 หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมนีไ้ด้รวมบญัชีตา่งๆ ของบริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยที่

บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทยอ่ย ประเภทธุรกิจ อตัราร้อยละของการถือหุ้น
บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากดั ซือ้ ขาย แลกเปลีย่นรถยนต์และอปุกรณ์รถยนต์ทัง้เก่า-

ใหม่, รับซอ่มรถยนต์
100
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

2.2.2   บริษัทบนัทกึบญัชีโดยวธีิซือ้ สาํหรับการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

2.2.3    รายการบญัชีระหวา่งกนัของบริษัทกบับริษัทยอ่ยที่มีสาระสาํคญัได้ถกูหกัออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.2.4  งบการเงินรวมจดัทาํขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีที่เหมือนกนัหรือเหตกุารณ์ทางบญัชีที่
คล้ายคลงึกนั

2.3   มาตรฐานการบญัชีที่มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั
สภาวิชาชีพบญัชี ได้ออกมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงปี 2552 

และฉบบัท่ีออกใหม ่ การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบตัิทางบญัชี ที่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 มีดงัตอ่ไปนี ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการ

เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง สว่นงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล – กรณีที่ไมม่ีความ

เก่ียวข้องอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่

ไมไ่ด้คิดคา่เสือ่มราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได้ – การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น
แนวปฏิบตัิทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยเช่ือวา่ มาตรฐานการบญัชีข้างต้นไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ตอ่งบการเงินเมือ่นํามาถือปฏิบตัิ ยกเว้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ที่บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ถือปฏิบตัิตาม
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ และมีผลทาํให้เกิดการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีตามที่ระบไุว้ในหมายเหตขุ้อ 2.4 ผลกระทบการ
เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
2.4 ผลกระทบการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจากนาํมาตรฐานการบญัชีใหมม่าถือปฎิบตัิ

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษี
เงินได้ ซึง่มาตรฐานการบญัชีฉบบันีกํ้าหนดให้กิจการระบผุลแตกตา่งชัว่คราวที่เกิดจากความแตกตา่งของมลูคา่สนิทรัพย์และ
หนีส้นิระหวา่งเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสนิทรัพย์หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตาม
หลกัเกณฑ์ที่กําหนด 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ใช้นโยบายการบญัชีดงักลา่วในปีปัจจบุนั และปรับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดง
เปรียบเทียบเสมือนหนึง่วา่บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสนิทรัพย์หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมา
โดยตลอด โดยผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชีดงักลา่ว มีดงัตอ่ไปนี ้

บาท

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31

ธันวาคม 2556

ณ วนัท่ี 31

ธันวาคม 2555

ณ วนัท่ี 1

มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 1,374,312.75 1,176,565.51 1,097,662.45

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 44,410,742.38 56,474,984.07 63,091,822.16

กําไรสะสมลดลง
(42,898,328.76) (55,292,219.83) (61,991,753.68)

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง (138,100.87) (6,198.73) (2,406.03)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก าไรหรือขาดทุน :

ภาษีเงินได้ลดลง
(12,393,891.07) (6,699,533.85) (12,400,974.03) (6,792,614.19)

กําไรเพ่ิมขึน้ 12,393,891.07 6,699,533.85 12,400,974.03 6,792,614.19

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.0496 0.0268 0.0496 0.0272

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

กําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุใน

หลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลง (131,902.14) (3,792.70) (3,333.43) (3,792.70)
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2.5 มาตรฐานการบญัชีที่ออกและปรับปรุงใหมแ่ตย่งัไมม่ีผลบงัคบัใช้

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซึง่ลงประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการ
บญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม ่

โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 
เป็นต้นไป มีดงัตอ่ไปนี ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่ง 

ประเทศ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สว่นได้เสยีในการร่วมค้า
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลกิ
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง สว่นงานดําเนินงาน
(ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และ

หนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะและ

การปรับ ปรุงสภาพ แวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่

79



บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง สิง่จงูใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเนือ้หาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมายตาม

สญัญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงเร่ือง สมัปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-ต้นทนุเว็บไซท์
          โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป มี
ดงัตอ่ไปนี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั
          ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที่อาจมีตอ่งบการเงินเมื่อนํามาตรฐานการบญัชีที่ออก
และปรับปรุงใหมม่าถือปฏิบตัิ

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
3.1 การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ย
          รายได้จากคา่เช่ารถยนต์ รับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า ซึง่จะหยดุรับรู้ รายได้เมื่อลกูค้าไมชํ่าระคา่เช่า
เป็นเวลาเกินกวา่ 3 เดือน 
          รายได้จากการขายรถยนต์รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้สง่มอบสนิค้าให้ลกูค้าแล้ว 
          ดอกเบีย้รับรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลาโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จริงของสนิทรัพย์ 
          เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสทิธิในการรับเงินปันผล
          รายได้อื่นและคา่ใช้จ่ายอืน่รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
          เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงินซึง่มีอายคุรบกําหนดไมเ่กิน 3 เดือน 
โดยไมร่วมรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีการคํา้ประกนั

3.3 เงินลงทนุชัว่คราว
          เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผื่อขาย แสดงตามมลูคา่ยตุิธรรมการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์บนัทกึเป็น
รายการตา่งหากในสว่นของผู้ ถือหุ้น และจะบนัทกึเป็นกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเมื่อได้จําหนา่ยหลกัทรัพย์นัน้
ออกไป
          มลูคา่ยตุธิรรมของหนว่ยลงทนุคํานวณจากมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ
 
3.4 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
          บริษัทและบริษัทยอ่ยตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เป็นจํานวนเงินเทา่กบัผลขาดทนุโดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงิน
จากลกูหนีท้ัง้สิน้ไมไ่ด้ ผลขาดทนุนีป้ระมาณขึน้จากประสบการณ์ในการเก็บหนีแ้ละการพิจารณาฐานะของลกูหนีใ้นปัจจบุนั
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3.5 สนิค้าคงเหลอื
          สนิค้าคงเหลอืแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ่ากวา่

บริษัทแสดงในราคาทนุโดยวิธีดงันี ้
อะไหลร่ถยนต์ โดยวิธีถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั
บริษัทยอ่ยแสดงในราคาทนุโดยวธีิดงันี ้
รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          มลูคา่สทุธิที่จะได้รับ ประมาณจากราคาที่คาดวา่จะขายได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการขายสนิค้านัน้

3.6 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย
          บริษัทยอ่ย หมายถึง กิจการท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดําเนนิงาน ซึง่โดยทัว่ไปแล้วบริษัทจะถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงมากกวา่กึง่หนึง่ บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทยอ่ยไว้ในงบการเงินรวมตัง้แตว่นัท่ีบริษัทควบคมุบริษัทยอ่ย
จนกระทัง่อํานาจควบคมุหมดไป
          เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทนุหลงัหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ (ถ้าม)ี

3.7 สนิทรัพย์รอการขาย
          สนิทรัพย์รอการขายแสดงในราคาทนุหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี)

3.8 สนิทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
          สนิทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เชา่ (รถยนต์) แสดงในราคาทนุหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้าม)ี คา่เสือ่มราคา
คํานวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใช้งานเป็นเวลา 5 ปี

3.9 อปุกรณ์
          อปุกรณ์แสดงในราคาทนุหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้าม)ี คา่เสือ่มราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายกุารใช้งานเป็นเวลา 5 ปี 

3.10 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน
          สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่มีอายกุารใช้งานจํากดั ซึง่ได้แก่ โปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทนุหลงัหกัคา่ตดัจําหนา่ย
สะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้าม)ี 

          คา่ตดัจําหนา่ยบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อาย ุ การให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของโปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 10 ปี (นบัแตว่นัท่ีสามารถใช้งานได้)
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3.11 สทิธิการเช่า
          สทิธิการเช่า สทิธิการใช้อาคารและสว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่าแสดงในราคาทนุหลงัหกัคา่ตดัจําหนา่ยสะสม คา่ตดัจําหนา่ย
คํานวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสญัญาเช่า ดงันี ้

สทิธิการเช่าที่ดิน ตดัจ่ายตามอายสุญัญาเชา่เป็นเวลา 22 ปี 
สทิธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า ตดัจ่ายตามอายสุญัญาเช่าทีเ่หลอือยูเ่ป็นเวลา 20 ปี 
สทิธิการใช้อาคารบนท่ีดินเชา่ ตดัจ่ายโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 
สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนที่ดินเช่า ตดัจ่ายตามอายกุารใช้งานเป็นเวลา 10 ปี

3.12 ต้นทนุการกู้ยืม  
          ต้นทนุการกู้ยืมของเงินกู้ทีใ่ช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้ หรือ
ขาย ได้ถกูนาํไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์จนกวา่สนิทรัพย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ สว่นต้นทนุการกู้ยืมอืน่
ถือเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทนุการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบีย้และต้นทนุอื่นท่ีเกิดขึน้จากการกู้ยืมนัน้

3.13 สญัญาเชา่ซือ้
          บริษัทบนัทกึยานพาหนะตามสญัญาเชา่ซือ้ด้วยราคายตุธิรรมของยานพาหนะที่เช่าซือ้ ณ วนัท่ีเร่ิมต้นของสญัญาพร้อมกบั
ภาระหนีส้นิท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าซือ้ในอนาคต (หกัสว่นที่เป็นดอกเบีย้) เป็นหนีส้นิ บริษัทตดัจา่ยดอกเบีย้เช่าซือ้ โดยวิธีอตัราดอกเบีย้ที่
แท้จริง

3.14 สญัญาเชา่การเงิน
          สญัญาเช่าทรัพย์สนิท่ีได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สนิให้กบับริษัท และบริษัทมีความตัง้ใจที่
จะใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิเมื่อถึงวนัท่ีครบกําหนดของสญัญาเชา่ ถกูบนัทกึเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

          ณ วนัเร่ิมต้นสญัญาเช่าทางการเงิน ต้นทนุของทรัพย์สนิถกูบนัทกึไว้พร้อมกบัภาระผกูพนัสาํหรับการจ่ายคา่เชา่ในอนาคตโดย
ไมร่วมจํานวนดอกเบีย้ คา่ใช้จ่ายทางการเงินบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในงวดปีปัจจบุนัตามสดัสว่นของยอดคงเหลอื

3.15 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์
          ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินวา่มีข้อบง่ชีข้องสนิทรัพย์วา่มีการด้อยคา่หรือไม่ หากสนิทรัพย์นัน้มีข้อบง่ชี ้
ของการด้อยคา่ บริษัทจะประมาณมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์ หากมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่ที่คาดวา่
จะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์
จะถกูกลบัรายการเมื่อมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนเพิ่มขึน้ในภายหลงัและจะกลบัรายการได้ไมเ่กินกวา่มลูคา่

          ตามบญัชีภายหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมหรือคา่ตดัจําหนา่ย มลูคา่ทีจ่ะได้รับคืนของสนิทรัพย์ หมายถงึ มลูคา่จากการใช้ของ
สนิทรัพย์ หรือมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์หกัต้นทนุในการขาย
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          เมื่อมีการลดลงในมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย ซึง่ได้บนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น และมีความชดัเจนวา่
สนิทรัพย์ดงักลา่วมีการด้อยคา่ ยอดขาดทนุซึง่เคยบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้นจะถกูรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ยอดขาดทนุท่ีรับรู้
ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเป็นผลตา่งระหวา่งราคาทนุท่ีซือ้กบัมลูคา่ยตุิธรรมในปัจจบุนัของสนิทรัพย์ทางการเงิน หกัขาดทนุจากการ
ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงินนัน้ๆ ซึง่เคยรับรู้แล้วในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

3.16 ผลประโยชน์พนกังาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้
          บริษัทและบริษัทยอ่ยรับรู้ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา โบนสั เงินกองทนุประกนัสงัคม และเงินกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เป็นคา่ใช้จา่ย
เมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)
          บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม
โครงการผลตอบแทนพนกังานอืน่ๆ ซึง่บริษัทถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
บริษัทและบริษัทยอ่ยคํานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลดแตล่ะหนว่ยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึง่หลกัการประมาณการดงักลา่วต้องใช้ข้อสมมติทีห่ลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึน้
เงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลงในจํานวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ

          ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกําไรหรือขาดทนุ

3.17 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
          บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัหมายถงึ บคุคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทไมว่า่จะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท รวมถงึบริษัทท่ีทําหน้าที่ถือหุ้น บริษัทยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษัทยอ่ยใน
เครือเดียวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคลซึง่ถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญักบับริษัท ผู้บริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัว
ที่ใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลา่นัน้

          ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทแตล่ะรายการ บริษัทคํานงึถงึเนือ้หาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย

3.18 การใช้ประมาณการทางบญัชี
          ในการจดัทํางบการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายจดัการของบริษัทต้องใช้การประมาณ  และ
ตัง้ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่มีผลกระทบตอ่จํานวนเงินท่ีเก่ียวกบัสนิทรัพย์และหนีส้นิ รายได้คา่ใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนที่ได้ประมาณไว้
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3.19 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้
          ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั
          บริษัทและบริษัทยอ่ยบนัทกึภาษีเงินได้ (ถ้าม)ี ตามจํานวนที่จะต้องจ่าย คํานวณตามหลกัเกณฑ์แหง่ประมวลรัษฎากรในอตัรา
ภาษีเงินได้ (ปี 2556 : 20%, ปี 2555 : 23%) ของกําไรก่อนภาษีเงินได้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัด้วยคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ซึง่ไมส่ามารถ
ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหกัออกด้วยรายการท่ีได้รับยกเว้นหรือไมถื่อเป็นรายได้ในการคํานวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
          สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคาํนวณขึน้จากผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีกบัฐานภาษีของ
สนิทรัพย์หรือหนีส้นินัน้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะ
ถกูรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกําไรขาดทนุ เว้นแตใ่นสว่นท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น

          ผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษี จะถกูรับรู้เป็นสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเมื่อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่
บริษัทและบริษัทยอ่ย จะมกํีาไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้
ประโยชน์ได้ และผลแตกตา่งชัว่คราวที่ต้องเสยีภาษีทกุรายการจะถกูรับรู้เป็นหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
       
          สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีถกูวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีเงินได้ สาํหรับงวดที่บริษัทและบริษัทยอ่ยคาดวา่จะ
ได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือจะจ่ายชําระหนีส้นิภาษีเงินได้ โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ี
มีผลบงัคบัใช้อยูห่รือที่คาดได้คอ่นข้างแนน่อนวา่จะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน 

          ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวนและปรับลดมลูคา่ เมือ่มี
ความเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่บริษัทและบริษัทยอ่ยจะไมม่ีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอตอ่การนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ได้

4. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัทมีรายการธุรกิจกบับคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่สรุปรายการท่ีสาํคญัมีดงัตอ่ไปนี ้
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ในระหวา่งปีบริษัทมีรายการธุรกิจที่สาํคญักบับริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั

นายไพฑรูย์ จนัทรเสรีกลุ บคุคลธรรมดา ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ

บริษัทยอ่ย

บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากดั ซือ้ ขายแลกเปลี่ยนรถยนต์และอปุกรณ์ บริษัทถือหุ้นเป็นสดัสว่น

รถยนต์ทัง้เก่า-ใหม ่และรับซอ่มรถยนต์ ปี 2556       100%

ปี 2555 95%

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั

บริษัท แกรนด์คาร์เร้นท์ จํากดั ให้เช่ารถยนต์ กรรมการเป็นบตุรของกรรมการ / ผู้ ถือหุ้น

บริษัท ธนภทัร พรอพเพอร์ตี ้จํากดั ให้เช่าอาคารสํานกังาน ผู้ ถือหุ้น / กรรมการกลุม่เดียวกบับริษัท

บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั ขายรถยนต์และศนูย์บริการซอ่ม ผู้ ถือหุ้น / กรรมการกลุม่เดียวกบับริษัท

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จํากดั ขายรถยนต์และศนูย์บริการซอ่ม ผู้ ถือหุ้น / กรรมการกลุม่เดียวกบับริษัท

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากดั ธุรกิจนําเข้ารถยนต์ ผู้ ถือหุ้น / กรรมการกลุม่เดียวกบับริษัท

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายราคา 2556 2555 2556 2555
รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั

  รายได้ :
รายได้ค่าเช่าโชว์รูม

บริษัท สยามนิสสนั 
กรุงไทย จํากดั

อตัราตามท่ีตกลงร่วมกนัโดย

พืน้ท่ีประมาณ 350 ตรม.
คิดค่าเช่า 83,000 บาทต่อเดือน 996,000.00 996,000.00 996,000.00 996,000.00

ดอกเบีย้รับ
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย 

จํากดั
อตัราร้อยละ 4 ต่อปี 249,863.01 - - -

บริษัท สยามนิสสนั 
กรุงไทย จํากดั

อตัราร้อยละ 4 ต่อปี 131,506.85 98,630.14 - -

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ 
อิมพอร์ต จํากดั

อตัราร้อยละ 4 ต่อปี - 118,356.16 - -

381,369.86 216,986.30 - -
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายราคา 2556 2555 2556 2555

รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากดั คิดค่าเช่า 86,290 บาทต่อเดือน 1,035,480.00 1,035,480.00 - -

ค่าใช้จ่าย:

ซือ้รถยนต์

บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั ราคาทนุหลงัหกัสว่นลดพิเศษจากการซือ้ 79,372,099.06 65,996,261.68 75,345,392.52 65,996,261.68

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จํากัด ราคาตลาดสาํหรับลกูค้าชัน้ดี 472,338,127.24 632,566,526.88 373,456,818.86 612,593,539.68

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากดั ราคาตลาดสาํหรับลกูค้าชัน้ดี 10,140,186.92 27,421,495.33 10,140,186.92 27,421,495.33

561,850,413.22 725,984,283.89 458,942,398.30 706,011,296.69

ค่าเช่าพืน้ที่

บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั อตัราตามที่ตกลงร่วมกนัโดย

พืน้ท่ีประมาณ 1,490 ตรม.

รวมที่จอดรถพืน้ท่ีประมาณ 3,000 ตรม.

คิดค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

บริษัท ธนภทัร พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั คิดค่าเช่า 50,000 - 53,125 บาทต่อเดือน 865,625.00 600,000.00 - -

2,065,625.00 1,800,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

ค่าเช่าที่ดิน

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จํากัด คิดค่าเช่า 300,000 บาทต่อเดือน 3,600,000.00 - - -

ค่านายหน้า

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากดั ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนัโดยขายให้

บคุคลทัว่ไปคิดคันละ28,037.39 บาท 28,037.38 140,186.95 28,037.38 140,186.95

บริษัทย่อย

ค่าใช้จ่าย:

ค่านายหน้า อตัราตามที่ตกลงร่วมกนัโดยขายให้

บคุคลทัว่ไปคิดคันละ28,037.39 บาท - - 34,023,364.49 37,317,757.00

ซือ้รถยนต์ ราคาทนุและราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย - - 8,748,668.22 8,464,870.09

ดอกเบีย้จ่าย อตัราร้อยละ 3.00-4.725 ต่อปี - - 1,680,863.02 389,835.59

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
          คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนีเ้ป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยคา่ตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารหมายถึง
บคุคลที่กําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 
ผู้ช่วยกรรมการ และผู้จดัการ
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี ้

ยอดคงค้างระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอยีดดงันี ้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กรรมการ 743,335.50 650,120.00 743,335.50 650,120.00

กรรมการบริหาร 8,614,203.40 9,659,555.50 8,555,002.40 7,809,566.50

ผู้บริหาร 9,610,186.20 7,615,968.10 7,685,455.20 5,875,914.10

รวม 18,967,725.10 17,925,643.60 16,983,793.10 14,335,600.60

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทยอ่ย
ค่านายหน้าค้างจ่าย - - 3,045,000.00 2,040,000.00

เงินกู้ยืมระยะสัน้
ยอดคงเหลือยกมา - - - 30,000,000.00

เงินกู้ยืมเพ่ิม - - 255,000,000.00 30,000,000.00

เงินกู้ยืมจ่ายคืน - - (195,000,000.00) (60,000,000.00)

ยอดคงเหลือยกไป - - 60,000,000.00 -

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั
ค่าเช่าค้างรับ

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากดั - 86,290.00 - 86,290.00

เจ้าหนีก้ารค้า
บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั 6,102.00 4,917.72 6,102.00 4,917.72

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จํากดั 41,328.45 487,278.79 41,328.45 487,278.79

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากดั 38,028.38 - 38,028.38 -

รวม 85,458.83 492,196.51 85,458.83 492,196.51
เจ้าหนีค้่าซือ้สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่า

บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั 2,194,967.16 1,938,467.24 2,194,967.16 1,938,467.24

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จํากดั 1,777,589.90 2,430,607.29 1,777,589.90 2,430,607.29

รวม 3,972,557.06 4,369,074.53 3,972,557.06 4,369,074.53
ค่านายหน้าค้างจ่าย

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากดั 30,000.00 - 30,000.00 -

ค่าเช่าค้างจ่าย
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จํากดั 1,800,000.00 - - -
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          บริษัทได้ทําสญัญาเชา่ที่ดนิร่วมกบับริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั อายสุญัญา 22 ปี สิน้สดุในเดือนมกราคม 2566 โดย
แบง่จ่ายสทิธิการเชา่ด้วยจํานวนที่เทา่กนัและบริษัทจะต้องจ่ายคา่เช่ารายเดือนตามสญัญา ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 29 และ
บริษัทได้ก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโชว์รูมรถยนต์สว่นบริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั ได้กอ่สร้างอาคารศนูย์บริการและที่จอด
รถ

          เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2547 บริษัทได้ทําสญัญาให้เช่าโชว์รูมกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ (บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย 
จํากดั) อายสุญัญา 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2550 โดยคิดคา่เช่าเดือนละ 83,000.00 บาท และได้ตอ่สญัญาเช่าจากเดิมเป็น
สิน้สดุวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2557 และในวนัเดียวกนันี ้(วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2547) บริษัทได้ทําสญัญาเช่าเพื่อเชา่พืน้ท่ีศนูย์บริการและ
ที่จอดรถจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องแหง่เดียวกนันี ้(บริษัทสยาม นิสสนั กรุงไทย จํากดั) โดยคิดคา่เชา่เดือนละ 100,000.00 บาท และในปี 
2548 ได้เปลีย่นสญัญาเชา่จากเดิม 3 ปี เป็นสิน้สดุวนัท่ี 20 มีนาคม 2558

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จํากดั

ยอดคงเหลือยกมา - - - -

เงินกู้ยืมเพ่ิม 40,000,000.00 - - -

เงินกู้ยืมจ่ายคืน (40,000,000.00) - - -

ยอดคงเหลือยกไป - - - -

บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั

ยอดคงเหลือยกมา - - - -

เงินกู้ยืมเพ่ิม 40,000,000.00 25,000,000.00 - -

เงินกู้ยืมจ่ายคืน (40,000,000.00) (25,000,000.00) - -

ยอดคงเหลือยกไป - - - -

บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากดั

ยอดคงเหลือยกมา - - - -

เงินกู้ยืมเพ่ิม - 25,000,000.00 - -

เงินกู้ยืมจ่ายคืน - (25,000,000.00) - -

ยอดคงเหลือยกไป - - - -
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

          บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ทาํสญัญาโอนเงินอตัโนมตัิจากบญัชีออมทรัพย์เข้าบญัชีกระแสรายวนัในกรณีเบิกเกินบญัชี (มีเช็คขึน้
เงิน) 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินฝากธนาคาร-บญัชีออมทรัพย์มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.65 ตอ่ปี และอตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 0.75 - 0.85 ตอ่ปี ตามลาํดบั 

6. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินสด 1,482,807.02 297,087.39 55,258.92 86,841.55

เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 20,410,402.31 17,254,031.20 20,410,402.31 17,254,031.20

เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย์ 79,871,271.07 139,842,518.55 56,254,425.81 42,369,162.77

      รวม 101,764,480.40 157,393,637.14 76,720,087.04 59,710,035.52

งบการเงินรวม 

2556 2555

จํานวนหน่วย บาท จํานวนหน่วย บาท

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย - ราคาทนุ 7,755,992.8440 48,567,981.45 83,798.9979 999,434.13

บวก กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการเปลี่ยนแปลง

มลูค่าเงินลงทนุ 31,690,504.39 30,993.63

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย - แสดงตามมลูค่ายติุธรรม 80,258,485.84 1,030,427.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

จํานวนหน่วย บาท จํานวนหน่วย บาท

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย - ราคาทนุ 93,961.9189 1,129,471.43 83,798.9979 999,434.13

บวก กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการเปลี่ยนแปลง

  มลูค่าเงินลงทนุ 47,660.83 30,993.63

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทเผ่ือขาย - แสดงตามมลูค่ายติุธรรม 1,177,132.26 1,030,427.76
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วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น
          ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ แยกตามอายหุนีท้ี่ค้างชําระได้ดงันี ้

          รายการเคลือ่นไหวของคา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู มีดงันี ้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
ลกูหนีก้ารค้า

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 127,895,187.11 129,886,848.95 115,916,311.80 121,853,966.41
มากกว่า   0 เดือน ถึง 3 เดือน 18,391,627.92 11,003,296.20 18,391,627.92 11,003,296.20
มากกว่า   3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,964,609.86 2,115,264.29 1,964,609.86 2,115,264.29

มากกว่า   6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,062,105.47 1,196,425.62 1,062,105.47 1,196,425.62
มากกว่า 12 เดือนขึน้ไป 1,875,998.41 4,534,398.90 1,875,998.41 4,534,398.90

      รวม 151,189,528.77 148,736,233.96 139,210,653.46 140,703,351.42
หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,770,548.33) (5,400,693.26) (1,770,548.33) (5,400,693.26)

      สทุธิ 149,418,980.44 143,335,540.70 137,440,105.13 135,302,658.16
ลกูหนีอ่ื้น

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 17,533,102.94 8,077,302.26 17,272,997.03 8,357,243.32
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 166,952,083.38 151,412,842.96 154,713,102.16 143,659,901.48

ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ  ประกอบด้วย
ลกูหนีจ้ากการเช่ารถยนต์ 104,106,087.10 97,257,764.95 104,106,087.10 97,257,764.95
ลกูหนีจ้ากการขายรถยนต์ 45,312,893.34 46,077,775.75 33,334,018.03 38,044,893.21

รวม 149,418,980.44 143,335,540.70 137,440,105.13 135,302,658.16

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ยอดยกมาต้นปี 5,400,693.26 3,914,447.95

ยอดท่ีตัง้เพิ่มขึน้ระหว่างปี 576,674.38 1,486,245.31

ยอดท่ีลดลงระหว่างปี

- รับชําระหนี ้ (371,743.66) -

- ตดัหนีส้ญู (3,835,075.65) -

ยอดคงเหลือปลายปี 1,770,548.33 5,400,693.26
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

8. สินค้าคงเหลือ
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

9. เงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระค า้ประกัน
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีบญัชีเงินฝากประจํากบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศแหง่หนึง่ 4 วงเงินและ 3 
วงเงิน ตามลาํดบั และบญัชีเงินฝากประจําธนาคารติดภาระคํา้ประกนั ดงันี ้

          ในระหวา่งปี 2556 และ 2555 เงินฝากประจําธนาคารมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.55 - 1.70 ตอ่ปี และอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.80
- 1.85 ตอ่ปี ตามลาํดบั
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทยอ่ยมีบญัชีเงินฝากประจํากบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศแหง่หนึง่ ได้นําไปเป็น
หลกัประกนัการออกหนงัสอืคํา้ประกนัการใช้ไฟฟ้าจํานวนเงิน 0.05 ล้านบาท และมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.60 - 2.20 ตอ่ปี

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

รถยนต์ (มือสอง) 140,485,313.02 258,145,914.20 117,934,565.81 178,220,732.03

อะไหลร่ถยนต์ 2,689,958.21 2,900,668.26 2,689,958.21 2,900,668.26

      รวม 143,175,271.23 261,046,582.46 120,624,524.02 181,121,400.29

วงเงินท่ี วงเงิน (ล้านบาท) คํา้ประกนั

1 20 ออกหนงัสือคํา้ประกนัเพ่ือทําสญัญาเช่าซองประกวดราคา

และคํา้ประกนัการใช้ไฟฟ้าของบริษัทวงเงิน 100 ล้านบาท

2 30 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงินวงเงิน 80 บาท (ดหูมายเหต ุ16)

3 7 วงเงินสินเช่ือเพ่ือการซือ้รถยนต์กบับริษัทลสิซิ่งในประเทศแหง่หนึ่ง

จํานวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีเบิกซือ้รถยนต์

4 - เงินกู้ ยืมระยะสัน้ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงินวงเงิน 200 ล้านบาท

ในอตัราร้อยละ 10 ของวงเงินสินเช่ือท่ีเบิกใช้ (ดหูมายเหต ุ16)

57

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวนหุ้น % ถือหุ้น วิธีสว่นได้เสีย วิธีราคาทนุ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บริษัทยอ่ย

บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากดั 400,000 379,993 100 95 227,433,821.95 206,023,253.82 48,812,300.00 37,999,300.00

227,433,821.95 206,023,253.82 48,812,300.00 37,999,300.00
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          เมื่อวนัท่ี 14 มกราคม 2556 บริษัทได้ทําสญัญารับโอนหุ้นจากบริษัทยอ่ยดงักลา่วข้างต้นเพิม่อีก จํานวน 20,000 หุ้น และได้
จ่ายชําระเงินเป็นเงินจํานวน 10.81 ล้านบาท ซึง่ได้แจ้งให้คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบแล้วเมื่อวนัท่ี 11 
มกราคม 2556 การรับโอนหุ้นดงักลา่วทําให้บริษัทมีสดัสว่นการลงทนุในบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้จากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 100 ของ
จํานวนหุ้นท่ีออกรวม 400,000 หุ้น

11. สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ี โอนเข้า ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 55 เพิ่มขึน้ (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 56

ราคาทนุ

รถยนต์ 4,266,587,832.57 784,516,217.26 (817,096,559.79) 4,234,007,490.04

อปุกรณ์รถยนต์ 68,507,330.93 17,305,734.16 (12,393,561.87) 73,419,503.22

รวม 4,335,095,163.50 801,821,951.42 (829,490,121.66) 4,307,426,993.26

หกั คา่เส่ือมราคาสะสม

รถยนต์ 1,437,796,170.68 619,903,334.08 (491,100,578.44) 1,566,598,926.32

อปุกรณ์รถยนต์ 34,069,505.17 12,541,172.97 (10,250,067.33) 36,360,610.81

รวม 1,471,865,675.85 632,444,507.05 (501,350,645.77) 1,602,959,537.13

สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือให้เช่า - สทุธิ 2,863,229,487.65 2,704,467,456.13

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ี โอนเข้า ยอดตามบญัชี
ณ 31 ธ.ค. 54 เพิ่มขึน้ (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 55

ราคาทนุ
รถยนต์ 4,362,901,404.90 1,052,808,153.70 (1,149,121,726.03) 4,266,587,832.57
อปุกรณ์รถยนต์ 73,719,853.58 13,973,669.24 (19,186,191.89) 68,507,330.93

รวม 4,436,621,258.48 1,066,781,822.94 (1,168,307,917.92) 4,335,095,163.50
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม
รถยนต์ 1,480,263,286.85 641,757,473.89 (684,224,590.06) 1,437,796,170.68
อปุกรณ์รถยนต์ 39,310,491.42 11,665,678.61 (16,906,664.86) 34,069,505.17

รวม 1,519,573,778.27 653,423,152.50 (701,131,254.92) 1,471,865,675.85
สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือให้เช่า – สทุธิ 2,917,047,480.21 2,863,229,487.65
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          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เชา่อยูภ่ายใต้สญัญาเชา่ซือ้ ดงันี ้

 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้ทําหนงัสอืมอบอํานาจโอนทะเบียนรถยนต์ จํานวน 567 คนั และ จํานวน 610 
คนั ตามลาํดบั เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศสีแ่หง่ (ดหูมายเหตุ 19)

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีจํานวนเงินขัน้ตํ่าของรายได้คา่เชา่ในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดาํเนินงาน
ที่ไมอ่าจบอกเลกิได้ แสดงตามจํานวนเงินในสญัญาดงันี ้

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เชา่ที่คิดคา่เสือ่มราคาหมดแล้ว แตย่งัใช้งานอยู ่โดยมี
มลูคา่ราคาทนุเป็นจํานวนเงิน 64.72 ล้านบาท และจํานวนเงิน 51.00 ล้านบาท ตามลาํดบั

บาท

จํานวนคนั มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ

2556 2555 2556 2555

รถยนต์ 2,574 2,757 1,219,356,262.42 1,410,990,583.37

บาท

2556 2555

ไมเ่กิน 1 ปี 872,163,646.64 856,761,364.76

เกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 964,729,028.77 1,035,830,994.84

รวม 1,836,892,675.41 1,892,592,359.60
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12. อุปกรณ์
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิม่ขึน้ จํานวนท่ีลดลง ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56

ราคาทนุ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 6,846,552.55 280,876.26 - 7,127,428.81

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 26,237,364.89 1,308,310.97 (237,500.94) 27,308,174.92

ยานพาหนะ 337,145.80 - - 337,145.80

รวม 33,421,063.24 1,589,187.23 (237,500.94) 34,772,749.53

หกั คา่เส่ือมราคาสะสม

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 4,432,632.36 955,155.90 - 5,387,788.26

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 18,238,471.99 2,832,869.54 (236,799.30) 20,834,515.23

ยานพาหนะ 304,865.16 7,748.29 - 312,613.45

รวม 22,975,969.51 3,795,773.73 (236,799.30) 26,534,916.94

อปุกรณ์-สทุธิ 10,445,093.73 8,237,832.59

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิม่ขึน้ จํานวนท่ีลดลง ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55

ราคาทนุ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 6,288,893.05 557,659.50 - 6,846,552.55

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 22,543,176.06 3,694,188.83 - 26,237,364.89

ยานพาหนะ 299,762.62 37,383.18 - 337,145.80

รวม 29,131,831.73 4,289,231.51 - 33,421,063.24

หกั คา่เส่ือมราคาสะสม

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 3,528,637.36 903,995.00 - 4,432,632.36

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 15,691,589.36 2,546,882.63 - 18,238,471.99

ยานพาหนะ 298,746.65 6,118.51 - 304,865.16

รวม 19,518,973.37 3,456,996.14 - 22,975,969.51

อปุกรณ์-สทุธิ 9,612,858.36 10,445,093.73
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิม่ขึน้ จํานวนท่ีลดลง ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56

ราคาทนุ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5,922,354.77 103,021.10 - 6,025,375.87

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 19,604,907.68 983,877.39 (237,500.94) 20,351,284.13

ยานพาหนะ 337,145.80 - - 337,145.80

รวม 25,864,408.25 1,086,898.49 (237,500.94) 26,713,805.80

หกั คา่เส่ือมราคาสะสม

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 4,009,402.51 775,529.23 - 4,784,931.74

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 15,222,048.56 1,701,896.72 (236,799.30) 16,687,118.98

ยานพาหนะ 304,865.16 7,748.29 - 312,613.45

รวม 19,536,316.23 2,485,174.24 (236,799.30) 21,784,664.17

อปุกรณ์-สทุธิ 6,328,092.02 4,929,141.63

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิม่ขึน้ จํานวนท่ีลดลง ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55

ราคาทนุ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5,577,522.77 344,832.00 - 5,922,354.77

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 17,767,425.80 1,837,481.88 - 19,604,907.68

ยานพาหนะ 299,762.62 37,383.18 - 337,145.80

รวม 23,644,711.19 2,219,697.06 - 25,864,408.25

หกั คา่เส่ือมราคาสะสม

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 3,241,372.18 768,030.33 - 4,009,402.51

เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 13,525,615.74 1,696,432.82 - 15,222,048.56

ยานพาหนะ 298,746.65 6,118.51 - 304,865.16

รวม 17,065,734.57 2,470,581.66 - 19,536,316.23

อปุกรณ์-สทุธิ 6,578,976.62 6,328,092.02

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 อปุกรณ์ที่คิดคา่เสือ่มหมดแล้วแตย่งัใช้งานอยูม่ีราคาทนุในงบการเงินรวมจํานวน
เงิน 19.28 ล้านบาท และ 14.87 ล้านบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 17.63 ล้านบาท และ 13.22
ล้านบาท ตามลาํดบั
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่ตดัจําหนา่ยหมดแล้วแตย่งัใช้งานอยู่  มีราคาทนุในงบการเงิน
รวมจํานวนเงิน 3.04 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 2.98 ล้านบาท 

บาท
งบการเงินรวม

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิ่มขึน้ จํานวนท่ีลดลง ยอดตามบญัชี
ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56

ราคาทนุ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,391,661.29 128,865.97 - 6,520,527.26
หกั คา่ตดัจําหน่ายสะสม 4,616,623.15 408,348.26 - 5,024,971.41
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 1,775,038.14 1,495,555.85

บาท
งบการเงินรวม

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิ่มขึน้ จํานวนท่ีลดลง ยอดตามบญัชี
ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55

ราคาทนุ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,305,761.29 85,900.00 - 6,391,661.29
หกั คา่ตดัจําหน่ายสะสม 4,216,480.85 400,142.30 - 4,616,623.15
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 2,089,280.44 1,775,038.14

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิ่มขึน้ จํานวนท่ีลดลง ยอดตามบญัชี
ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56

ราคาทนุ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,595,061.75 128,865.97 - 5,723,927.72
หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม 4,175,835.38 264,971.89 - 4,440,807.27
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน-สทุธิ 1,419,226.37 1,283,120.45

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิ่มขึน้ จํานวนท่ีลดลง ยอดตามบญัชี
ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55

ราคาทนุ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,535,061.75 60,000.00 - 5,595,061.75
หกั คา่ตดัจําหน่ายสะสม 3,916,977.62 258,857.76 - 4,175,835.38
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 1,618,084.13 1,419,226.37
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

14. สิทธิการเช่า
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิ่มขึน้ จํานวนท่ีลดลง โอนเข้า ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 55 (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 56

ราคาทนุ

สทิธิการเช่าท่ีดนิ 14,875,335.00 - - - 14,875,335.00

สทิธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า 73,699,742.39 146,000.00 - 12,750,342.90 86,596,085.29

สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนท่ีดนิเช่า 546,200.00 - - - 546,200.00

อาคารระหว่างก่อสร้างบนท่ีดนิเช่า 12,134,593.98 3,429,987.24 - (12,750,342.90) 2,814,238.32

รวม 101,255,871.37 3,575,987.24 - - 104,831,858.61

หกั คา่ตดัจําหน่ายสะสม

สทิธิการเช่าท่ีดนิ 6,129,902.78 1,367,175.84 - - 7,497,078.62

สทิธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า 34,448,776.38 8,639,983.73 - - 43,088,760.11

สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนท่ีดนิเช่า 213,167.64 55,495.66 - - 268,663.30

รวม 40,791,846.80 10,062,655.23 - - 50,854,502.03

สทิธิการเช่า-สทุธิ 60,464,024.57 53,977,356.58

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิ่มขึน้ จํานวนท่ีลดลง โอนเข้า ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 54 (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 55

ราคาทนุ

สทิธิการเช่าท่ีดนิ 14,875,335.00 - - - 14,875,335.00

สทิธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า 71,629,759.39 2,069,983.00 - - 73,699,742.39

สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนท่ีดนิเช่า 546,200.00 - - - 546,200.00

อาคารระหว่างก่อสร้างบนท่ีดนิเช่า - 12,134,593.98 - - 12,134,593.98

รวม 87,051,294.39 14,204,576.98 - - 101,255,871.37

หกั คา่ตดัจําหน่ายสะสม

สทิธิการเช่าท่ีดนิ 4,762,718.42 1,367,184.36 - - 6,129,902.78

สทิธิการใช้อาคารบนสิทธิการเช่า 27,288,538.51 7,160,237.87 - - 34,448,776.38

สทิธิการใช้สว่นปรับปรุงบนท่ีดนิเช่า 158,398.00 54,769.64 - - 213,167.64

รวม 32,209,654.93 8,582,191.87 - - 40,791,846.80

สทิธิการเช่า-สทุธิ 54,841,639.46 60,464,024.57
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิม่ขึน้ จํานวนท่ีลดลง ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56

ราคาทนุ

สิทธิการเชา่ท่ีดิน 8,500,000.00 - - 8,500,000.00

สิทธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 24,087,457.69 - - 24,087,457.69

สิทธิการใช้สว่นปรับปรุงบนท่ีดินเชา่ 546,200.00 - - 546,200.00

อาคารระหวา่งกอ่สร้างบนท่ีดินเชา่ - 2,814,238.32 - 2,814,238.32

รวม 33,133,657.69 2,814,238.32 - 35,947,896.01

หกั คา่ตดัจําหนา่ยสะสม

สิทธิการเชา่ท่ีดิน 4,249,996.40 386,355.12 - 4,636,351.52

สิทธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 11,625,041.93 1,204,368.52 - 12,829,410.45

สิทธิการใช้สว่นปรับปรุงบนท่ีดินเชา่ 213,167.64 55,495.66 - 268,663.30

รวม 16,088,205.97 1,646,219.30 - 17,734,425.27

สิทธิการเชา่-สทุธิ 17,045,451.72 18,213,470.74
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี จํานวนท่ีเพิม่ขึน้ จํานวนท่ีลดลง ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55

ราคาทนุ

สิทธิการเชา่ท่ีดิน 8,500,000.00 - - 8,500,000.00

สิทธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 24,087,457.69 - - 24,087,457.69

สิทธิการใช้สว่นปรับปรุงบนท่ีดินเชา่ 546,200.00 - - 546,200.00

รวม 33,133,657.69 - - 33,133,657.69

หกั คา่ตดัจําหนา่ยสะสม

สิทธิการเชา่ท่ีดิน 3,863,632.76 386,363.64 - 4,249,996.40

สิทธิการใช้อาคารบนสทิธิการเช่า 10,417,369.39 1,207,672.54 - 11,625,041.93

สิทธิการใช้สว่นปรับปรุงบนท่ีดินเชา่ 158,398.00 54,769.64 - 213,167.64

รวม 14,439,400.15 1,648,805.82 - 16,088,205.97

สิทธิการเชา่-สทุธิ 18,694,257.54 17,045,451.72

          บริษัทได้ทําสญัญาเชา่ที่ดนิร่วมกบับริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั อายสุญัญา 22 ปี สิน้สดุในเดือนมกราคม 2566 โดย
แบง่จ่ายสทิธิการเชา่ด้วยจํานวนที่เทา่กนัและบริษัทจะต้องจ่ายคา่เช่ารายเดือนตามสญัญา ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหต ุ 29 และ
บริษัทได้ก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโชว์รูมรถยนต์สว่นบริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จํากดั ได้กอ่สร้างอาคารศนูย์บริการและที่จอด
รถอาคารของบริษัทยอ่ยตัง้บนที่ดินเช่าอายสุญัญา 11 ปี 3 เดือน (สิน้สดุวนัท่ี 23 กนัยายน 2559) เปิดเผยไว้ในหมายเหต ุ29 ภายใต้
สญัญาเช่าทีด่ิน บริษัทและบริษัทยอ่ยจะต้องโอนกรรมสทิธ์ิในอาคารบนท่ีดินเช่าให้แก่เจ้าของท่ีดินเมื่อครบกําหนดอายขุองสญัญา
เช่า

98



บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

15. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี
          การเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดงันี ้

บาท

งบการเงินรวม 

ยอดตามบญัชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 55 ในกําไรขาดทนุ ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ 31 ธ.ค. 56

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :

ค่าเช่าค้างจ่าย 476,307.71 (33,230.76) - 443,076.95

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 700,257.80 230,978.00 - 931,235.80

รวม 1,176,565.51 197,747.24 - 1,374,312.75

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :

กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการวดัมลูค่า

เงินลงทนุเผ่ือขาย 6,198.73 - (131,902.14) 138,100.87

สินค้าคงเหลือ 9,083,930.40 4,865,067.66 - 4,218,862.74

สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่า 47,209,015.50 7,315,435.44 - 39,893,580.06

อปุกรณ์ 175,839.44 15,640.73 - 160,198.71

รวม 56,474,984.07 12,196,143.83 (131,902.14) 44,410,742.38

บาท

งบการเงินรวม 

ยอดตามบญัชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี

ณ 1 ม.ค. 55 ในกําไรขาดทนุ ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ 31 ธ.ค. 55

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :

ค่าเช่าค้างจ่าย 585,969.25 (109,661.54) - 476,307.71

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 511,693.20 188,564.60 - 700,257.80

รวม 1,097,662.45 78,903,.06 - 1,176,565.51

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :

กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการวดัมลูค่า

เงินลงทนุเผ่ือขาย 2,406.03 - (3,792.70) 6,198.73

สินค้าคงเหลือ 3,949,501.60 (5,134,428.80) - 9,083,930.40

สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่า 59,010,535.94 11,801,520.44 - 47,209,015.50

อปุกรณ์ 129,378.59 (46,460.85) - 175,839.44

รวม 63,091,822.16 6,620,630.79 (3,792.70) 56,474,984.07
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบญัชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี

ณ 31 ธ.ค. 55 ในกําไรขาดทนุ ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ 31 ธ.ค. 56

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 661,804.80 204,830.20 - 866,635.00

รวม 661,804.80 204,830.20 - 866,635.00

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :

กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจาก

การวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 6,198.73 - (3,333.43) 9,532.16

สินค้าคงเหลือ 9,083,930.40 4,865,067.66 - 4,218,862.74

สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่า 47,209,015.50 7,315,435.44 - 39,893,580.06

อปุกรณ์ 175,839.44 15,640.73 - 160,198.71

รวม 56,474,984.07 12,196,143.83 (3,333.43) 44,282,173.67

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบญัชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี

ณ 1 ม.ค. 55 ในกําไรขาดทนุ ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

อ่ืน

ณ 31 ธ.ค. 55

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 489,821.40 171,983.40 - 661,804.80

รวม 489,821.40 171,983.40 - 661,804.80

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :

กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจาก

การวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 2,406.03 - (3,792.70) 6,198.73

สินค้าคงเหลือ 3,944,501.60 (5,134,428.80) - 9,083,930.40

สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่า 59,010,535.94 11,801,520.44 - 47,209,015.50

อปุกรณ์ 129,378.59 (46,460.85) - 175,839.44

รวม 63,091,822.16 6,620,630.79 (3,792.70) 56,474,984.07
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสญัญาเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแหง่ 2 วงเงิน
จํานวนเงินรวม 25 ล้านบาท แบง่เป็นวงเงินแรก 20 ล้านบาท และวงเงินท่ีสอง 5 ล้านบาท โดยคดิดอกเบีย้ในอตัรา MOR ตอ่ปี 
วงเงินแรกคํา้ประกนัโดยที่ดินและสิง่ปลกูสร้างของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและกรรมการบริษัท วงเงินท่ีสองไมม่ี
หลกัประกนั

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงินกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
สามแหง่ รวม 5 วงเงิน ดงันี ้

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทยอ่ยมีสญัญาเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศแหง่หนึง่ 1 
วงเงิน จํานวนเงิน 20 ล้านบาท โดยคิดดอกเบีย้ในอตัรา MOR ตอ่ปี คํา้ประกนัโดยเงินฝากธนาคารประจําของกรรมการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 9,765,128.22 23,833,956.83 7,263,348.35 22,412,722.15

ตัว๋สญัญาใช้เงิน - 10,000,000.00 - 10,000,000.00

รวม 9,765,128.22 33,833,956.83 7,263,348.35 32,412,722.15

วงเงินที่ วงเงิน อตัราดอกเบีย้
(ล้านบาท) ตอ่ปี หลกัประกนั

1 80 MMR เงินฝากประจําของบริษัทจํานวน 30 ล้านบาท
2 50 MMR ที่ดินของบริษัทที่เก่ียวข้องกนั บริษัทที่เก่ียวข้องกนั

สิ่งปลกูสร้างของกรรมการ และกรรมการบริษัท
3 30 MMR ไม่มีหลกัประกนั
4 200 MMR เงินฝากประจําของบริษัท จํานวนเงินร้อยละ 10

ของวงเงินเบิกใช้ 
5 50 MMR ไม่มีหลกัประกนั

410
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

17. ตั๋วแลกเงนิ
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีตัว๋แลกเงินที่ออกให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั จํานวนเงิน 170 ล้านบาท อาย ุ87 - 
91 วนั อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.30 ตอ่ปี ซึง่ครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 9 มกราคม 2557 และมีตัว๋แลกเงินจํานวนเงิน 160 ล้าน
บาท อาย ุ177 วนั อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.9 ตอ่ปี ครบกําหนดไถถ่อนในวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ตามลาํดบั

          บริษัทมีการตดัจา่ยสว่นลดจากหน้าตัว๋ เพื่อรับรู้เป็นต้นทนุทางการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 2556 และ 2555 
เป็นจํานวนเงิน 5.22 ล้านบาทและ 5.14 ล้านบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

18. เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบริษัทย่อย
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีสญัญาเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทยอ่ย จํานวนเงิน 60 ล้านบาท ประกอบด้วยจํานวน
เงิน 10 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเงินวนัท่ี 9 มกราคม 2557 และจํานวนเงิน 50 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเงินวนัท่ี 20 
มกราคม 2557โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 3.3 ตอ่ปี

19. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ตัว๋แลกเงิน-ตามมลูคา่ตราไว้ 170,000,000.00 160,000,000.00

หกั สว่นลดหน้าตัว๋ (132,955.06) (262,302.70)

ตัว๋แลกเงิน-ตามมลูคา่ตดัจา่ย 169,867,044.94 159,737,697.30

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 322,979,128.77 332,838,845.01

หกั  สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (112,609,722.24) (135,035,357.31)

สทุธิ 21

0,369,406.53

19

7,803,487.70
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศสีแ่หง่จํานวน 5วงเงิน โดยแตล่ะวงเงิน
จะมีการเบิกกู้ เป็นจํานวนหลายๆ ครัง้ มีรายละเอียดดงันี ้

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศสีแ่หง่จํานวน 7วงเงิน โดยแตล่ะวงเงิน
จะมีการเบิกกู้ เป็นจํานวนหลายๆ ครัง้ มีรายละเอียดดงันี ้

          ภายใต้เง่ือนไขของสญัญาดงักลา่วข้างต้น บริษัทต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในสญัญาและต้องดาํรงอตัราสว่น
ของหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในอตัราที่กําหนดไว้ในสญัญา (3.5 : 1 เทา่)

 
   วงเงิน

ที่
วงเงิน

(ล้านบาท)
เงินกู้ที่เบกิ
 (ล้านบาท)

อตัราดอกเบีย้
ตอ่ปี

คืนเงินต้นงวดละ
 (ล้านบาท)

วนัทีกู่้ของเงินกู้ครัง้
แรกและวนัทีส่ิน้สดุ

ของเงินกู้ครัง้สดุท้าย

หลกัประกนั
ทะเบยีนรถยนต์ (คนั)

1 50 50 MLR-1.5% 0.97 ก.ย. 54 - เม.ย. 58 63
2 50 50 MLR-1.45% 1.00 เม.ย. 54 - ก.ค. 57 63
3 100 100 MLR-2.25% 1.95 มิ.ย. 56 -  พ.ย. 59 122
4 150 110 Fixed Rate 2.20 ส.ค. 55 - มี.ค. 59 134
5 160 150 Fixed Rate 2.20 มิ.ย. 54 - พ.ย. 59 185

510 460 8.32 567

 
   วงเงิน

ที่
วงเงิน

(ล้านบาท)
เงินกู้ที่เบกิ
 (ล้านบาท)

อตัราดอกเบีย้
ตอ่ปี

คืนเงินต้นงวดละ
 (ล้านบาท)

วนัทีกู่้ของเงินกู้ครัง้
แรกและวนัทีส่ิน้สดุ

ของเงินกู้ครัง้สดุท้าย

หลกัประกนั
ทะเบยีนรถยนต์ (คนั)

1 50 50 MLR-1.5% 0.97 ก.ย. 54 - เม.ย. 58 64
2 50 50 MLR-1.2% 1.00 มี.ค. 53 - มี.ค. 56 24
3 50 50 MLR-1.45% 1.00 มิ.ย. 53 - ส.ค. 56 69
4 50 50 MLR-1.45% 1.00 เม.ย. 54 - ก.ค. 57 63
5 100 100 Fixed Rate 2.00 ส.ค. 53 - พ.ย. 56 122
6 150 70 Fixed Rate 1.40 ส.ค. 55 - ธ.ค. 58 83
7 160 150 Fixed Rate 1.67 มิ.ย. 54 - พ.ย. 59 185

610           520 9.04 610
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

20. หนีส้นิตามสัญญาเช่าซือ้
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีหนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้ ซึง่เป็นสญัญาเช่าซือ้รถยนต์กบับริษัทลสิซิ่งใน
ประเทศ 7 แหง่ จํานวน 2,596 สญัญา และ 10 แหง่ จํานวน 2,757 สญัญา ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินท่ีต้อง
จ่ายชําระดงันี ้

          ภายใต้เง่ือนไขของสญัญาดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อจํากดัตา่ง ๆ ที่กําหนดไว้ในสญัญา
กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิท่ีซือ้ภายใต้สญัญาเชา่ซือ้จะโอนกรรมสทิธ์ิเป็นของบริษัท เมือ่บริษัทได้ชําระเงินงวดสดุท้ายแล้ว

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

สญัญาเชา่ซือ้รถยนต์ 1,083,902,066.80 1,325,857,791.16

หกั ดอกเบีย้รอตดับญัชี (55,232,011.75) (78,061,433.44)

1,028,670,055.05 1,247,796,357.72

หกั สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (491,121,033.76) (524,997,130.04)

สทุธิ 537,549,021.29 722,799,227.68

บาท
2556 2555

เงินต้น ดอกเบีย้จ่าย ยอดท่ีต้องชําระ เงินต้น ดอกเบีย้รอจ่าย ยอดท่ีต้องชําระ
ถึงกําหนดการจ่ายชําระภายในหนึ่งปี

491,121,033.76 33,610,396.61 524,731,430.37
524,997,130.04 44,672,936.62 569,670,066.66

ถึงกําหนดการจ่ายชําระ
   หลงัจากหนึ่งปีแต่ไมเ่กินห้าปี 537,549,021.29 21,621,615.14 559,170,636.43 722,799,227.68 33,388,496.82 756,187,724.50

รวม 1,028,670,055.05 55,232,011.75 1,083,902,066.80 1,247,796,357.72 78,061,433.44 1,325,857,791.16
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีรายละเอียดดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
          สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555

ข้อสมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยั
          สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 3,501,289.00 2,608,466.00 3,309,024.00 2,499,107.00

ต้นทนุบริการและดอกเบีย้งวดปัจจบุนั 1,154,889.96 892,823.00 1,024,150.96 809,917.00

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 4,656,178.96 3,501,289.00 4,333,174.96 3,309,024.00

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 1,009,877.58 784,798.96 887,157.38 706,453.96

ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 145,012.38 108,024.04 136,993.58 103,463.04

รวม 1,154,889.96 892,823.00 1,024,150.96 809,917.00

ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราคิดลด 4.1400, 4.1707 4.1400

อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน 6.50 6.50

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 26 - 30 8 - 39

อตัราทพุพลภาพ 5 ของอตัรามรณะ 5 ของอตัรามรณะ

อตัรามรณะ ตามตารางมรณะไทย ตามตารางมรณะไทย

ปี 2551 ปี 2551
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

22.  รายได้อื่น
          บญัชีนีป้ระกอบด้วย

23. ค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะ
          รายการคา่ใช้จา่ยแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายที่สาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
ดอกเบีย้รับ 1,956,236.10 1,845,298.03 1,421,847.65 1,628,311.73
คา่ปรับเลิกสญัญา 3,384,642.23 5,065,138.34 3,384,642.23 5,065,138.34
คา่บริการของศนูย์บริการ 18,186,071.24 14,941,736.86 18,186,071.24 14,941,736.86
คา่นายหน้ารับ 19,655,962.51 24,512,447.38 - -
รายได้คา่สง่เสริมการขาย 9,781,949.00 12,189,160.00 9,781,949.00 12,189,160.00
อ่ืนๆ 25,574,112.97 32,618,807.32 12,184,233.72 17,684,137.08

รวม 78,538,974.05 91,172,587.93 44,958,743.84 51,508,484.01

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ (117,871,311.23) (46,568,029.89) (60,496,876.27) (36,261,388.85)

คา่ซือ้รถยนต์มือสอง 196,699,274.49 354,608,348.66 - -

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 646,711,311.27 665,862,482.81 636,840,872.48 657,801,397.74

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน 87,152,349.90 86,344,614.51 61,413,045.63 58,247,049.17
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บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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24.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้
24.1 สว่นประกอบหลกัของคา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

24.2 การกระทบยอดระหวา่งจํานวนคา่ใช้จ่าย (รายได้) และผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใ่ช้สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดงันี ้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรงใุหม)่ (ปรับปรงใุหม)่

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่นกําไรขาดทนุ :

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั :

ภาษีเงินได้นติิบคุคลสําหรับปี 80,285,195.11 125,456,079.14 77,820,301.25 109,212,994.65

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :

การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชัว่คราว

ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (12,393,891.07) (6,699,533.85) (12,400,974.03) (6,792,614.19)

รวม 67,891,304.04 118,756,545.29 65,419,327.22 102,420,380.46

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประกอบ

ของกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัมลูคา่เงินลงทนุ

เผ่ือขาย 131,902.14 3,792.70 3,333.43 3,792.70

รวม 131,902.14 3,792.70 3,333.43 3,792.70

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
กําไรทางบญัชีสําหรับปี 341,054,818.87 522,742,165.85 329,044,638.62 452,075,710.42

อตัราภาษีท่ีใช้ 20% 23% 20% 23%
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้คํานวณตามอตัราภาษีท่ีใช้ 68,210,963.77 120,230,698.15 65,808,927.72 103,977,413.40

รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถนํามาหกัใน

การคํานวณกําไรทางภาษี
- คา่ใช้จ่ายท่ีไม่อนญุาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณ

กําไรทางภาษี 152,716.07 554,070.22 82,775.30 471,190.14
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกําไรท่ีต้องนํามาคํานวณ

กําไรทางภาษี
- คา่ใช้จ่ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษี (93,478.73) (362,829.79) (93,478.73) (362,829.79)

อ่ืนๆ (378,897.07) (1,665,393.29) (378,897.07) (1,665,393.29)

รวมรายการกระทบยอด (319,659.73) (1,474,152.86) (389,600.50) (1,557,032.94)

รวมคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 67,891,304.04 118,756,545.29 65,419,327.22 102,420,380.46
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24.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที่แท้จริงถวัเฉลีย่และอตัราภาษีที่ใช้สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555
สรุปได้ดงันี ้

25. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน
          กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสาํหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ที่ถว่ง
นํา้หนกัในระหวา่งปี

  งบการเงินรวม
2556 2555

จํานวนภาษี 
(บาท)

อตัราภาษี 
(%)

จํานวนภาษี (บาท)
อตัราภาษี 

(%)
กําไรทางบญัชีก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 341,054,818.87 522,742,165.85
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีท่ีใช้ 68,210,963.77 20.00 120,230,698.15 23.00
รายการกระทบยอด (319,659.73) (0.09) (1,474,152.86) (0.28)
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีท่ีแท้จริงถวัเฉล่ีย 67,891,304.04 19.91 118,756,545.29 22.72

  งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555

จํานวนภาษี (บาท)
อตัราภาษี 

(%)
จํานวนภาษี (บาท)

อตัราภาษี 
(%)

กําไรทางบญัชีก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 329,044,638.62 452,075,710.42
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีท่ีใช้ 65,808,927.72 20.00 103,977,413.40 23.00
รายการกระทบยอด (389,600.50) (0.12) (1,557,032.94) (0.34)
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีท่ีแท้จริงถวัเฉล่ีย 65,419,327.22 19.88 102,420,380.46 22.66

งบการเงินรวม

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั (บาท)

กําไรสําหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 273,163,514.83 403,985,620.56

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียที่ถ่วงนํา้หนกัในระหว่างปี (หุ้น) 250,000,000 250,000,000

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 1.09 1.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั (บาท) 263,625,311.40 349,655,329.96

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถ่วงนํา้หนกัในระหว่างปี (หุ้น) 250,000,000 250,000,000

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 1.05 1.40
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26. ส ารองตามกฎหมาย
บริษัท
          ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัซึง่กําหนดให้บริษัทจดัสรรสาํรองตามกฎหมายด้วยจํานวนเงินไมน้่อยกวา่ร้อยละ
5 ของกําไรสทุธิประจําปีจนกวา่สาํรองนีจ้ะมีจํานวนเทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สาํรองดงักลา่วจะนําไปจา่ยเป็นเงินปัน
ผลไมไ่ด้

บริษัทยอ่ย
          ตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ซึง่กําหนดให้บริษัทจดัสรรสาํรองตามกฎหมายด้วยจํานวนเงินไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิทกุคราวที่มีการประกาศจา่ยเงินปันผลจนกวา่สาํรองนีจ้ะมียอดเทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน สาํรองดงักลา่วจะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้

27. การจัดสรรก าไรสะสม
บริษัท
สาํหรับปี 2556
          ตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ให้แกผู่้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.82 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 205.00 ล้านบาท โดยเงินปันผล
จํานวนเงิน 107.50 ล้านบาท (คดิเป็นอตัราหุ้นละ 0.43 บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น) ได้จา่ยแล้วในวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 
และเงินปันผลทีเ่หลอืจํานวนเงิน 97.50 ล้านบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.39 บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556
     

          ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัท่ี 8 สงิหาคม 2556 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 จํานวนเงิน 92.50 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.37 
บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้วทัง้จํานวนเมือ่วนัท่ี 6 กนัยายน 2556
    

          รวมจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2556 เป็นจํานวนเงิน 190.00 ล้านบาท

สาํหรับปี 2555
          ตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2555 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ให้แกผู่้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.76 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 190.00 ล้านบาท โดยเงินปันผล
จํานวนเงิน 100.00 ล้านบาท (คดิเป็นอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น) ได้จา่ยแล้วในวนัท่ี 7 กนัยายน 2554 
และเงินปันผลทีเ่หลอืจํานวนเงิน 90.00 ล้านบาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.36 บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น) ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555
     

         ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2555 เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2555 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 จํานวนเงิน 107.50 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.43 
บาท จํานวน 250,000,000 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้วทัง้จํานวนเมือ่วนัท่ี 7 กนัยายน 2555 
   

           รวมจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2555 เป็นจํานวนเงิน 197.50 ล้านบาท
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28. เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน
          บริษัทและบริษัทยอ่ยได้จดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพพนกังาน สาํหรับพนกังานประจําทัง้หมดของบริษัทตามความใน
พระราชบญัญตัิกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยเข้าร่วมในกองทนุจดทะเบียนประเภทหลายนายจ้าง ช่ือกองทนุสาํรอง
เลีย้งชีพ ทิสโก้ ร่วมทนุ 2 ซึง่จดทะเบียนแล้ว

          พนกังานและบริษัทจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้าเงินกองทนุตามโครงการนี ้ ในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังาน
แตล่ะคนโดยคิดตามระยะเวลาการทํางาน พนกังานจะได้รับสว่นท่ีบริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบงัคบัของกองทนุและตาม
ระยะเวลาการทํางานกบับริษัท

          บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายสมทบเข้ากองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นจํานวน
เงิน 1.28 ล้านบาท และ 1.16 ล้านบาท ตามลาํดบั 

29. ภาระผูกพนัและหนีส้นิที่อาจจะเกิดขึน้
29.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดําเนินงาน
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสญัญาเช่าดําเนินงาน ดงันี ้

ประเภทคา่เช่า ระยะเวลา คา่เช่าท่ีต้องจ่ายในอนาคต

บริษัท

สญัญาเช่าท่ีดนิ - สร้างอาคาร 22 ม.ค. 2545 - 21 ม.ค. 2566 ปีท่ี 1 ไม่คดิคา่เช่า

ปีท่ี 2-11 30,000 บาทตอ่เดือน

ปีท่ี 12-22 45,000 บาทตอ่เดือน

สญัญาเช่าท่ีดนิ - สร้างอาคาร 1 ก.ย. 2556 - 31 ส.ค. 2561 เดือน ก.ย. 2556 - ส.ค. 2559 200,000 บาทต่อเดือน

เดือน ก.ย. 2559 - ส.ค. 2560 240,000 บาทต่อเดือน

เดือน ก.ย. 2560 - ส.ค. 2561 264,000 บาทต่อเดือน

สญัญาเช่าท่ีดนิ - ท่ีจอดรถ ตัง้แต ่6 มี.ค. 2553 เป็นต้นไป 16,000 บาทตอ่เดือน

(จนกว่าจะบอก

เลกิสญัญา)

สญัญาเช่าพืน้ท่ีศนูย์บริการ 20 ก.พ. 2547 - 19 ก.พ. 2558 100,000 บาทต่อเดือน

บริษัทย่อย

สญัญาเช่าท่ีดนิ - สํานกังานขาย สํานกังานใหญ่ 24 มิ.ย. 2548 - 23 ก.ย. 2559 ปีท่ี 1-9 300,000 บาทต่อเดือน

ปีท่ี 10-11 330,000 บาทต่อเดือน

สญัญาเช่าท่ีดนิ - สํานกังานขาย สาขารามอินทรา กม.9 1 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2557 50,000 บาทตอ่เดือน

สญัญาเช่าท่ีดนิ - สํานกังานขาย สาขาศรีนครินทร์ 1 ก.พ. 2554 - 31 ก.ค. 2560 เดือน ก.พ. - ก.ค. 2554 ไม่คดิคา่เช่า

เดือน ส.ค. 2554 - ก.ค. 2557  450,000 บาทตอ่เดือน

เดือน ส.ค. 2557 - ก.ค. 2560  495,000 บาทตอ่เดือน

สญัญาเช่าท่ีดนิ - สํานกังานขาย สาขาพหลโยธิน 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557 300,000 บาทต่อเดือน
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29.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ 
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีสญัญาบริการจํานวน 6 สญัญา ระยะเวลา 1 - 2 ปี มอีตัราคา่บริการจํานวนเงิน 1.60 
ล้านบาทตอ่ปี

29.3 การผกูพนัเก่ียวกบัรายจา่ยฝ่ายทนุ
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและศนูย์ซอ่มบาํรุงโดยบริษัทมี
ภาระผกูพนัท่ีต้องจา่ยตามสญัญา จํานวน 2 ล้านบาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม)
 
29.4 ภาระคํา้ประกนั
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระคํา้ประกนัดงันี ้

1. บริษัทมีหนงัสอืคํา้ประกนัการทําสญัญาเชา่ และซองประกวดราคาเป็นจํานวนเงิน 41.04 ล้านบาท และหนงัสอืคํา้ประกนัการ
ใช้ไฟฟ้าของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 0.23 ล้านบาท ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแหง่ (วงเงินคํา้ประกนัรวม 165 ล้าน
บาท) ทัง้นีม้ีธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่คํา้ประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจําธนาคารของบริษัท บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและกรรมการ
บริษัท และบริษัทยอ่ยมีหนงัสอืคํา้ประกนัการใช้ไฟฟ้าของบริษัท 3 ฉบบัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศแหง่หนึง่ ซึง่คํา้
ประกนัโดยเงินฝากประจําของบริษัทจํานวนเงิน 0.05 ล้านบาท และคํา้ประกนั โดยเงินฝากประจํากรรมการจํานวนเงิน 0.14 
ล้านบาท รวมภาระคํา้ประกนั 0.19 ล้านบาท

2. บริษัทมีการทําสญัญาการใช้วงเงินตัว๋เงินกบัธนาคารแหง่หนึง่จํานวนเงิน 200 ล้านบาท ภายใต้สญัญา บริษัทยอมมอบสทิธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝากประจําของธนาคารเดียวกนัเป็นหลกัประกนัในจํานวนร้อยละ 10 ของวงเงินเบิกใช้

3. บริษัทยอ่ยได้วางเงินคํา้ประกนัความเสยีหายในการใช้ที่ดินแก่ผู้ให้เชา่จํานวนเงิน 2.25 ล้านบาท โดยผู้ให้เชา่จะคืนเงินคํา้
ประกนัโดยไมม่ีดอกเบีย้ เมื่อครบกําหนดตามสญัญา  หากมิได้ปฏิบตัิผิดสญัญาแตอ่ยา่งใดและมไิด้มีความเสยีหายใดเกิดขึน้กบั
ที่ดินเช่า

30. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน
          ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานที่นําเสนอสอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุม่บริษัทท่ีผู้มีอํานาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการ
ดําเนินงานได้รับและสอบทานข้อมลูอยา่งสมํา่เสมอเพื่อใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสว่นงาน

          บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นงาน 2 สว่นงานหลกั คือ (1) ธุรกิจให้เช่ารถยนต์และ (2) ธุรกิจจําหนา่ยรถยนต์มือสอง ซึง่
ดําเนินธุรกิจในสว่นงานภมูิศาสตร์หลกัในประเทศไทย

          ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี ้
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ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่
          ในปี 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ย ไมม่ีลกูค้ารายใดที่เป็นลกูค้ารายใหญ่ (หมายถึงมีรายได้ไมเ่ทา่กบัหรือ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ)

31. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ
31.1 นโยบายการบญัชี
          รายละเอยีดของนโยบายการบญัชีที่สาํคญั วิธีการท่ีใช้ ซึง่รวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัสนิทรัพย์
และหนีส้นิทางการเงินแตล่ะประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3

31.2  ความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือ
          บริษัทมีความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารค้า ฝ่ายบริหารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการกําหนดให้มี
นโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้ บริษัทไมค่าดวา่จะได้รับความเสยีหายที่เป็นสาระสาํคญัจากการเก็บ
เงินจากลกูหนีด้งักลา่ว

งบการเงินรวม (พนับาท)

ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ธุรกิจจําหน่ายรถยนต์มือสอง รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ 1,064,600 1,101,857 - - 1,064,600 1,101,857

รายได้จากการขายรถยนต์ 705,223 883,469 212,696 425,742 917,919 1,309,211

รวม 1,769,823 1,985,326 212,696 425,742 1,982,519 2,411,068

ต้นทนุ

ต้นทนุการให้เช่ารถยนต์ 881,132 912,912 - - 881,132 912,912

ต้นทนุการขายรถยนต์ 386,282 434,396 201,821 365,521 588,103 799,917

รวม 1,267,414 1,347,308 201,821 365,521 1,469,235 1,712,829

กําไรขัน้ต้น 502,409 638,018 10,875 60,221 513,284 698,239

งบการเงินรวม (พนับาท)

ธุรกิจให้เชา่รถยนต์ ธุรกิจจําหนา่ยรถยนต์มือสอง รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

รวมสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือให้เช่า 2,704,467 2,863,229 - - 2,704,467 2,863,229

สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 23,142 23,374 39,073 47,535 62,215 70,909

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน 1,284 1,419 212 356 1,496 1,775

สินทรัพย์อ่ืน 503,991 532,412 143,482 191,757 647,473 724,169

รวม 3,232,884 3,420,434 182,767 239,648 3,415,651 3,660,082
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31.3  ความเสีย่งเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้
          บริษัทมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ที่สาํคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินฝากธนาคารท่ีมี
ภาระคํา้ประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หนีส้นิตามสญัญา
เช่าซือ้ และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่
ปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของ
บริษัทจึงอยูใ่นระดบัตํ่า

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถ จดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ได้ดงันี ้

บาท

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ี รวม

ปรับขึน้ลง คงท่ี อตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 79,871,271.07 - 21,893,209.33 101,764,480.40

เงนิฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 57,693,717.83 - - 57,693,717.83

หนีส้ินทางการเงิน

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 9,765,128.22 - - 9,765,128.22

ตัว๋แลกเงนิ - 169,867,044.94 - 169,867,044.94

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 104,498,178.77 218,480,950.00 - 322,979,128.77

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ 1,028,670,055.05 -  - 1,028,670,055.05

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,656,178.96 -  - 4,656,178.96

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ี รวม

ปรับขึน้ลง คงท่ี อตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 56,254,425.81 - 20,465,661.23 76,720,087.04

เงนิฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 57,638,418.37 - - 57,638,418.37

หนีส้ินทางการเงิน

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 7,263,348.35 - - 7,263,348.35

ตัว๋แลกเงิน - 169,867,044.94 - 169,867,044.94

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 104,498,178.77 218,480,950.00 - 322,979,128.77

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ 1,028,670,055.05 -  - 1,028,670,055.05

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,333,174.96 -  - 4,333,174.96
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31.4 ประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
          บริษัทและบริษัทยอ่ยใช้วธีิการและข้อสมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้ในการประมาณราคายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

          เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด และลกูหนีก้ารค้ามีราคายตุิธรรม
เทา่กบัราคาตามบญัชีโดยประมาณ

          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ตัว๋แลกเงินมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัราคายตุิธรรมถือตามราคา
ตามบญัชี

          เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ราคาตามบญัชีมีจํานวนเทา่กบัราคายตุิธรรมโดยประมาณ

          เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัราคาตามบญัชีมีจํานวนเทา่กบัราคายตุิธรรม
โดยประมาณ

          สาํหรับหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ทีใ่ช้อตัราดอกเบีย้แบบคงที่ บริษัทไมส่ามารถประมาณราคายตุิธรรมได้เนื่องจากไมม่ี
ข้อมลูที่เพียงพอ

32. การบริหารจัดการทุน
          วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัทนุท่ีสาํคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ยคือการจดัให้มีซึง่โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม
และการดํารงไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง

          ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 1.11 : 1 (ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม)่ : 1.36 : 1) และบริษัทมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 1.27 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 (ปรับปรุงใหม)่ : 1.53 : 1)
 
33. การอนุมตัิงบการเงนิ
          งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557
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รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ประจ าปี 2556

                             บริษทั กรงุไทยคารเ์ร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)     



บริษทั กรงุไทยคารเ์ร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน)

ส านกังานใหญ่ : 455/1 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม
       กรุงเทพมหานคร

โทรศพัท์      : 0-2291-8888
โทรสาร      : 0-2291-4488

สาขา : 288/9 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง   
       กรุงเทพมหานคร 10400

 
website             : www.krungthai.co.th



บรษิทั กรงุไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน) “KCAR” ไดจ้ดัท ารายงานความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมประจ าปี 2556 เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึนโยบาย แนวคดิ และแผนการด าเนินงาน ในการมุ่งพฒันา

กระบวนการต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเตบิโตขององค์กรอย่างยัง่ยนื โดยเนื้อหาต่างๆ ครอบคลุมถึง

ลกัษณะธุรกจิ การด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยรวบรวมมาจากขอ้มูลทีไ่ด้ปฏบิตัอิยู่ก่อนแลว้ และที่

เป็นแผนการด าเนินงานของส่วนงานต่างๆ รวมถงึขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร ขอ้มลูจากการ

ปฏบิตังิานต่างๆ ของส่วนงานภายในองคก์ร และเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกฝา่ยในองคก์ร ในรายงานฉบบัน้ีจงึไดจ้ าแนกประเภทของผูม้สี่วนไดเ้สยีและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้

แนวทางปฏบิตัติ่อผู้มสี่วนได้เสยี โดยมุ่งถงึการพฒันากระบวนการภายในองค์กร เพื่อน าไปสู่การ

เตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

รายงานฉบบันี้เป็นการจดัท ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นครัง้แรก บรษิทัฯจงึตระหนักถงึ

ขอ้จ ากดัต่าง ๆ และความพรอ้มของขอ้มูลทีใ่ช้ในการจดัท ารายงาน ซึ่งยงัอยู่ในขัน้พื้นฐาน ดงันัน้

บรษิทัฯ ไดน้ าแนวทางการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของ Global Reporting Initiatives (GRI) มา

ประยุกต์ใช้เพื่อให้เนื้อหาของรายงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบั โดยเนื้อหา และ

ความถูกตอ้งของขอ้มลูไดผ้่านการทบทวนจากผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

เ ก่ี ย ว กั บ ร า ย ง า น ฉ บับ น้ี

ร า ย ง า น ฉ บั บ น้ี  ส า ม า ร ถ D o w n l o a d  ไ ด้ ท่ี   w w w . k r u n g t h a i . c o . t h



“เป็นบรษิทัรถเชา่ชัน้น าทีเ่น้นงานบรกิารทีเ่ป็นเลศิ
โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน
ภายใต้การท างานร่วมกับคู่ค้า มุ่งสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่ลกูคา้และพฒันาพนกังานใหม้คีวามกา้วหน้า
แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ท า ง า น ที่ เ ป็ น มื อ อ า ชี พ 
โดยการปลูกฝงัจริยธรรม  และการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ภ า ย ใ ต้ ห ลั ก ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี ”



รูจ้กัKCAR

สาสน์จากประธานกรรมการบรษิทั

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั

นโยบาย และค่านิยมในองคก์ร

การบรหิารจดัการเพื่อความยัง่ยนื

การบรหิารความเสีย่ง

แนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม

แนวทางการปฏบิตัต่ิอการคอรร์ปัชัน่

คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม

แนวทางการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม

แนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี

แผนงานปฏบิตักิารดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ส าหรบัปี 2557 ‟ 2559

ภาคผนวก

ส า ร บัญ

1

2

3

4

6

7

9

10

10

11

11

13

20



รู้ จ ั ก  K C A R  

ปี 2535 จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ในชื่อ “บรษิัท 
กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด” 
โดยคุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล   ด้วยทุนจด
ทะเบยีนเริม่แรก 4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้
เช่ารถยนต ์ทัง้เช่ารายวนั รายเดอืน รายปี
ปี 2547 บรษิัทได้ท าการแปรสภาพเป็นบรษิัท
มหาชน ภายใต้ชื่อ “บรษิัท กรุงไทยคาร์เร้นท ์
แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้จาก 1,000 บาทต่อหุ้น เป็น 1 
บาทต่อหุน้
ปี 2548  บรษิทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ให้แก่ประชาชน จ านวน 50 ล้านหุ้น และได้เข้า
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และในปี
เดยีวกนั บรษิทัฯ ไดล้งทุนในบรษิทั กรุงไทย ออ
โตโมบลิ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยคดิเป็นสดัส่วน
การลงทุนร้อยละ 95 ของทุนจดทะเบียน 40 
ล้านบาท โดยเน้นการประกอบธุรกิจจ าหน่าย
รถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์ “โตโยต้าชัวร ์

กรุงไทย ยูสคาร์” ปจัจุบันมีสาขาทัง้หมด 3 
สาขา คอื สาขากาญจนาภเิษก สาขาศรนีครนิทร ์
แ ล ะ ส า ข า เ ก ษ ต ร  (ถ น น พ ห ล โ ย ธิ น )

ปี 2556  บรษิัทฯ เพิ่มเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 
คอืบรษิทั  กรุงไทย ออโตโมบลิ จ ากดั ผ่านการ
ซื้อหุ้นจากผู้บรหิาร และเงนิลงทุนดงักล่าวมผีล
ใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทัย่อยจาก
เดมิรอ้ยละ 95
นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัมกีลุ่มบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์ในนามของ บรษิทั 
โตโยตา้ กรงุไทย จ ากดั บรษิทั สยามนิสสนั 
กรงุไทย จ ากดั และบรษิทัจ าหน่ายรถยนต์
น าเขา้ ในนามของ บรษิทั คารล์อฟท ์ออโต ้อมิ
พอรต์ จ ากดั ซึง่บรษิทัฯ ดงักล่าวนี้ เป็นห่วงโซ่
อุปทานทางธุรกจิทีส่นบัสนุนธุรกจิรถยนตเ์ช่า
ใหก้บับรษิทัฯ เป็นอย่างด ี 

กลุ่มบริษทัย่อย และบริษทัในเครือ

บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงไทย ออโตโมบลิ จ ากดั                

บรษิทั โตโยตา้ กรุงไทย จ ากดั

บรษิทั สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั

บรษิทั คารล์อฟท ์ออโต ้อมิพอรต์ จ ากดั

1



ส า ส น์ จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้น าด้านบริการรถยนต์เช่าครบวงจร ได้เห็น
ความส าคญัของการเตบิโตธุรกจิควบคู่ไปกบัการตอบสนองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในธุรกจิ เพื่อน ามาซึง่การเตบิโตของบรษิทัฯ
อย่างยัง่ยนื ในปี2556 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และสถาบนัธุรกจิเพื่อสงัคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) ไดจ้ดัอบรมหลกัสูตรแนวทางความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ทางบรษิัทฯ ได้เลง็เหน็ความส าคญัและความจ าเป็น จงึได้ส่งพนักงานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งเขา้อบรม
หลกัสตูรดงักล่าว เพื่อน าแนวทางดงักล่าวมาด าเนินการกบักจิกรรมขององคก์ร กจิกรรมทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการดา้นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยนื ในปีทีผ่่านมา แบ่งเป็น

„ “โครงการอบรมขบัขีเ่ชงิป้องกนัอุบตัิเหตุ” เป็นกจิกรรมที่จดัขึน้เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนแก่
ผูบ้รโิภค คู่คา้ และบุคลากร ใหร้ะมดัระวงัในการขบัขี ่อนัจะก่อใหเ้กดิอนัตรายทีเ่กดิจากความประมาท ซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อผูใ้ชร้ถใชถ้นน รวมถงึการขบัขีแ่บบไม่สรา้งมลพษิใหก้บัสิง่แวดลอ้ม
„ “โครงการ KCAR พาเพลนิเดนิตลาดน ้า” เป็นกจิกรรมทีบ่รษิทัฯ ไดต้อบแทนสงัคมโดยการร่วมกบัคู่คา้ในการส่ง
มอบสิง่ของ เครื่องอุปโภคบรโิภคต่างๆ รวมถงึเงนิบรจิาคใหก้บั “บา้นครูน้อย” ซึง่เป็นสถานสงเคราะหท์ีร่บัเลีย้งเดก็ดอ้ย
โอกาสจ านวน 8 ครัง้ ในรอบปีทีผ่่านมา
„ “โครงการเยีย่มชมโรงงานประกอบรถยนตแ์ละโรงงานผลติยาง” โครงการดงักล่าวมุ่งเน้นใหคู้่คา้ บุคลากร ทราบ
ถงึวสัดุประกอบรถยนตแ์ละยาง เพื่อจะไดเ้ลอืกใชว้สัดุเกีย่วกบัรถยนตไ์ดถู้กประเภทเพื่อเป็นการลดมลภาวะบนทอ้งถนน
„ “โครงการเพิ่มขดีความสามารถ” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มสี่วนร่วมคิด ร่วมบูรณาการ การ
ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ส าหรบัแผนงานในปี 2557 บรษิทัฯ ไดน้ าหลกัเกณฑแ์ละแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนืมาร่วมก าหนดกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานธุรกจิขององค์กรอย่างเป็นแบบแผนชดัเจน ดงัไดม้กีารน าเสนอใน
รายงานฉบบันี้ ในนามบรษิทัฯ ผมขอขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ธุรกจิ ชุมชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน
การด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างดียิ่งมาโดยตลอด บริษัทฯ จะยึดหลกัการด าเนินงานที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ให้
ความส าคญักับการบริหารกระบวนการภายในที่ไม่ส่งผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้วสัดุและทรพัยากรใน
กระบวนการธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ด้วยความตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม เพื่อให้
บรษิทัฯ มขีดีความสามารถทางการแขง่ขนัและพฒันาการเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื

นายไพฑรูย ์ จนัทรเสรกีุล
ประธานบรษิทัฯ

2 รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม ประจ าปี 2556                                                         บมจ. กรงุไทยคารเ์ร้นท์ แอนด ์ลีส



1. บริการจัดหารถยนต์ให้เช่าเพือ่การด าเนินงาน 
(Operating Lease)

บรษิทัฯ จดัหารถยนต์ใหเ้ช่าเพื่อการด าเนินงาน โดยมี
อายุสัญญาเช่าระหว่าง 1-5 ปี รถยนต์ที่ให้เช่าเป็น
รถยนต์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า  
แบ่งเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นัง่ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ รถตู้ และรถกระบะ  ซึ่งการบรกิาร
ครอบคลุมถงึการจดัท าประกนัภยัรถยนตป์ระเภทชัน้ 1 
และการจดทะเบยีนและต่อภาษรีถยนต ์ ค่าตรวจสภาพ 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา รวมถงึมศีูนยป์ระสานงาน 
24 ชัว่โมง (Call Center) เพื่อใหบ้รกิารลูกค้าในกรณี
ฉุกเฉิน พรอ้มทมีช่างฉุกเฉินและรถซ่อมบ ารุงเคลื่อนที ่
พร้อมบริการรถลากจูง รวมถึงมีบริการรถทดแทนใน
กรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 
2. บรกิารจดัหารถยนตใ์หเ้ช่าระยะสัน้ 
(Short Term Rent)    
บรษิทัฯ มรีถยนต์ส าหรบัใหก้ลุ่มลูกคา้ทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเช่าเป็นแบบการเช่ารายวัน รายเดือน โดย
รถยนต์ที่ ใ ห้ เ ช่ า ร ะย ะสั ้นทุ กคัน  ได้ รับบ ริก า ร
เช่นเดียวกันกับรถยนต์ให้เช่าเพื่อการด าเนินงาน 

ปจัจุบนัมบีรกิารใหเ้ช่าทีส่ านักงานใหญ่ถนนพระราม 3 
และสาขาอโศก
3. การจ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้
บริษัทฯ มีช่องทางการจ าหน่ายรถยนต์ซึ่งหมดอายุ
สญัญาเช่า ผ่านบรษิทัย่อยคอื บรษิทั กรุงไทย ออโตโม
บลิ จ ากดั โดยบรษิทัฯมสีดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100  
บรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิจ าหน่ายรถยนต์มอืสองภายใต้
แบรนด ์“โตโยต้าชวัร์ กรุงไทยยูสคาร์” นอกจากนี้ ยงั
สามารถหาโอกาสทางธุรกจิจากการขายรถยนต์ใชแ้ลว้
ที่รบัซื้อจากภายนอกปจัจุบนัม ี3 สาขา ตัง้อยู่บรเิวณ
ถนนกาญจนาภิเษก  ถนนศรีนครินทร์ และถนน
พหลโยธนิ

ลั ก ษณ ะ ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท

บรษิทั  กรุงไทยคารเ์รน้ท์ แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิประเภทการจดัหารถยนต์ใหเ้ช่าแบบสญัญาเช่า
เพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) อายุสญัญาเช่าระหว่าง 1-5 ปี และการใหเ้ช่าระยะสัน้ (Short Term Rent) 
อายุการสญัญาเช่าไม่เกนิ 1 ปี และประกอบธุรกจิจ าหน่ายรถยนตม์อืสอง โดยเป็นรถยนตเ์ช่าทีค่รบก าหนดอายุสญัญา
เช่า และจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายคือ บริษัท กรุงไทยออโตโมบิล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้แบ รนด ์       
“โตโยตา้ชวัร ์กรุงไทย ยสูคาร”์

ประเภทของผลิตภณัฑ ์และบริการ
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นโยบาย และเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบาย และเป้าหมายในการด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคม เพื่อใหเ้กดิการด าเนิน
ธุรกจิไดอ้ย่างยัง่ยนื ดงันี้

นโยบายองคก์ร “เป็นบรษิทัรถเช่าชัน้น าที่เน้นงานบรกิารที่เป็นเลศิ โดย

เสรมิสร้างความเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน ภายใต้การ

ท างานรว่มกบัคู่คา้ มุ่งสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ และพฒันา

พนักงานให้มคีวามก้าวหน้า และมทีกัษะท างานที่เป็นมอื

อาชีพ โดยการปลูกฝงัจริยธรรม และการมีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายใต้

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่”ี

ค่านิยมองคก์ร

Professional ความเชีย่วชาญ และความรบัผดิชอบ เพื่อใหง้าน
มคีุณภาพสงูสุด
Partnership การบรกิาร และสมัพนัธภาพที่ด ีน ามาซึ่งความ
พอใจสงูสุดของลกูคา้
Dynamic ความมุง่มัน่ ทุ่มเท และพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความ
เป็นเลศิในธุรกจิรถเช่าอยา่งยัง่ยนื
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1) การพัฒนาคุณภาพงานบริก าร  และ เพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการในกระบวนการธุรกิจ 
เพื่อใหอ้งคก์รมขีดีความสามารถทางการแข่งขนั
โดยมุ่งถงึประโยชน์สูงสุดต่อผู้มสี่วนได้เสยี และ
ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ เพื่อให้องค์กรเตบิโต
ไดอ้ยา่งยัง่ยนื

2) การพัฒนาบุคคลกรในองค์กรให้มีความรู ้
ความสามารถ และส่งเสรมิใหเ้กดิความก้าวหน้า
อยา่งต่อเนื่อง

 

เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม และการเติบโตอย่างยัง่ยืนขององคก์ร
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การบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยืน

บรษิทัฯ ค านึงถงึหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Governance) เนื่องจากการก ากบัดแูลกจิการทีด่จีะช่วยเพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนั และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการองค์กร ซงึส่งผลให้เกดิการสร้าง
มลูค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีในระยะยาว

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเริม่จากการก าหนดโครงสรา้งของการบรหิารจดัการ
ให้มีความชดัเจน การสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และมีวิสยัทศัน์ในการในการ
บรหิารงาน การก าหนดอ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถ้วน โปร่งใส 
ทนัเวลา และการสง่ต่อนโยบาย และแนวปฏบิตัต่ิางๆ ไปยงัผูบ้รหิาร และพนักงานไดร้บัทราบ และยดึถอืเป็นแนว
ปฏบิตัใินองคก์ร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกลัน่กรองงานที่
มคีวามส าคญัในดา้นต่างๆ ดงันี้

คณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบรหิาร

6 รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม ประจ าปี 2556                                                         บมจ. กรงุไทยคารเ์ร้นท์ แอนด ์ลีส



ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย
ในธุรกจิใหบ้รกิารสญัญาเช่ารถยนต์เพื่อการด าเนินงาน
มกีารก าหนดค่าเช่าในอตัราคงที่ตลอดอายุของสญัญา
เช่า ท าให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนจากค่าเช่ารถยนต ์
ในขณะทีต่น้ทุนในการด าเนินงานของบรษิทัซึง่เกดิจาก
อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืม ี2 ลกัษณะ คอื  อตัราดอกเบีย้
คงที่ และอตัราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งจะขึ้นลงตามอตัรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด  จึงท าให้การด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทยงัมคีวามเสี่ยงจากส่วนต่างของรายได้รบั และ
ดอกเบีย้จ่าย  ซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและ
ผลก าไรของบรษิัท ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ได้จดัท าสญัญา
แบบสญัญาเช่าซื้อซงึจะสามารถก าหนดอตัราดอกเบี้ย
ได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการความเสี่ยง
ทางดา้นอตัราดอกเบีย้ไดอ้ย่างเหมาะสม
ความเสีย่งด้านการบริหารทรพัย์สินทีห่มดอายุ
สญัญาให้เช่า   
ในการประกอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการ
ด าเนินงาน มีระยะเวลาเช่าประมาณ 1 - 5 ปี  ซึ่ง
หลงัจากครบก าหนดสญัญาเช่า  บริษัทอาจพิจารณา
เกบ็รถยนต์ดงักล่าวไว้เพื่อใหเ้ช่าระยะสัน้ต่อไปอกี 1 - 
2 ปี ใน ซึง่หากไม่มบีรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ 
อาจท าใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งจากการมรีถยนต์ในบรษิทั
ฯมากเกินไป อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีบริษัท
ย่อย คือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จ ากัด ซึ่งเป็น
ศนูยจ์ าหน่ายรถยนตม์อืสองภายใต้แบรนด ์   “โตโยต้า
ชวัร์ กรุงไทยยูสคาร์” โดยด าเนินธุรกิจ ซื้อ-ขายและ
แลกเปลีย่นรถยนต์ใชแ้ลว้คุณภาพดตีามมาตรฐานของ
โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อมัน่ในคุณภาพรถยนต์ทีต่ดัจ าหน่าย และช่วย
เพิม่ขดีความสามารถและโอกาสในการจ าหน่ายรถยนต์
ได้มากขึ้น โดยปจัจุบันบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล 
จ ากดั มศีนูยจ์ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้เปิดใหบ้รกิารทัง้สิน้ 

3 สาขา คอืสาขากาญจนาภเิษก สาขาศรนีครนิทร ์และ
สาขาเกษตร
ความเสีย่งจากการด าเนินงาน
เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวบรษิัทฯได้มวีธิกีารคดัเลอืก
ลกูคา้อย่างระมดัระวงัโดยค านึงถงึความสามารถในการ
จ่ายค่าเช่าของลูกค้าจากผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินในอดีตจนถึงปจัจุบัน รวมถึงความ
น่าเชื่อถือของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบาย
ป้องกนัความเสีย่งจากตวัลูกคา้ โดยสญัญาเช่าระยะสัน้ 
ลูกค้าต้องจดัให้มีบุคคลค ้าประกนัหรอืวางเงินประกนั
การเช่ารวมถงึบางกรณีมกีารเรยีกช าระค่าเช่าล่วงหน้า
เต็มจ านวนตามระยะเวลาการเช่า ซึ่งสามารถช่วย
คุม้ครองความเสีย่งจากการด าเนินงานได้  บรษิัทฯให้
ความส าคญักบัการตดิตามหนี้ โดยมคีวามต่อเนื่องและ
การก ากับและควบคุมใกล้ชิด  ส่งผลให้การติดตาม
ลกูหนี้บรษิทัฯมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
ความเสีย่งด้านการตลาดและการแข่งขนั
เนื่องจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์ใช้เงินลงทุนตัง้ต้นต ่ า 
ส าหรบัการเริ่มต้นด าเนินธุรกจิ จึงมีผู้ประกอบการให้
เช่ารถยนต์ในตลาดเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
แข่งขนัในธุรกจิให้เช่ารถยนต์มากขึน้ โดยการแข่งขนั
สว่นใหญ่เป็นการแขง่ขนัดา้นราคา ซึง่อาจส่งผลกระทบ
ต่อยอดขาย และผลก าไรของบรษิัท เพื่อลดความเสีย่ง
ดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเป็น
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ เ น้นให้บริการอย่างมี
คุณภาพ (Premium Service) และบรกิารหลงัการขาย
ครบวงจร (One Stop Service) โดยลกูคา้สว่นใหญ่ของ
บริษัทเป็นธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึง
หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ ทีใ่หค้วามส าคญัดา้น
งานบรกิารทีด่ ี

การบริหารจดัการความเส่ียง

บริษัทฯ เห็นถึงความส าคญัในการบริหารจดัการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมทัง้
ตระหนกัถงึการสรา้งมลูค่าในระยะยาวแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี บรษิทัฯ จงึไดต้ัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อท า
การประเมนิ และบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ต่อองค์กร และเพื่อวางแผนและป้องกนัความเสีย่งที่อาจ
เกดิขึน้ในอนาคต ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดบ้รหิารจดัการความเสีย่ง โดยสรุปดงันี้ 
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ความเสีย่งทางด้านเศรษฐกิจ
ความเสีย่งจากนโยบายภาครฐั  จากโครงการรถคนั
แรกในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา โดยผู้บรโิภคที่มีความ
ต้องการใชร้ถยนต์ เลอืกที่จะซือ้รถคนัแรกเพื่อใช้สทิธิ ์
ตามโครงการของภาครัฐ ท าให้บริษัทฯ ต้องมีการ
บรหิารจดัการรถยนต์ทีห่มดอายุสญัญาเช่า และน าไป
จ าหน่ายผ่านบริษัทฯ ย่อย ภายใต้แบรนด์ “โตโยต้า
ชวัร ์กรุงไทยยสูคาร”์ เน่ืองจากนโยบายดงักล่าว ส่งผล
กระทบต่อราคารถยนต์มือสองในปี 2556 ที่ต้องปรบั
ราคาลงเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัตลาดรถยนต์ใหม่ 
และตลาดรถยนต์ใช้แล้ว (USED CARS) โดยทัง้นี้
บรษิทัฯ ยงัมุ่งทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหแ้กล่กูคา้
ทัง้ในเรื่องของราคา และบรกิารหลงัการขาย
ความเสีย่งทางด้านสงัคม และชุมชน
บรษิัทฯ ตระหนักถึงหลกัการท างานควบคู่ไปกบัการ
ดแูลทัง้ทางดา้นสงัคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความส าคญัต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนิน
ธุรกจิใหเ้ช่ารถยนต์ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัตัง้โครงการขบัขี่
ปลอดภยั และด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น

การใหค้ าแนะน าแก่ผู้ใช้รถยนต์ซึง่เป็นกลุ่มลูกค้าของ
บรษิทัฯ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อต้องการใหผู้ใ้ชร้ถยนต ์
ขับขี่รถยนต์บนพื้นฐานของความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
รถยนต์บนท้องถนน และรวมถึงคนเดินทางเท้า และ
ทรพัยส์นิต่างๆ บนทอ้งถนน  
ความเสีย่งทางด้านสิง่แวดล้อม
ถึงแม้ว่ าธุ รกิจของบริษัทฯ  ไม่ ได้ ใช้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ทัง้นี้บริษัทฯ ยังค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทางออ้มทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
ด าเนินธุรกจิรถยนต์ เช่น ของเสยีจากการบ ารุงรกัษา
รถยนต์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นแนว
ทางการจดัการกระบวนการภายใน เพื่อลดโอกาสการ
เกดิปญัหาของสิง่ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการทางธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 
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แนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคม

บริษัท กรุ งไทยคาร์เ ร้นท์  แอนด์  ลีส  จ ากัด 
(มหาชน) ตระหนกัถงึการด าเนินงานทีค่วบคู่ไปกบั
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
นโยบาย และค่านิยมในองค์กร โดยทัง้นี้บริษัทฯ 
มุ่งมัน่ทีจ่ะใหเ้กดิกระบวนการพฒันาภายในองคก์ร
อย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สงัคมไดถู้กถ่ายทอดไปยงัทุกหน่วยงานขององคก์ร 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝงั แก่พนักงานทุก
ระดบัในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้จดัท านโยบายใน
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขึน้ เพื่อเป็นกรอบใน
การด าเนินงาน และการวางแผนงานในดา้นความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม ให้มี
ความชดัเจน และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กร 
สามารถน าไปปฏิบตัิภายใต้แผนการท างานแบบ
เดยีวกนัอย่างเหมาะสม

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัไดต้ระหนักดวี่า การด าเนินธุรกจิ
ได้อย่างยัง่ยนื ไม่ใช่เพยีงแค่การรบัผดิชอบต่อผล
การด าเนินงานของบรษิัทฯ เพยีงอย่างเดยีว หาก
ยงัต้องค านึงถงึการด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัความ
รับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัตอ้งค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ
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แนวทางการปฏิบติัต่อการคอรร์ปัชัน่

บรษิัทฯ ได้มแีนวทางเพื่อป้องกนัการมสี่วนเกี่ยวข้องกบัการ
ทุจริต และคอร์รปัชัน่ โดยเป็นแนวทางการปฏิบตัิผ่านคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกจิ และคู่มอืพนักงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ปฏบิตังิาน ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้
รอ้งเรยีนโดยตรง ผ่านส่วนงาน “ส านักก ากบังานบรหิาร” ซึง่จะ
รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการ

คณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
(Corporate Social Responsibility- CSR)

คณะท างาน CSR ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

1 นายศกัดธิชั จนัทรเสรกีลุ ผูก้ ากบัคณะท างาน CSR

2 นางสาวสริมิา  ชะเอมกลุ คณะท างาน CSR

3 นางสนุทรยีา ววิตัพงษ์ คณะท างาน CSR

คณะท างาน CSR มีอ านาจหน้าท่ี ดงัน้ี
„พจิารณากลัน่กรองกจิกรรม และนโยบายเพื่อสงัคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั
„พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในกลยุทธแ์ละกจิกรรม
ต่างๆ ของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบาย
ดา้น CSR 
„พจิารณากลัน่กรองแผนงาน และงบประมาณประจ าปี
ส าหรบัการด าเนินงานด้าน CSR เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 
„พจิารณาและตดิตามความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

ดา้น CSR และประเมนิผลส าเรจ็รวมทัง้คุณภาพของ
โครงการ CSR 
„ส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิัท และพนักงานทุกคน 
มสีว่นร่วมในการด าเนินงานดา้น CSR
„พจิารณาแต่งตัง้ทมีงาน เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนงาน
ดา้น CSR 
„ด าเนินการอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั เกีย่วกบัการด าเนินงานดา้น CSR 
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แนวทางการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

บรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินงานทีไ่ดค้ านึงถงึสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม โดยเขา้ไปมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคม 
และชุมชน ผ่านกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ รวมทัง้การด าเนินงานภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate 
Governance) การด าเนินงานทางดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดขึน้ มี
จุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีขององคก์ร 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกคา้ กลุ่มคู่ค้า 
กลุ่มผูถ้อืหุน้ และกลุ่มสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม

พนักงาน ลกูค้า คู่ค้า ผูถ้ือหุ้น

สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ทัง้นี้บรษิทัฯ รวมถงึคณะท างาน CSR ไดท้ าการส ารวจ รวบรวมขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ และความคดิเหน็ต่าง ๆ 
จากกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน ปรบัปรุง และตอบสนองต่อความ
คาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเหมาะสม และพฒันาไดอ้ย่างต่อเนื่อง ซึง่จะท าใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เตบิโตได้
อย่างยัง่ยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม และรวมทัง้การด าเนินงานภายใต้หลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี

แนวทางปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย

พนกังาน
พฒันาความรูแ้ละทกัษะท างานทีเ่ป็นมอือาชพี  ปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม 
ปลกูฝงัจรยิธรรม และการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบต่อสงัคม

ลกูคา้ มุง่สรา้งคณุคา่ในสนิคา้ และบรกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

คูค่า้
ปฏบิตัติามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีส่จุรติ และตามจรรยาบรรณของคู่
คา้ทีด่ี

ผูถ้อืหุน้ ด าเนินธุรกจิภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
สงัคม ชมุชน 
สิง่แวดลอ้ม

ด าเนินธุรกจิทีย่ ัง่ยนืควบคูก่บัการพฒันาชมุชน สงัคม  และสิง่แวดลอ้มทีด่ี
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บรษิทัฯ  ไดก้ าหนดเป็นแผนปฏบิตักิารดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขึน้ โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีคณะท างาน CSR เป็นผู้ขบัเคลื่อนและดูแลแผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิารของบรษิทัฯทัง้นี้แผนปฏบิตักิารดา้นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม มุ่งตอบสนองต่อวตัถุประสงค ์7 ดา้น ไดแ้ก่

1. การด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม
2. การต่อตา้นการทุจรติ
3. การเคารพสทิธมินุษยชน
4. การปฏบิตัต่ิอบุคลากรในองคก์รอย่างเป็นธรรม
5. ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้
6. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม
7. การร่วมพฒันาชมุชน และสงัคม

โดยในปี 2556  ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดแผนงาน ส าหรบัปี 2557-2559  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ัง้ 7 ดา้นดงันี้
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แผนงานปฏิบติัการด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส าหรบัปี 2557 – 2559

                  แผนการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมต่อผูม้ี
ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ดงันัน้บรษิัทฯ ซึ่งเป็นหน่ึงในสมาชิก
สามัญของสมาคมรถเช่าไทย (TCRA) จึงด าเนินธุรกิจ
ให้บริการเช่ารถยนต์ที่ค านึงถึงคุณภาพ และบริการ 
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณใน
วชิาชพี

เจ้าหน้ีและคู่ค้า  บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจกับ
เจา้หนี้ และคู่คา้ทุกประเภทอย่างยุตธิรรมและมจีรยิธรรม 
โดยปฏบิตัิตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อก าหนดและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ทีไ่ด้ตกลงร่วมกนัรวมถงึการปฏบิตัิตามที่
กฎหมายก าหนด
คู่แข่งทางการค้า  บรษิทัปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการคา้อย่าง
เป็นธรรม และไม่ด าเนินธุรกจิทีน่ ามาซึ่งการผดิจรยิธรรม 
หรอืผดิจรรยาบรรณทางการค้าต่อคู่แข่ง โดยบรษิัทฯ จะ
ยดึหลกัปฏิบตัิตามธรรมเนียมการค้า รวมถึงข้อก าหนด
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงร่วมกนั รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด
ลูกค้า บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของลูกคา้ จงึมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการน าเสนอ
บรกิารทีม่คีุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกคา้
ให้ได้มากทีสุ่ด รวมถงึการให้ขอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนใน
เงื่อนไขต่าง ๆ ของการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เพื่อใหลู้กคา้
มคีวามเขา้ใจ และเกดิความเชื่อมัน่ในการด าเนินงานของ
บริษัท และยังรวมถึงการรบัฟงัข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของ
ลูกค้า เพื่อน ามาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการที่
เหมาะสมเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้

1 แผนงานรณรงคเ์พื่อต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรบัผิดชอบโดยตรงใน
การก าหนดเป็นกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ ที่
มุ่งเน้นถึงการด าเนินธุรกจิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท  โดยการสร้าง
วฒันธรรมองค์กรที่เน้นถึงความซื่อสตัย์ และด าเนิน
ธุรกจิอย่างถูกตอ้ง เป็นธรรม รวมถงึการรกัษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ ได้รบัความเชื่อถือจากลูกค้า และได้รับ
ความไวว้างใจจากเจา้หนี้ นกัลงทุน ทัง้นี้ไดก้ าหนดเป็น
แนวทางปฏบิตัใินองคก์รดงันี้

„ มแีผนงานรณรงค ์และประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง 
เกีย่วกบัการทุจรติทัง้ต่อองคก์ร และต่อคู่คา้ หรอืลูกคา้ 
โดยส่งเสริมยกย่องแก่พนักงานที่ท าคุณงามความดี
ใหแ้ก่บรษิทัฯ และมบีทลงโทษหากมพีนักงานทีก่ระท า
การทุจริต ทัง้นี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีแก่
พนักงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานบน
ความถูกตอ้ง และซื่อสตัยส์จุรติ
„ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้โีครงการ “ตาวเิศษเหน็นะ” โดย
ไดต้ดิตัง้กล่องรบัความคดิเหน็หรอืแจง้เบาะแส เพื่อให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสัง เกตการณ์ การ
ปฏบิตัิงาน หรอืการปฏบิตัิหน้าที่ซึ่งอาจก่อให้เกดิการ
ทุจรติต่อองคก์ร หรอืต่อลกูคา้ และคู่คา้ได ้
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  แผนการพฒันาบุคลากร

พนักงาน คือ หวัใจส าคญัของการขบัเคลือ่นองคก์ร
ปจัจยัส าคญัทีช่่วยขบัเคลื่อนให้บรษิัทฯ สามารถด าเนิน
ธุรกจิไดม้าอย่างยาวนานคอื การมพีนักงานทีม่คีุณภาพ 
เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัว่า จุดเริม่ต้น
ของบรษิทัฯ ทีส่ามารถประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างยัง่ยนื
นัน้คอืพนกังาน 
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
องคก์รจากภายใน ดว้ยการพฒันาพนักงานใหเ้ป็นทัง้คน
ดแีละคนเก่ง โดยเริ่มจากการตอบสนองความต้องการ
ของพนักงานในขัน้พื้นฐาน นับตัง้แต่การสร้างสภาวะ
แวดล้อมในการท างาน การใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั
และคุ้มค่า และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม 
การใหผ้ลตอบแทนจากการท างานทีเ่หมาะสม และการให้
สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน รวมถึงการส่งเสริมให้
พนกังานมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ
การคดัสรรพนักงาน
บรษิัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการรบัพนักงาน โดยการ
คดัสรรพนักงานที่มคีุณภาพ เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
รวมไปถึงการปรบัต าแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อสร้างความ
เจริญเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงาน โดยใช้
หลกัเกณฑค์วามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ 
ความเสมอภาค และสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ้างงานที่เปิดโอกาส
ให้กบับุคคลทัว่ไป ทุกเพศ ทุกศาสนา โดยให้โอกาสแก่
พนักงานชายและหญิงอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่แบ่งถึง
ต าแหน่งงานในระดบับรหิารหรอืระดบัพนกังาน ทัง้นี้โดย
ค านึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่ตรงกับ
หน้าทีง่านเป็นหลกั  รวมถงึการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานก าหนด (ดภูาคผนวก (ข) 1)

การเปิดโอกาสให้กบันักศึกษาเข้าฝึกงาน 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดรบันักศกึษาฝึกงาน ส าหรบันักศกึษาที่มี
ความประสงค์จะฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้

นักศกึษาไดเ้รยีนรู ้และมปีระสบการณ์จรงิในการท างาน 
มีการท างานเป็นทีม รวมทัง้นักศึกษาจะได้มีโอกาส
พัฒนาความรู้ความสามารถและค้นหาความสนใจที่
แทจ้รงิของตนเอง เพื่อเป็นจุดเริม่ต้นในการสรา้งอนาคต
ทีด่แีละมัน่คงต่อไป
โดยนักศึกษาที่สิ้นสุดการฝึกงาน จะต้องผ่านการ
ประเมนิผลงานจากผูจ้ดัการ หรอืผูดู้แลส่วนงานดงักล่าว 
นักศกึษาทีม่คีวามรู ้ความสามารถตรงกบัความต้องการ
ของบรษิทัฯ จะมโีอกาสไดร้่วมงานกบับรษิทัฯ หลงัจากที่
ส าเรจ็การศกึษา
การตอบสนองความต้องการขัน้พื้ นฐานของ
พนักงาน
บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการในเรื่องของเงินเดือน 
ค่าตอบแทนอื่นๆ ทีเ่หมาะสมกบัความรู ้ความสามารถใน
งานของพนักงาน รวมถึงสวสัดกิารที่ครอบคลุมถึงการ
ช่วยเหลอืกรณีพเิศษของครอบครวัของพนกังานอกีดว้ย
การสรา้งหลกัประกนัทางการเงิน
บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยเงินที่
น าเขา้กองทุนฯ ส่วนหนึ่งมาจากเงนิเดอืนของพนักงาน
ในแต่ละเดอืนที่จะถูกหกัและน าเขา้ไปเกบ็ไว้ในกองทุน 
(เงนิสะสม) และอกีสว่นหนึ่งมาจากเงนิของบรษิทัฯ ทีจ่่าย
สมทบใหแ้ก่พนกังาน (เงนิสมทบ) ซึง่จะท าใหพ้นักงานมี
การออมไดอ้ย่างต่อเนื่อง มเีงนิออมส าหรบัเลีย้งชพี หาก
เกษียณอายุ  หรือลาออกจากงาน นอกจากนี้  ยังมี
ประกนัสงัคม เพื่อสร้างหลกัประกนั และความมัน่คงใน
การด ารงชวีติ ในกรณีเจบ็ป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
ฯลฯ ที่มใิช่สาเหตุเนื่องมาจากการท างาน (ดูภาคผนวก 
(ข) 2)
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การดแูลพนักงานในด้านสุขภาพ
บริษัทฯ มีนโยบายดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ 
เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความสุขกับการท างานและ
ครอบครวั โดยบรษิัทได้จดัให้มสีวสัดกิารต่างๆ เช่น 
การตรวจสุขภาพประจ า ปี  เ งินส ารองจ่ ายค่ า
รกัษาพยาบาล (ตามที่ก าหนดในนโยบายบริษัทฯ) 
หรือการมีมุมรักษาพยาบาลในบริษัทฯ มุมพกัผ่อน 
มุมหนังสือ และสนับสนุนการมีกิจกรรมกีฬาต่างๆ 
เพื่อสรา้งบรรยากาศผ่อนคลายจากความเหนื่อยลา้ใน
ทีท่ างาน เป็นตน้
การมอบรางวลัเพือ่เป็นแรงจงูใจ
เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนักงานผู้
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯ 
น ามาปฏบิตั ิดว้ยการมอบรางวลัเพื่อเป็นสิง่จูงใจตอก
ย ้าให้พนักงานที่ท างานด้วยความทุ่มเทอย่างมี
คุณภาพ ไม่เพยีงแต่การปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ เท่านัน้ ยงั
หมายรวมถงึการปฏบิตัทิีด่กีบัคู่คา้ หรอืเพื่อนร่วมงาน 
โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีรางวลั “พนักงานดเีด่น” เป็น
ประจ าทุกไตรมาส และประจ าปี โดยใชห้ลกัเกณฑก์าร
คดัเลือกตามที่บริษัทฯ ก าหนดคือ PPD (P = 
Professional, P = Partnership, D = Dynamic) 
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการสนบัสนุนการอบรมใหแ้ก่พนกังานใน
หลายๆ รูปแบบ เช่น การส่งพนักงานไปอบรมตาม
หวัข้อที่เหมาะกบัลกัษณะงาน การจดัผู้บรรยายที่มี
คุณวุฒิในสายงานนัน้ๆ มาอบรม เป็นต้น เพื่อให้
พนกังานไดม้กีารเรยีนรูต้ลอดทัว่ทัง้องคก์ร ทัง้ในส่วน
ส านกังาน ส่วนบรกิารและส่วนช่างซ่อมบ ารุง  โดยใน
แต่ละปี จะต้องมพีนักงานที่ได้เข้ารบัการอบรมตาม
สดัสว่นของกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
การศึกษาดูงานนอกจากการส่งเสริมและพัฒนา
ความรูอย่างต่อเนื่องแลว้ บรษิทัฯ ยงัเน้นใหพ้นักงาน
ได้เห็นถึงลักษณะการท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
งานของตนเอง และเพื่อพฒันางานที่เกี่ยวข้อง โดย
การด าเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
พนกังานไดศ้กึษาดงูานนอกสถานทีอ่ย่างต่อเนื่อง เช่น 
การเข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ 
โรงงานผลติชิ้นส่วนอะไหล่ โรงงานผลิตยางรถยนต ์

เป็นตน้ (ดภูาคผนวก ง)
การสรา้งบรรยากาศการมีส่วนรว่มในการท างาน
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเสนอแนะ
โครงการหรอืความคดิต่างๆ เพื่อผลกัดนัใหพ้นกังานมี
ความคิดริ เ ริ่ม ในสายงานที่ตนเกี่ ยวข้อง  เพื่ อ
พฒันาการท างานและพฒันาตนเองอย่างมคีุณภาพได้
หลายช่องทาง โดยเป็นไปในรูปแบบของโครงการที่
บรษิัทจดัขึน้และให้พนักงานเขา้มามสี่วนร่วมในการ
น าเสนอในรปูแบบต่างๆ  
การประเมินผลงาน
หัวห น้างานที่ เ ป็นระดับบังคับบัญชาจะ เ ป็นผู้
ประเมนิผลงานของผู้ใต้บงัคบับญัชาในแผนก เพื่อจะ
ได้สามารถน ามาเปรียบเทียบหรือสรุปผลการ
ปฏบิตังิานของพนักงานทัง้องคก์ร และน าเอาไปใชใ้น
การวางแผนพัฒนางานและพัฒนาบุคคลกรต่อไป 
เพื่อให้พนักงานมคีวามสามารถที่จะสร้างผลงานที่ดี
ขึน้อย่างสม ่าเสมอ 
การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังาน
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาคุณสมบตัขิอง
พนักงาน โดยเน้นคุณคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปลกูฝงัใหพ้นกังานมจีติส านึกและทศันคตทิีด่ ีมคีวาม
รบัผิดชอบทัง้ต่อตนเอง องค์กร และสงัคม ผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น เช่น การร่วม
ท าบุญ บรจิาคกบัหน่วยงานและองคก์รต่างๆ 
ในดา้นการท างานภายในบรษิทัฯ ไดม้กีารก ากบัดูแล
โดยการตรวจสอบ และสอบทานระบบภายใน เพื่อ
หาทางลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของ
พนักงาน โดยมกีารตรวจสอบจากทมีงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบงาน และนโยบายของ
บรษิทัฯ
การส่งเสริมและอนุรกัษ์ประเพณีไทยบริษัทฯ มี
การส่งเสริมเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรกัษ์ประเพณีอนัดงีามของไทย เช่น การรดน ้าด า
หวัผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์การจดัพธิที าบุญตกับาตรใน
วนัพระใหญ่ หรอืวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
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แผนการพฒันาคณุภาพงานบริการ

บริษัทฯ ค านึงถึงการพฒันาคุณภาพงานบริการ จึงมุ่ง
พฒันาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพอใจ
สงูสดุต่อลกูคา้ รวมทัง้ค านึงถงึการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดม้กีารจดัตัง้ส่วนงานในการใหบ้รกิาร
ลกูคา้ ดงันี้
1) Battery Mobile Service ด าเนินการเปลี่ยน

แบตเตอรี่นอกสถานที่ ให้กบัรถยนต์เช่าที่มีอายุ
การใช้งานถึงก าหนดระยะเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี ่
หรอืเมื่อลูกค้าแจ้งถงึปญัหาการใช้งานแบตเตอรี ่
บรษิทัฯ จะด าเนินการโดยนัดหมายวนั เวลา และ
สถานทีก่บัลูกคา้ ซึง่อยู่ในระยะทางการใหบ้รกิาร
ของบรษิทัฯ ท าใหล้กูคา้ไม่ตอ้งเสยีเวลาในการเขา้
ศนูยบ์รกิาร เพื่อรอเปลีย่นแบตเตอรี่

2)  Mobile Service ด าเนินการเปลีย่นถ่ายน ้ามนั
เครื่องยนต์ที่ครบก าหนดเชค็ระยะ ให้กบัรถยนต์
เช่าที่ครบก าหนดดังกล่าว ทัง้นี้ เพื่อเป็นการ
บ ารุงรกัษาเครื่องยนตอ์ย่างสม ่าเสมอ ลดมลภาวะ
ที่เกิดจากการใช้เครื่องยนต์ที่ไม่มีประสทิธิภาพ 
ลดอุบตัิเหตุ ลดระยะเวลาในการเดนิทางบนท้อง
ถนน และสามารถอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 
รวมถงึการบรกิารเปลีย่นยางรถยนตน์อกสถานที่

4                 แผนการป้องกนั และลดความสูญเสีย          
จากการขบัข่ี 

บรษิทัฯ ไดค้ านึงถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสงัคม 
ชุมชน จากการด าเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ท าให้
บริษัทริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และลด
ผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้จากการขบัขีร่ถยนต์
บนทอ้งถนน เช่น โครงการขบัขีป่ลอดภยั, โครงการ
จัดอบรมการดูแลรักษารถยนต์ เครื่องยนต์ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต ์เป็นตน้

วตัถปุระสงค์
„ เพื่อป้องกนั และลดความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จาก
การใชร้ถยนตบ์นทอ้งถนน
„ เพื่อใหผู้ใ้ชร้ถยนต์เขา้ใจ และตระหนักถงึอนัตราย
ทีอ่าจเกดิขึน้บนทอ้งถนน จากการขบัขีร่ถยนต์อย่าง
ประมาท หรอืขาดการบ ารุงรกัษารถยนตท์ีถู่กตอ้ง
„ เพื่อเป็นการรณรงคใ์หเ้กดิจติส านึกที่ดใีนการขบัขี ่
รถยนต์
„ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อบริษัท และกลุ่ม
ลกูคา้ และกลุ่มคู่คา้

ภาพรวมของโครงการขบัขี่ปลอดภัยในปี 2556 ดู
ภาคผนวก ค.
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                  แผนการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัในการสรา้งดุลยภาพอนั
เหมาะสมระหว่างวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ และ
การสร้างผลตอบแทนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกนัอย่างเกื้อกูล โดยบรษิัทฯ เชื่อว่า
การปลูกจติส านึกในด้านสิง่แวดล้อมให้กบัพนักงานทุก
คนไดม้สีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ จะท าใหบ้รษิทัเตบิโตคู่
ไปกบัสงัคมไทยได้อย่างยัง่ยนื โดยบรษิัทฯ ได้ก าหนด
นโยบาย ดงันี้
1) นโยบายด้านสิง่แวดล้อม

- เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ   
สิง่แวดลอ้ม

-  เราจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกและความ 
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม

-  เราจะทุ่มเทปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ 
การท างานของระบบสิง่แวดลอ้ม

2) นโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
-  ก าหนดแนวทางการป้องกนัอุบตัิเหตุ การบาดเจ็บ 
และความเจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบัติงานของ
พนกังาน

-  มีการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน 
โ ดยค า นึ ง ถึ ง ค ว า มปลอดภัย  อ าชี ว อน ามัย 
สิง่แวดล้อมและการอ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
และลกูคา้

-  เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบงัคับต่างๆ ใน
เรื่องความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั

-  จดัใหม้เีครื่องมอื อุปกรณ์ การก าหนดวธิกีารท างาน 
และการฝึกอบรมใหพ้นักงานไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในเรื่องความปลอดภยัในการท างาน

3) นโยบายการด าเนินกิจกรรมเพือ่สิง่แวดล้อมและ
สงัคม

-กจิกรรมที่ด าเนินการต้องสอดคล้องกบักจิการหลกั
ขององคก์ร
-พนักงานเขา้ใจ ใหก้ารสนับสนุนและพนักงานมสี่วน
ร่วมในกจิกรรมทีบ่รษิทัฯ จดัขึน้
-กิจกรรมสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และ
เหน็ผลไดอ้ย่างชดัเจน
-กจิกรรมต้องก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อมและ
สงัคม

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ ไดด้ าเนินงานตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด 
บรษิัทฯ จงึได้ก าหนดให้การจดัการดา้นสิง่แวดล้อมเป็น
ดชันีชี้วดัในการประเมินผลงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ดว้ย

ขัน้ตอนการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดล้อม
ขัน้ตอนที ่1 มคีวามมุ่งมัน่จากฝา่ยบรหิาร
ผูบ้รหิารก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งตามลกัษณะธุรกจิ  
ขนาด และปญัหาทีม่อียู่ในองคก์รจรงิ และขอ้ก าหนดตาม
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่จะน า
ระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มไปใช้
ขัน้ตอนที ่2 จดัตัง้ทมีงาน
ผูบ้รหิารก าหนดตวัแทนของสว่นงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยทีมงานจะเป็นผู้ดูแล
รบัผดิชอบระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมด โดย
จัดท าแผนงานและแผนปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตาม
นโยบาย
ขัน้ตอนที ่3 จดัฝึกอบรม
จดัใหม้กีารฝึกอบรมพนกังานทุกระดบั เพื่อสรา้งจติส านึก
ให้กับพนักงาน โดยก าหนดเป็นขัน้ตอนการฝึกอบรม 
รวมทัง้บันทึกข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรมดว้ย
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ขัน้ตอนที ่4 จดัท าเอกสารแนวทางปฏบิตัิ
จดัท าเอกสารบอกรายละเอยีดการจดัการเพื่อบอก
ทิศทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยให้มีการ
บนัทกึการปฏบิตังิานตามระบบการจดัการ 
ขัน้ตอนที ่5 ควบคุมการปฏบิตัิ
ก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ครอบคลุมทุกกระบวนการ รวมถึงวิธีการใช้
เครื่องมือวัดผลต่างๆ ทัง้วิธีการเก็บข้อมูล การ
ตรวจวดั การดูแลรกัษา และการซ่อมบ ารุง เพื่อให้
มัน่ใจว่ากิจกรรมที่ด าเนินสอดคล้องกับนโยบาย 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
ขัน้ตอนที ่6 ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ (ตรวจ
ตดิตามภายใน)
ก าหนดแผนการตรวจสอบ และผูร้บัผดิชอบในการ
ตรวจตดิตามภายใน
ขัน้ตอนที ่7 จดัประชุมทบทวนโดยฝา่ยบรหิาร
ตรวจสอบผลการปฏบิตัิตามข้อก าหนดระบบการ
จดัการสิง่แวดล้อม ความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
เพื่อทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ขใหร้ะบบการจดัการ
ดยีิง่ขึน้
ขัน้ตอนที ่8 การปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง
พฒันาระบบการจัดการ และมีแผนการปรบัปรุง
ระบบการจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล
มากยิ่งขึ้นด้วยวิถีทางภายใต้แนวความคิด PIE 
(Powerful, Integrity, Empower)
ลกัษณะปญัหาวิง่แวดลอ้ม พจิารณาจาก
1. การปฏบิตังิานตามปกต ิ(Normal)
 - สภาวะการท างานปกตทิีด่ าเนินการในประจ าวนั 
เช่น การซ่อม รถยนต์
 - สภาวะที่เกิดขึ้นประจ า เช่น เขม่า, ควนัที่เกิด
จากท่อไอเสยีรถยนต์
2. เงื่อนไขการปฏบิตังิานทีไ่ม่ปกต ิ(Abnormal)
- น ้ามนัรัว่
- เครื่องจกัรอยู่ในสภาวะตดิขดั หรอืมเีหตุขดัขอ้ง
3. เงื่อนไขทีเ่ป็นสภาวะฉุกเฉิน (Emergency)
- ไฟไหม้
 -การจลาจล
- น ้าท่วม

                แผนการรว่มพฒันาชมุชน และสงัคม

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของชุมชนและสงัคม และ
ไดร้่วมรบัผดิชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสงัคม 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ 
หลายกจิกรรมในปีที่ผ่านๆ มา ทัง้ร่วมช่วยเหลอืเมื่อเกิด
อุทกภัย หรือ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยับนทอ้งถนน โดยสนบัสนุนใหพ้นักงานเป็นจติ
อาสา และอาสาสมคัรของหน่วยงานเพื่อสาธารณะ รวมถงึ
หน่วยงานกูช้พีของชุมชนเพื่อคอยเป็นผู้ประสานงานและ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเบื้องต้น ทัง้ยงัมอบเสือ้สะทอ้นแสง
ใหก้บัต ารวจทีด่แูลดา้นจราจร เพื่อส่งเสรมิภารกจิการดูแล
ความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนใหก้บัประชาชน รวมไป
ถึงการจดัอบรมขบัขีป่ลอดภัยให้ลูกค้าและพนักงานเพื่อ
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการใชร้ถใชถ้นนมากยิง่ขึน้ 
นอกจากนี้ยงัร่วมสนบัสนุนทุนการศกึษา อุปกรณ์การเรยีน 
อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็กด้อย
โอกาสตามสถานสงเคราะห์และนักเรียนในโรงเรียน
ห่างไกล เป็นตน้

ในปี 2557 บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาชุม
และสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยไดว้างแนวทางการด าเนินงาน
ไว ้3 รปูแบบ ดงันี้

1. กจิกรรมสนบัสนุนดา้นการศกึษา และ เดก็ดอ้ยโอกาส
2 กจิกรรมสง่เสรมิความปลอดภยับนทอ้งถนน
3. การบรจิาคเงนิเพื่อช่วยเหลอืผู้ป่วยทีย่ากไร้ขาดแคลน
ทุนทรพัยใ์นการรกัษา

บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าหากชุมชน และสงัคมแขง็แรง จะส่งผล
ให้บริษัทฯ มีความมัน่คงแข็งแรงไปด้วย เมื่อเราร่วม
พฒันาชุมชนและสงัคม กเ็กดิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
ชุ ม ช น  สั ง คม  แ ล ะบ ริษัท ฯ  นั บ เ ป็ นก า ร เพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจโดยทางอ้อมด้วย
เช่นกนั
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ภาพรวมของแผนการร่วมพฒันาชมุชน และสงัคมในปี 2556 ท่ีผา่นมา 

ร่ ว ม ท า กิ จ ก ร ร ม กั บ ลู ก ค้ า  
แ ล ะ บ ริ จ า ค ส่ิ ง ข อ ง  

“ บ้ า น ค รู น้ อ ย ”

ร่ ว ม ท า กิ จ ก ร ร ม กั บ ลู ก ค้ า  “  
K C A R  พ า เ พ ลิ น  เ ดิ น ต ล า ด

น ้า บ า ง น ้า ผึ้ ง ”
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(ก) ผลงานจากการด าเนินธรุกิจ

1.  การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
จากผลการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนในปี 2556 บรษิทัฯ ไดร้บัการจดัอนัดบั Good CG 
Scoring จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอื IOD เป็นการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาลที่
มุง่เน้นการเปิดเผยขอ้มลูต่อนกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ และบุคคลทัว่ไปอย่างโปร่งใส

ทัง้น้ีบรษิทัฯ ยงัคงยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย 
เพื่อใหเ้กดิผลประกอบการทีด่อีย่างยัง่ยนื

2. รางวลัผูเ้สียภาษีคณุภาพประจ าปี 2555
บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “รษัฎากรพพิฒัน์” ประจ าปี 2555 เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2556 โดยม ีนายกติตริตัน์ ณ ระนอง 
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั เป็นประธานมอบรางวลั ทัง้นี้รางวลัรษัฎากรพพิฒัน์ไดจ้ดั
ขึน้โดยกรมสรรพากร เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกยีรติให้แก่ผู้เสยีภาษีคุณภาพ ที่มคีวามรบัผิดชอบต่อการท า
หน้าทีเ่สยีภาษ ีและสง่เสรมิใหผู้เ้สยีภาษเีกดิความภาคภูมใิจในการท าหน้าทีพ่รอ้มทัง้ตระหนกัถงึคุณค่าของการท า
ความดแีละรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยผู้เสยีภาษีที่ได้รบัคดัเลอืกเขา้รบัรางวลัทุกราย ต้องผ่านเกณฑพ์จิารณาตาม
เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด

ภ า ค ผ น ว ก

บริษัทฯ ยังคงยึดมัน่ในการ
ด า เนิ นง านที่ถู กต้ องตาม
กฎหมาย รับผิดชอบสังคม 
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสยีของบรษิทัทุกฝา่ย
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(ข) สถิติพนักงานประจ าปี 2556

(1) สถิติพนักงานแบ่งตามเพศ

ภ า ค ผ น ว ก

ร ะ ดั บ พ นั ก ง า น  จ า น ว น ร ว ม  1 9 5  ค น

ห ญิ ง 7 5  ค น  ช า ย  1 2 0  ค น  

ร ะ ดั บ ผู้ บ ริ ห า ร  จ า น ว น ร ว ม  9  ค น

ห ญิ ง 4  ค น  ช า ย  5  ค น  

(2) . ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัพนักงาน ประจ าปี 2556

รายการ จ านวนเงนิ

เงนิเดอืน คา่ล่วงเวลา โบนสั เงนิสมทบกองทนุส ารอง
เลีย้งชพี และสวสัดกิาร

57.71 ลา้นบาท

คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมพนกังาน 0.51 ลา้นบาท
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(ค) โครงการขบัข่ีปลอดภยั ปี 2556

ภ า ค ผ น ว ก

รายการ จ านวนครัง้
จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

(คน)

อบรมขบัขีเ่ชงิป้องกนั honda save and safe 3 81

อบรมขบัขีป่ลอดภยั รว่มกบั A.C.T. 9 455

อบรมขบัขีป่ลอดภยั รว่มกบั B-Quick 1 26

อบรมการใชแ้ก๊สรถยนต์ 1 23

จดักจิกรรม Safety Day รว่มกบัลกูคา้ 1 41

อบรมขบัข่ีเชิงป้องกนั Honda save and safe
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อบรมหลกัสูตรขบัข่ีปลอดภยั
รว่มกบั A.C.T.
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(ง) โครงการอ่ืนๆ 

รายการ จ านวนครัง้
จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

(คน)

เยีย่มชมโรงงานผลติรถยนตโ์ตโยตา้ 3 244

เยีย่มชมโรงงานผลติยางรถยนตบ์รดิจสโตน 1 18

กจิกรรม Test Drive 3 80

จดัแขง่ขนัการสรา้งขดีความสามารถในองคก์ร 1 80

เย่ียมชมโรงงาน โตโยต้า บ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา
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ภ า ค ผ น ว ก

เย่ียมชมโรงงานผลิตยางรถยนตบ์ริดสโตน

กิจกรรม Test Drive
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