บริษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ.........................................

บริษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี่ ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น

ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 1 หน้า 4
ส่วนที่ 1 หน้า 20
ส่วนที่ 1 หน้า 23
ส่วนที่ 1 หน้า 31
ส่วนที่ 1 หน้า 32

ส่ วนที่ 2

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกํากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
12. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2 หน้า 35
ส่วนที่ 2 หน้า 37
ส่วนที่ 2 หน้า 46
ส่วนที่ 2 หน้า 66
ส่วนที่ 2 หน้า 74
ส่วนที่ 2 หน้า 78

ส่ วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่วนที่ 3 หน้า 81
ส่วนที่ 3 หน้า 87

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

หน้า 93

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
(Compliance)
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
อื่นๆ

ลายมือชื่อ.........................................

บริษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. วิสัยทัศน์
การเป็ นบริ ษทั ชั้นนําที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโต
อย่างยัง่ ยืนและธํารงรักษาไว้ซ่ ึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ ซึ่ งบริ ษทั มีความรู ้ความชํานาญ โดย
ตั้งเป้ าหมายขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริ การออกไปนอกเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุม
พื้นที่จงั หวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และมีเป้ าหมายที่จะขยายธุรกิจไปในประเทศเพือ่ นบ้านในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ งในปี 2557 บริ ษ ั ทมี ก ารจัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่อ ยเพิ่ ม 2 แห่ ง เพื ่อ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ สิ น เชื ่อ เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ เพิ่มเติมใน 2ประเทศ คือประเทศกัมพูชาและประเทศลาว และในปี 2558 มีการจัดตั้งบริ ษทั
ย่อยเพิ่ม 1 แห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพือ่ ให้สินเชื่อรายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพ
สําหรับธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์บริ ษทั จะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยง โดยมุ่งเน้นให้บริ การในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เพือ่ ง่ายต่อการบริ หารจัดการ
และควบคุมต้นทุนในการดําเนินการ
อนึ่ ง บริ ษทั ให้ความสําคัญกับคุณภาพของสิ นเชื่อและอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเป็ นหลัก โดยที่การเติบโต
ขยายสิ นเชื่อของบริ ษทั ยังคงต้องอยูภ่ ายใต้การบริ หารความเสี่ ยงที่รัดกุมและควบคุมได้ ไม่วา่ จะเป็ นการคัดคุณภาพของ
ลูกค้าอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งสํารองฯ อย่างเพียงพอ เพื่อคงไว้ซ่ ึ งผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืนแก่ผถู ้ ือหุ น้
ทุกราย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ รวมทั้งผูบ้ ริ หารในทุกระดับได้ตระหนักและมุ่งเน้นในหลักธรร
มาภิบาลที่ดีและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในการกําหนดนโยบายและแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน เพือ่ ให้บริ ษทั สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืนแก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกราย ในส่วนของการเปิ ดเผยข้อมูลและ
ชี้แจงข้อมูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอของบริ ษทั แก่นกั ลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผูถ้ ือหุ ้นทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารระดับสู งได้ถือ
เป็ นภารกิจที่สาํ คัญ เพือ่ เสริ มสร้างความเข้าใจถึงฐานะและประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานของบริ ษทั ได้อย่างถูกต้องและ
เท่าเทียมกัน
2. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญ
กลุ่มบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทัย พรประภา
เพื่อประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ โดยในช่วงต้นได้เน้นการให้บริ การสิ นเชื่อ
เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลในนามของ บริ ษทั ฐิติกร จํากัด หลังจากนั้นในปี 2538 จึงขยายตัว
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ออกไปในพื้นที่ภาคตะวันออกในชื่อ บริ ษทั ซี .วี.เอ จํากัด ซึ่ ง บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการ และในปี 2546 บริ ษทั ฐิติกร จํากัด(มหาชน) ได้เข้าซื้ อกิจการของบริ ษทั ชยภาค จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ
99.99 เพือ่ ขยายสิ นเชื่อในส่วนของการให้เช่าซื้อรถยนต์ในเขตพื้นที่กรุ งเทพและปริ มณฑล
ต่อมาในปี 2547 ได้มีการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพือ่ ลดความซํ้าซ้อนโดย บริ ษทั ซี.วี.เอ. จํากัด ได้หยุดการปล่อย
สิ นเชื่อโดยหันมาเน้นในเรื่ องของการบริ หารติดตามหนี้ สินเพียงอย่างเดี ยว ส่ วนด้านการปล่อยสิ นเชื่อรถจักรยานยนต์
ทั้งหมดอยูภ่ ายใต้การดําเนินการของ บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ครอบคลุมทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยและมีการขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่อง จาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544 เป็ น 78 สาขา ณ สิ้นปี 2554 ครอบคลุม 45 จังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ
ปี 2554 บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการของบริ ษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด โดยถือหุ ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.99 และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด เพื่อขยายธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริ การจัดเก็บหนี้
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) เป็ นผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย มี
ส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยูท่ ่ี 20.27% สู งสุ ดเป็ นอันดับ 1 ต่อเนื่ องมา 30
ปี และยังเป็ นผูป้ ระกอบการสิ นเชื่อเช่าซื้อที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง ผูบ้ ริ โภค
สํานักนายกรัฐมนตรี ให้เป็ นผูป้ ระกอบการซึ่ งรักษาสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภคด้านสัญญาที่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค ณ สิ้ นปี 2558
บริ ษทั มีสาขา 92 สาขา ครอบคลุม 54 จังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั มีแผนการอย่างชัดเจนที่จะ
ดําเนินการขยายการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มประเทศ ASEAN ซึ่งจะมีการเปิ ดการค้าเสรี AEC ในปี 2558 โดยในปี
2557 บริ ษทั มีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยอีก 2 แห่ ง เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา ภายใต้ชื่อ “Suosdey Finance
PLC” และประเทศลาว ภายใต้ชื่อ “Sabaidee Leasing Co.,Ltd” เพื่อดําเนิ นธุรกิจให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
และในปี 2558 บริ ษทั มีการจัดตั้งบริ ษทั ย่อย เพิ่ม 1 แห่ ง ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั ที เคเงิ นทันใจ จํากัด” เพื่อดําเนิ นธุ รกิ จให้
สิ นเชื่อรายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพ (Nano Finance)
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท แบ่ งได้ดงั นี้

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจให้สินเชื่ อเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์
ในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑลและต่างจังหวัดในทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย

ถือหุ้ น 99.99%

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด

ธุรกิจให้บริ การด้านการติดตามหนี้สิน

ถือหุ้ น 99.60%

ถือหุ้น 99.99%

บริษัท ชยภาค จํากัด

ธุรกิจให้สินเชื่ อเช่าซื้ อรถยนต์
ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ถือหุ้น 61.91%

Suosdey Finance PLC.

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์

ธุรกิจให้สินเชื่ อเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์

และรถยนต์ในประเทศกัมพูชา

และรถยนต์ในประเทศลาว

ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 3

ถือหุ้น 99.99%
บริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
ธุรกิจให้บริ การจัดเก็บหนี้

ถือหุ้น 99.99%
บริษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
ธุรกิจให้สินเชื่ อรายย่อยเพือ่ การ
ประกอบอาชี พ
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่ม บริ ษ ทั ประกอบด้ว ยบริ ษ ทั ฐิติก ร จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย ได้แ ก่ บริ ษ ทั ซี .วี.เอ. จํา กัด
บริ ษทั ชยภาค จํากัด บริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์ วิสเซส จํากัด Suosdey Finance PLC, Sabaidee Leasing Co.,Ltd. และ
บริ ษทั ที เค เงิ นทันใจ จํากัด ดําเนิ นธุ รกิจหลักโดยให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทั้งนี้ ณ สิ้ นปี
2558 กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนรายได้จากธุรกิจเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์:รถยนต์:รายได้อื่นๆ เท่ากับ 74:1:25
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2556-2558 สามารถจําแนกได้ดงั นี้
กลุ่มธุรกิจ/ ดําเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

งบการเงินรวม
2558
ล้านบาท

1. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co.,Ltd.

รวมรายได้
2. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
รวมรายได้
3. ธุรกิจเงินให้กยู้ ืม
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
รวมรายได้
4. รายได้อื่นๆ
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าธรรมเนียม
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่นๆ
รวมรายได้

99.99
99.60
61.91

99.99

99.99

%

งบการเงินรวม
2557
ล้านบาท

%

งบการเงินรวม
2556
ล้านบาท

%

2,506.3

73.8

2,758.4

75.0

2,944.5

75.8

47.0

1.4

66.1

1.8

82.5

2.1

13.1

0.4

31.1
54.9
384.9
356.8
827.70
3,394.1

0.9
1.6
11.3
10.6
24.4
100.0

21.0
51.0
423.0
359.6
854.6
3,679.1

0.6
1.4
11.5
9.8
23.2
100.0

33.4
46.0
366.9
410.2
856.5
3,883.5

0.9
1.2
9.4
10.6
22.1
100.0
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การประกอบธุรกิจแยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มธุรกิจ
2.1 ลักษณะบริการ
สิ นเชื่อเช่าซื้ อ (Hire Purchase) จัดเป็ นบริ การทางการเงินอีกรู ปแบบหนึ่ งของการให้สินเชื่อซึ่ งไม่ได้อยูภ่ ายใต้การ
กํากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เช่นเดียวกับธนาคารและบริ ษทั เงิ นทุน ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่ าย คือ (1) ลูกค้าหรื อผูเ้ ช่าซื้ อ (2) ผูจ้ าํ หน่าย และ (3) บริ ษทั หรื อผู ้
ให้บริ การสิ นเชื่อ โดยเมื่อผูเ้ ช่าซื้ อมีความต้องการเช่าซื้ อทรัพย์สินจากผูจ้ าํ หน่ ายก็จะแสดงความจํานงค์ต่อเจ้าหน้าที่
สิ นเชื่อของผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมตั ิการขอสิ นเชื่อต่อไป
เมื่อผูเ้ ช่าซื้ อตกลงทําสัญญา ผูเ้ ช่าซื้ อจะชําระเงิ นดาวน์ ณ วันทําสัญญา และกําหนดวิธีการผ่อนชําระตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในสัญญา ผูเ้ ช่าซื้ อสามารถครอบครองและใช้ทรัพย์สินที่ทาํ สัญญาเช่าซื้ อนั้นได้ตลอดระยะเวลา
ของสัญญา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบํารุ งรักษาทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้กรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินจะถูกโอนให้แก่ผเู ้ ช่าซื้ อต่อเมื่อผู ้
เช่าซื้อได้ชาํ ระค่างวดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การสิ นเชื่อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
สําหรับการดําเนิ นธุ รกิ จให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อของกลุ่มบริ ษทั นั้น หากแบ่งลักษณะของธุรกิ จตามประเภท
ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ จะแบ่งได้ดงั นี้
1. ธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
กลุ่มบริ ษทั ให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) โดยเน้นการปล่อยสิ นเชื่อ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ท่ีได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภค เช่น ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ และ คาวาซากิ โดยบริ ษทั จะจัดเจ้าหน้าที่
สิ นเชื่อเข้าไปพิจารณาปล่อยสิ นเชื่อเป็ นรายคันแก่ผเู ้ ช่าซื้อที่ร้านจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซ่ ึงเป็ นพันธมิตรธุรกิจ
ปั จ จัย ในการกํา หนดวงเงิ น ในการให้ สิ น เชื ่อ เงิ น ดาวน์ และระยะเวลาในการผ่ อ นชํา ระค่ า งวด
รถจักรยานยนต์น้ นั จะขึ้นอยูก่ บั ฐานะทางการเงินของลูกค้า ยี่ห้อ รุ่ น และราคาของรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ หากจําแนก
สิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ตามยีห่ อ้ รถ พบว่ากลุ่มบริ ษทั ได้ให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ยห่ี อ้ หลัก ซึ่ งได้แก่
ฮอนด้า ซูซูกิ ยามาฮ่า และคาวาซากิ
2. ธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
กลุ่มบริ ษทั ให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ท้ งั รถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่โดยบริ ษทั ชยภาค จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย โดยเน้นการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์รุ่นและยี่ห้อที่เป็ นที่นิยมของตลาดเป็ นหลัก เช่น โตโยต้า อีซูซุ
และฮอนด้า เป็ นต้น
สําหรับวงเงินในการให้สินเชื่อและระยะเวลาในการผ่อนชําระค่างวดรถยนต์น้ ัน ขึ้นอยู่กบั ฐานะทางการเงิ น
ของผูข้ อสิ นเชื่อแต่ละราย และเพือ่ ควบคุมคุณภาพของสิ นเชื่อ กลุ่มบริ ษทั จึ งได้พิจารณาปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติมในการ
ให้บริ การสิ นเชื่อซึ่ งได้แก่ เงินดาวน์ที่เพียงพอ ในการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ใหม่ กลุ่มบริ ษทั ได้เน้นบริ การเช่า
ซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นโดยเน้นรถยนต์ยหี่ อ้ โตโยต้า เนื่องจากเป็ นรถยนต์ท่ีได้รับความนิยมจากตลาดเป็ นอย่างมาก
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หากแบ่งการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของกลุ่มบริ ษทั ตามลักษณะการใช้งานของรถยนต์ จะสามารถแบ่ง
ออกเป็ นสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์นง่ั ส่ วนบุคคล และสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถเพื่อการพาณิ ชย์ (ผูเ้ ช่าซื้ อมีวตั ถุประสงค์ใช้รถยนต์ใน
การประกอบธุรกิจการค้า ได้แก่ รถกระบะ และรถตู)้
ลูกหนีส้ ินเชื่อเช่ าซือ้ รถยนต์ คงเหลือของกลุ่มบริษัท จําแนกตามประเภทการใช้ รถยนต์* (หน่ วย: ล้ านบาท)
ประเภทรถ
รถยนต์นง่ั ส่วนบุคคล
รถเพือ่ การพาณิ ชย์
- รถกระบะ
- รถตู ้
รวม

2558

2557

มูลค่ า
601.8

ร้ อยละ
70.0

มูลค่ า
706.8

ร้ อยละ
68.2

203.7
53.7
859.2

23.7
6.3
100.0

252.3
77.5
1,036.6

24.3
7.5
100.0

2556
มูลค่ า
ร้ อยละ
952.1
67.7
355.0
99.6
1,406.7

25.2
7.1
100.0

* หลังหั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดและภาษี มูลค่ าเพิ่ม ก่ อนหั กค่ าเผื่อหนี ส้ งสั ยจะสู ญ

2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 ลักษณะลูกค้ า
กลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายสําหรับธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของกลุ่มบริ ษทั คือ บุคคลธรรมดา
รายย่อยทัว่ ไปซึ่ งเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจําผูม้ ีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะหรื อใช้
ประกอบอาชีพ
สําหรับธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์น้ นั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายแบ่งออกตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่
รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล และ รถเพื่อการพาณิ ชย์ ณ สิ้ นปี 2557 กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนลูกค้ารถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลต่อรถเพื่อ
การพาณิ ชย์ 68:32
2.2.2 สภาพการแข่ งขันทางธุรกิจ
1. ธุรกิจให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
การแข่งขันของธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในปั จจุบนั อยูใ่ นรู ปของการให้บริ การสิ นเชื่อ
ที่รวดเร็ วและมีสาขาครอบคลุมสามารถให้บริ การลูกค้าอย่างทัว่ ถึง การให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์สามารถ
แบ่งตามพื้นที่การให้บริ การออกเป็ นเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล และเขตต่างจังหวัด โดยทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑลจะมีการแข่งขันที่สูงกว่าต่างจังหวัด ทั้งนี้ ต้ งั แต่ปี 2544 เป็ นต้นมา อัตราดอกเบี้ยสําหรับสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้ อ
รถจักรยานยนต์โดยทัว่ ไปอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 1.5 – 2.4 ต่อเดือน ยกเว้นในบางช่วงเวลาอาจจะมีการจัดส่ งเสริ มการขาย
ให้กบั สิ นค้าเฉพาะรุ่ นในระยะเวลาจํากัด ส่งเสริ มการขายสิ นค้าประเภทนั้นๆ
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บริ ษ ั ทเป็ นผู ้ นํา ในธุ ร กิ จ การให้บ ริ ก ารสิ น เชื ่อ เช่ า ซื้ อ รถจัก รยานยนต์ โดยเป็ นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารสิ น เชื ่อ เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสู งสุ ดเป็ นอันดับ 1 ตามการจัดลําดับของสมาคมธุรกิจเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ไทย
ต่อเนื่องมา 30 ปี โดยส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ณ เดือน มิถุนายน 2555 อยูท่ ่ีร้อยละ 20.27
ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.) *

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

คัน

%

คัน

%

คัน

%

คัน

%

คัน

1. ฐิติกร
2. ไฮเวย์

23,680
19,951

20.27
17.08

43,836
35,528

23.39
18.96

51,956
42,399

25.47
20.79

50,213

25.11

57,160 21.89

39,156

19.58

44,818 17.16

3. กรุ๊ ปลีส

13,972

11.96

24,669

13.17

26,451

12.97

21,076

10.54

23,612

9.04

4. ธนบรรณ

13,799

11.81

24,166

12.90

27,405

13.43

21,702

10.85

25,040

9.59

5. อยุธยา แคปปิ ตอล

15,451

13.22

18,371

9.80

17,927

8.79

17,237

8.62

26,215 10.04

6. ธนชาต

3,339

2.86

5,593

2.98

6,621

3.25

10,388

5.19

26,429 10.12

7. อินเตอร์บางจาก

1,742

1.49

2,053

1.10

1,869

0.92

3,596

1.80

24,907

21.32

33,160

17.70

29,356

14.39

36,615

18.31

51,485 19.71

116,841

100.00

187,376

100.00

203,984

100.00

199,983

100.00

261,154 100.00

8. อื่นๆ

6,395

%

2.45

ที่มา : สมาคมธุรกิจเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ไทย, กรมการขนส่งทางบกและบริ ษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ เดือนมิถุนายน 2555 เนื่ องจากทางกรมการขนส่ งทางบก ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของข้อมูลได้

2. ธุรกิจให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในปั จจุ บั น สถาบั น การเงิ น หลายแห่ งได้ หั น มาขยายสิ นเชื่ อ เช่ า ซื้ อรถยนต์ เ พิ่ ม มากขึ้ นเนื่ องจาก
อุตสาหกรรมรถยนต์เป็ นอุตสาหกรรมที่มีอตั ราการเติบโตอยู่ในระดับสู ง ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยูม่ ากในระบบ
การเงิน ทําให้นบั ตั้งแต่ครึ่ งหลังของปี 2544 เป็ นต้นมา อัตราดอกเบี้ยสําหรับสิ นเชื่อเพือ่ การเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริ ษทั
เงินทุน อยูท่ ่ีระดับเฉลี่ยร้อยละ 2.45-3.8 ต่อปี สําหรับรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล และระดับเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.7-3.2 ต่อปี สําหรับ
รถเพื่อการพาณิ ชย์ โดยอัตราดอกเบี้ยสําหรับสิ นเชื่อเพื่อเช่าซื้ อรถยนต์มือสองจะอยูใ่ นช่วงร้อยละ 4.0-5.5 ต่อปี ทั้งนี้
ขึ้นกับประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ คุณสมบัติผูเ้ ช่าซื้ อ เช่น รายได้ อาชีพ ภูมิลาํ เนาของผูเ้ ช่าซื้ อและผูค้ ้ าํ ประกัน จาก
สภาวะการแข่งขันทําให้อตั ราดอกเบี้ยสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลดตํ่าลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการบางแห่งมี
การปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อสําหรับรถยนต์มือสองที่มีอตั ราดอกเบี้ยสูงกว่า
• กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลุ่มบริ ษทั มีกลยุทธ์ในการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังนี้
1. การให้บริ การลูกค้าที่ดี รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ
กลุ่ ม บริ ษ ั ทมี เ จ้า หน้า ที ่สิ น เชื ่อ คอยให้ บ ริ ก ารประจํา ตามสํา นัก งานและ/หรื อ สาขาของผูจ้ ํา หน่ า ย
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ รวม 1,035 แห่ง และ 45 แห่งตามลําดับ เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริ ษทั สามารถแจ้งผลการพิจารณา
สิ นเชื่อเช่าซื้อให้กบั ลูกค้าทราบภายใน 3 วันสําหรับสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และภายใน 7 วันสําหรับสิ นเชื่อเช่าซื้ อ
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รถยนต์ เมื่อลูกค้าได้รับการอนุ มตั ิสินเชื่อ กลุ่มบริ ษทั ยังสามารถชําระ ค่าสิ นค้าให้แก่ผจู ้ าํ หน่ายรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ที่มีประวัติการค้าที่ดีอย่างรวดเร็ วภายใต้ข้ นั ตอนการอนุมตั ิที่รัดกุม
2. การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบั พันธมิตรทางธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั และพันธมิตรทางธุรกิจไม่วา่ จะเป็ นผูจ้ าํ หน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์มีความสัมพันธ์ที่ดี
ทางธุรกิจ และมีความเชื่อถือซึ่ งกันและกันมานานกว่า 40 ปี โดยพันธมิตรทางธุรกิจได้สนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจของ
กลุ่ม บริ ษ ัทโดยการแนะนําลู กค้า และร่ วมจัดกิ จกรรมในการส่ งเสริ มการขายต่ างๆ ซึ่ งส่ ง ผลให้ก ลุ่มบริ ษ ัทมี ค วาม
ได้เปรี ยบต่อผูป้ ระกอบการรายอื่น
3. การเพิ่มช่องทางการชําระเงินค่างวด
เพือ่ เพิ่มความสะดวกให้แก่ลกู ค้า กลุ่มบริ ษทั ได้เพิ่มช่องทางการรับชําระเงินค่างวดโดยสามารถชําระเงิน
ผ่านธนาคารพาณิ ชย์, สํานักงานสาขาของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย, เจ้าหน้าที่บริ หารหนี้ , Tesco Lotus, True Money และ
Counter Service ซึ่งกระจายอยูต่ ามร้านค้าสะดวกซื้อทัว่ ประเทศ
4. การมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริ หารหนี้กระจายอยูเ่ ต็มพื้นที่ท่ีให้บริ การ
กลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริ หารหนี้ ทว่ั กรุ งเทพฯปริ มณฑลและในต่างจังหวัด เพื่อ
ครอบคลุมการให้บริ การลูกค้าอย่างทัว่ ถึง โดยเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวมีความชํานาญในพื้นที่ที่ครอบคลุมเป็ นอย่างดี ซ่ ึ งจะ
ส่งผลให้การบริ การ การตรวจสอบข้อมูล การเร่ งรัดหนี้สินเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. การพัฒนาบุคลากร
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จ ัด อบรมและพั ฒนาความรู ้ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรอย่า งสมํ่า เสมอให้ ทัน กับ การแข่ ง ขัน ที ่
เปลี่ยนแปลงไป เพือ่ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้มีมาตรฐานเดี ยวกันตามที่กลุ่มบริ ษทั กําหนดซึ่ งจะ
ส่งผลให้สามารถบริ การลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั ในการให้
สิ นเชื่อ
6. การเป็ นสมาชิกสมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้งและเป็ นสมาชิกของสมาคมเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็ นสมาชิกของ
สมาคมเช่าซื้อรถยนต์ ส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนามาตรฐานในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดเวลา
• นโยบายราคา
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายด้านการแข่งขันโดยการตัดราคา แต่จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ประกอบกับต้นทุนการดําเนิ นงานของบริ ษทั นอกจากนี้ ยงั พิจารณาถึงรถจักรยานยนต์หรื อรถยนต์ที่เช่า
ซื้อ ได้แก่ ประเภทและยีห่ อ้ รถ สภาพและอายุการใช้งานของรถ รวมถึงคุณสมบัติของผูเ้ ช่าซื้อและผูค้ ้ าํ ประกัน
• ช่ องทางการจําหน่ าย
ในการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อของกลุ่มบริ ษทั นั้น ลูกค้าจะติดต่อเพือ่ ขอสิ นเชื่อเช่าซื้อได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
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(1) ติดต่อผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าซึ่งได้แก่ Dealer หรื อ Sub dealer ที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางกลุ่ม
บริ ษทั โดยผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าจะแนะนําลูกค้าให้แก่กลุ่มบริ ษทั
(2) ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(3) ติดต่อกลุ่มบริ ษทั โดยตรงผ่านสํานักงานใหญ่หรื อสํานักงานสาขา
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ให้บริ การผ่านช่องทางแรกประมาณร้อยละ 95 ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ยึดนโยบาย
ประกอบธุรกิจในลักษณะประสานประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย และ มุ่งรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกบั พันธมิตรทางธุรกิจทุกราย
ทําให้บริ ษทั สามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีการเพิ่มจํานวนสาขาอย่างต่อเนื่องจาก 27 สาขา ณ สิ้ นปี 2544
เป็ น 90 สาขา ณ สิ้นปี 2557 ครอบคลุม 53 จังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ
• แนวโน้มอุตสาหกรรม
ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศสามารถสร้างยอดจําหน่ายสู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์
โดยมียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ 2,125,646 คันและมียอดจําหน่ายรถยนต์ 1,434,669 คัน ซึ่งเป็ นผลโดยตรงจากนโยบาย
ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการคันแรกและโครงการรับจํานําข้าว ซึ่ งส่ งผลต่อเนื่ องไปถึงครึ่ งปี แรก 2556 โดยเฉพาะยอด
จําหน่ายรถยนต์ เนื่องจากลูกค้ารอรับส่งมอบรถยนต์ท่ีจองไว้ในปี ที่ผา่ นมา แต่ต้ งั แต่ปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เป็ นต้นมา
เศรษฐกิจไทยเริ่ มชะลอตัวต่อเนื่อง และเศรษฐกิจไทยเริ่ มขยายตัวเพิม่ ขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ปี 2557 อย่างต่อเนื่ อง
ในขณะเดียวกันตัวเลขส่งออกยังคงติดลบเป็ นปี ที่ 3 อันเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในจีน, ASEAN, ญี่ ปุ่ นและ
ยุโรป ซึ่ งเป็ นคู่คา้ สําคัญของประเทศไทยถึงแม้วา่ เศรษฐกิ จโดยรวมจะพัฒนาไปในทางที่ดีข้ ึนแต่สินค้าเกษตรหลักของ
ประเทศ เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ข้าวโพด อ้อย และนํ้าตาล มี ราคาตกตํ่า เนื่องจากราคานํ้ามันดิ บโลก (WTI)
ลดลงอย่างต่อเนื่ องจากต้นปี 2558 ที่ราคา US$ 48 ต่อ BARREL มาอยู่ที่ US$ 36 ต่อ BARREL อี กทั้งประเทศไทย
ประสบปั ญหาภัยแล้งติดต่อกันมาเป็ นปี ที่ 3 และคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปี 2559 เนื่องมาจาก EL NINO ที่รุนแรงที่สุด
ในรอบ 50 ปี ประกอบกับหนี้ ครัวเรื อนซึ่ งสู งถึง 80% ของ GDP ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการบริ โภคภายในประเทศในระยะ
สั้น ในปี 2558 ตลาดรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ มียอดจําหน่ายลดลงทั้ง 2 ตลาดต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 ตลาดรถจักรยานยนต์
มียอดจําหน่าย 1,671,237 คัน ลดลง 1.7% จากปี ก่อน ส่ วนตลาดรถยนต์มียอดจําหน่าย 799,592 คัน ลดลง 9.3% จากปี
ก่อน โดยในปี 2558 ยอดจําหน่ายรายเดือนรถจักรยานยนต์สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา 6 เดือน ด้านยอดจําหน่าย
รถยนต์รายเดือนรถยนต์ลดลง 30 เดือนต่อเนื่อง จนกระทัง่ เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมรถยนต์ มียอดจําหน่ายราย
เดือนสู งกว่าปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากปี 2559 จะมีการขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ทําให้ผูซ้ ้ื อเร่ งการซื้ อในช่วง 2 เดือนหลัง
ของปี 2558
กลุม่ ผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่คาดการณ์วา่ ในปี 2559 ยอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นอยูท่ ่ี 1,700,000 คัน
สําหรับรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% และ 720,000 คัน สําหรับรถยนต์ ลดลงประมาณ 10.0%
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สถานทีต่ ้งั สํานักงานใหญ่ และสาขา ณ 31 ธันวาคม 2558
1. สํานักงานใหญ่
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
4. สาขาฉะเชิงเทรา
346 ถนนศุขประยูร
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
7. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรี รัตน์
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
10. สาขานครราชสี มา
เลขที่ 965,967 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา 30000
13. สาขาลพบุรี
เลขที่ 142 ถนนนารายณ์มหาราช
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
16. สาขาบุรีรัมย์
เลขที่ 239/1-2 หมู่ที่ 8
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
19. สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต
ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
22. สาขาชลบุรี
เลขที่ 5/8-9 ถนนวชิรปราการ
ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
25. สาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม
ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000

บริษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
2. สาขากรุ งเทพฯ
3. สาขากรุ งเทพฯ
เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง
เลขที่ 100/65 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรเกษม 65
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
5. สาขาศรี ราชา
6. สาขาแกลง
เลขที่ 15/27 หมู่ท่ี 4 ถนนสุ ขมุ วิท
เลขที่ 204/159-160 ถนนเลาหพันธ์
ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรี ราชา
ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง
จังหวัดชลบุรี 20110
จังหวัดระยอง 21110
8. สาขาชัยนาท
9. สาขาปากช่อง
เลขที่ 215/20-21 หมู่ท่ี 5 ถนนพรหมประเสริ ฐ
เลขที่ 438-6,7 ถนนมิตรภาพ
ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง
ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง
จังหวัดชัยนาท 17000
จังหวัดนครราชสี มา 30130
11. สาขาขอนแก่น
12. สาขากําแพงเพชร
เลขที่ 114/60-64 ถนนมิตรภาพ
เลขที่ 456/1 ถนนเจริ ญสุ ข
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
จังหวัดกําแพงเพชร 62000
14. สาขาสุราษฎร์ ธานี
15. สาขานครปฐม
เลขที่ 97/19 หมู่ท่ี 6 ถนนชนเกษม
เลขที่ 312 ถนนเทศา
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง
ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
จังหวัดนครปฐม 73000
17. สาขานครศรี ธรรมราช
18. สาขาสุ พรรณบุรี
เลขที่ 186/17-18 ถนนอ้อมค่ายวชิ ราวุธ
เลขที่ 551 ถนนมาลัยแมน
ตําบลท่าวัง อําเภอเมือง
ตําบลท่าระหัด อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80000
จังหวัดสุ พรรณบุรี 72000
20. สาขาเพชรบุรี
21. สาขาหัวหิ น
เลขที่ 94/10-11 หมู่ท่ี 1 ตําบลต้นมะม่วง
เลขที่ 75/16 ถนนชมสิ นธุ์
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ตําบลหัวหิ น อําเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
23. สาขาพัทยา
24. สาขาบ้านฉาง
เลขที่ 23/10-11 หมู่ 6 ถนนสุ ขมุ วิท
เลขที่ 90/70 หมู่ท่ี 1 ตําบลพลา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
จังหวัดชลบุรี 20150
26. สาขาตราด
27. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองเสม็ด
เลขที่ 155/41-42 หมู่ท่ี 4 ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิ งเทรา 24120
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28. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่ 582 หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองเก่า
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240

บริษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
29. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าช้าง
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

31. สาขาอ่างทอง
เลขที่ 82/21 ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000

32. สาขานครสวรรค์
เลขที่ 434/59-60 หมู่ที่ 10 ถนนหิ มพานต์
ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

30. สาขาอยุธยา
เลขที่ 15/28-30 ถ.เดชาวุธ(ข)
ตําบลหอรัตนชัย อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
33. สาขาชุมพร
เลขที่ 235/15-16 หมู1่ ถนนชุมพร-ระนอง
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000

34. สาขาตรัง
เลขที่ 467,469 ถนนพัทลุง
ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000
37. สาขาลําปาง
เลขที่ 342/13 ถนนพหลโยธิ น
ตําบลหัวเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
40. สาขาสิ งห์บรุ ี
เลขที่ 729-730 ถนนวิไลจิตต์
ตําบลบางพุทรา อําเภอเมือง
จังหวัดสิ งห์บุรี 16000
43. สาขานางรอง
เลขที่ 781/26 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
46. สาขากาฬสิ นธุ์
เลขที่ 25/9 ถนนถีนานนท์
ตําบลกาฬสิ นธุ์ อําเภอเมืองกาฬสิ นธุ์
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ 46000
49. สาขาราชบุรี
เลขที่ 260/46 ถนนศรี สุริยวงศ์
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
52 สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่ 125/39 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง
ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

35. สาขาเชียงใหม่
เลขที่ 267/14 ถนนช้างคลาน
ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
38. สาขาอุดรธานี
เลขที่ 148/10 หมู่ที่ 5 ถนนประชารักษา
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
41. สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่ 38/27 ถนนสันติสุข ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
44. สาขาศรี มหาโพธิ
เลขที่ 249/2-249/3 หมู่ท่ี 4 ตําบลศรี มหาโพธิ
อําเภอศรี มหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
47. สาขาลํานารายณ์
เลขที่ 13/4-5หมู่ท่ี 1
ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี 15130
50. สาขาสะพาน 4
เลขที่ 177/113 ตําบลมาบยางพร
อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140
53. สาขาชัยภูมิ
เลขที่ 158-159 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สี คิว้
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000

36. สาขาเชี ยงราย
เลขที่ 70/6-9 หมู่ท่ี 13 ถนนพหลโยธิ น
ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดเชี ยงราย 57000
39. สาขาสุ โขทัย
เลขที่ 50/12 ถนนบาลเมือง
ตําบลธานี อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
42. สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 29/70-71 ถนนธรรมบูชา
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
45. สาขามหาสารคาม
เลขที่ 213/1-2 ถนนศรี สวัสดิ์ดาํ เนิ น
ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
48. สาขาสระบุรี
เลขที่ 173/25-27 ถนนสุ ดบรรทัด
ตําบลปากเพรี ยว อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000
51. สาขาระนอง
เลขที่ 291/68, 69 ถนนเพชรเกษม
ตําบลบางบอน อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 85000
54. สาขาบ้านโป่ ง
เลขที่ 19 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตําบลบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี 70110
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55. สาขาภูเก็ต
เลขที่ 1/4 , 1/122-4 หมู่ท่ี 3 ถ.เทพกษัตรี ย ์
ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
58. สาขาทุ่งสง
เลขที่ 480-480/1 หมู่ท่ี 1
ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ตําบลชะมาย
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80110
61. สาขาสระแก้ว
เลขที่ 97/109-110 ถนนสุ วรรณศร
ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 27000
64. สาขาชุมแพ
เลขที่ 229/13 หมู่ท่ี 2 ตําบลชุมแพ
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
67. สาขาอุตรดิตถ์
เลขที่ 12/3-12/4 ถนนเจษฎาบดินทร์
ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
70. สาขาบึงกาฬ
เลขที่ 75/15 หมู่ท่ี 9 ตําบลบึงกาฬ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000

บริษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
56. สาขาอุบลราชธานี
เลขที่ 182 ถนนชวาลานอก
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
59. สาขาเพชรบูรณ์
เลขที่ 58/34-35 ถนนสันคูเมือง
ตําบลในมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
62. สาขาเมืองเลย
เลขที่ 22/20-21 ถนนชุมสาย ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 42000
65. สาขาบางปะอิน
เลขที่ 101/6-7 หมู่ท่ี 9 ตําบลเชี ยงรากน้อย
อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13180
68. สาขากระบี่
เลขที่ 1/31-32 ถนนวัชระ
ตําบลกระบีใ่ หญ่ อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81000
71. สาขาแม่สอด
เลขที่ 6/7-6/8 ถนนอินทรคีรี ตําบลแม่สอด
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

57. สาขาศรี สะเกษ
เลขที่ 861/ 23-24 ถ.กสิ กรรม
ตําบลเมืองใต้ อําเภอเมืองศรี สะเกษ
จังหวัดศรี สะเกษ 33000
60. สาขาเดิมบางนางบวช
เลขที่ 158 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาพระ
อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุ พรรณบุรี 72120
63. สาขาพิจิตร
เลขที่ 2/274-2/275 ถนนศรี มาลา
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000
66. สาขาพิมาย
เลขที่ 550/4 หมู่ท่ี 14 ตําบลในเมือง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา 30110
69. สาขาสุ รินทร์
เลขที่ 101/4-5 ถนนหลักเมือง
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุ รินทร์ 32000
72. สาขาทับสะแก
เลขที่ 137/4 หมู่ท่ี 9 ตําบลทับสะแก
อําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77130

บริษทั ซี.วี.เอ. จํากัด
2. สาขากรุ งเทพฯ
เลขที่ 71 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพฯ 10240

1. สํานักงานใหญ่
3. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง
เลขที่ 155/41-42 หมู่ท่ี 4 ตําบลเมืองเก่า
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิ งเทรา 24000
กรุ งเทพฯ 10240
4. สาขาชลบุรี
5. สาขาพัทยา
6. สาขาศรี ราชา
เลขที่ 5/9 ถนนวชิ รปราการ
ตําบลบาง เลขที่ 23/10-11 หมู่ท่ี 6 ถนนสุ ขมุ วิท
ตําบล
เลขที่ 15/27 หมู่ท่ี 4 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลสุ รศักดิ์
ปลาสร้อย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 นาเกลือ อําเภอบางละมุง
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20110
จังหวัดชลบุรี 20150
7. สาขาระยอง
8. สาขาแกลง
9. สาขาบ้านฉาง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ตําบลท่าประดู่
เลขที่ 204/159-160 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลทางเกวียน
เลขที่ 138/3 หมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านฉาง
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
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10. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรี รัตน์
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
22000
13. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าช้าง
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
16. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่ 582 หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองเก่า
อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25240
19. สาขาหัวหิ น
เลขที่ 75/16 ถนนชมสิ นธ์
ตําบลหัวหิ น อําเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110

11. สาขาตราด
เลขที่ 154/4-5 หมู่ท่ี5 ถ.ตราด-แหลมงอบ
หนองเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดตราด 23000
14. สาขาอ่างทอง
เลขที่ 82/21 หมู่ท่ี 1 ตําบลย่านซื่อ
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
17. สาขาเพชรบุรี
เลขที่ 94/10, 94/11 หมู่ท่ี 1
ตําบลต้นมะม่วง อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

12. สาขาอยุธยา
ตําบล
เลขที่ 15/28-30 ถ.เดชาวุธ(ข) ตําบลหอรัตน
ไชย อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
15. สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต ตําบลบ้านเหนื อ
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
18. สาขาฉะเชิ งเทรา
เลขที่ 18/10 ถนนสุ ขประยูร
ตําบลบางตีนเป็ ด อําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิ งเทรา 24000

บริษทั ชยภาค จํากัด
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
บริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 320 ห้อง 9 เอ อาคารตั้งฮัว่ ปัก ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
Sabaidee Leasing Co.,Ltd
077, Thaduea Road Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak, Vientiane Capital, Lao PDR
บริษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
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ภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยรวมทัว่ ประเทศ
ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ รถจักรยานยนต์และรถยนต์แ ปรผันตามภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ซ่ ึ ง ขึ้ น อยู่กับ
ภาพรวมเศรษฐกิ จของประเทศ โดยในปี 2553 จนถึงปี 2556 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจําหน่ ายเพิ่มขึ้น 4 ปี ซ้อ น
เนื่องจากเศรษฐกิ จไทยมีการขยายตัวต่อเนื่องจากนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิ จต่างๆ เช่นโครงการรับจํานําข้าวจาก
ภาครั ฐ โดยในปี 2555 ยอดจํา หน่ า ยรถจัก รยานยนต์มี ย อดจํา หน่ า ยสู ง สุ ด เป็ นประวัติ ก ารณ์ โดยมี ย อดจํา หน่ า ย
รถจักรยานยนต์ 2,125,646 คัน ในปี 2556 ถึง 2558 ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลงต่อเนื่องสามปี ซ้อน โดยในปี 2556
ยอดจําหน่ ายรถจักรยานยนต์อยู่ท่ี 2,004,000 คัน ลดลง 5.7% จากปี ก่อน ในปี 2557 ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์อยู่ที่
1,699,218 คัน ลดลง 15.2% จากปี ก่อน และในปี 2558 ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์อยูท่ ่ี 1,671,237 คัน ลดลง 1.7% จาก
ปี ก่อน โดยในปี 2558 ยอดจําหน่ายรายเดือนรถจักรยานยนต์สูงกว่าช่วงเดียวกัน ของปี ที่ผา่ นมา 6 เดือน
ด้านตลาดรถยนต์ สื บเนื่องจากนโยบายรถยนต์คนั แรกของภาครัฐในปี 2555 ส่ งผลให้รถยนต์มียอดจําหน่าย
สู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ท่ี 1,434,669 คัน ในปี 2556 ถึง 2558 ยอดจําหน่ ายรถยนต์ลดลงต่อเนื่องสามปี ซ้อน โดยในปี
2556 ยอดจําหน่ายรถยนต์อยูท่ ่ี 1,330,698 คัน ลดลง 7.3% จากปี ก่อน ในปี 2557 ยอดจําหน่ายรถยนต์อยูท่ ี่ 881,832 คัน
ลดลง 33.7% จากปี ก่อน และในปี 2558 ยอดจําหน่ ายรถยนต์อยู่ที่ 799,632 คัน ลดลง 9.3% จากปี ก่อน หลังจากหมด
โครงการรถยนต์คนั แรก ช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2556 ยอดจําหน่ายรายเดือนรถยนต์ลดลงต่อเนื่อง 30 เดือนซ้อน จนกระทัง่
เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2558 มียอดจําหน่ายรถยนต์รายเดือนสูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากปี 2559 จะมีการขึ้น
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทาํ ให้ผซู ้ ้ือเร่ งการซื้อในช่วง 2 เดือนหลังของปี 2558
กลุ่มผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่คาดการณ์วา่ ในปี 2559 ยอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นอยูท่ ่ี 1,700,000 คัน
สําหรับรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% และ 720,000 คัน สําหรับรถยนต์ ลดลงประมาณ 10.0%
ปริมาณการจําหน่ ายยานยนต์ โดยรวมทัว่ ประเทศ
ประเภทรถ
รถยนต์นงั่
รถยนต์เชิงพาณิ ชย์
รวมรถยนต์
% เปลี่ยนแปลง
รถจักรยานยนต์
% เปลี่ยนแปลง

2558
299,309
500,323
799,632
-9.3
1,671,237
-1.65

(หน่วย: คัน)

2557
369,836
511,996
881,832
-33.7
1,699,218
-15.2

2556
631,223
699,455
1,330,678
-7.3
2,004,000
-5.7

2555
670,854
763,815
1,434,669
80.7
2,125,646
6.2

2554
360,441
433,640
794,081
-0.8
2,001,244
8.4

ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย, สมาคมธุรกิ จเช่ าซื ้อไทย, กรมการขนส่ งทางบก

แนวโน้ มธุรกิจสินเชื่อเพือ่ การเช่ าซื้อรถจักรยานยนต์ ในประเทศ
บริ ษ ัท ฐิ ติ ก ร จํา กัด (มหาชน) ได้เ ริ่ ม ดํ าเนิ น การเปิ ดให้ บ ริ ก ารด้า นการเงิ น โดยให้ บ ริ ก ารสิ น เชื ่อ เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 43 ทางกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ ธุ รกิจในประเทศอีกทั้งเป็ นผูน้ าํ ในเขตกรุ งเทพฯติดต่อกัน
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มากกว่า 30 ปี ซ้อน โดยหลังจากกลุ่มบริ ษทั ได้เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปี 2546 บริ ษทั มี
นโยบายที่ชดั เจนในการขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัดซึ่งมีประชากร 60,032,689 คน หรื อ 91.3 % ของประชากร
ทั้งประเทศ 65,731,620 คน เนื่ องจากเศรษฐกิจในต่างจังหวัด ในช่วงปี 2544-2553 (อ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจยั ตลาด
ทุน) มีการเจริ ญเติบโตมากกว่าในเขตกรุ งเทพฯ โดยในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ขยายสาขาเพิ่ม 37 สาขา จากเดิม 55
สาขา หรื อโดยเปิ ดสาขาเพิม่ เฉลี่ยประมาณปี ละ 3 ถึง 5 สาขา ทําให้สามารถให้บริ การลูกค้าต่างจังหวัดเพิ่มอีก 40 จังหวัด
รวมเป็ น 54 จังหวัด โดยปั จจุบนั สัดส่ วนลูกหนี้ เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ต่างจังหวัด : กรุ งเทพฯ ของบริ ษทั 62% :38% ซึ่ ง
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับสัดส่ วนยอดจําหน่ ายรถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัด : กรุ งเทพฯ ที่ 76 :24 บริ ษทั ยังมีนโยบายเพิ่ม
สัดส่วนธุรกิจในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีสดั ส่วนใกล้เคียงกับยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ สําหรับสัดส่ วน
เช่าซื้อกับเงินสดของตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศ บริ ษทั ประเมินว่ามีสดั ส่วนเช่าซื้อสูงถึง 80% ในขณะที่สัดส่ วนเช่า
ซื้อในเขตกรุ งเทพฯ มีสดั ส่วนเช่าซื้อลดลงเนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรง
ในปี 2556 ถึงไตรมาส 3 ปี 2557 เศรษฐกิ จไทยชะลอตัวต่อเนื่ อง 7 ไตรมาสติดต่อกัน จนเริ่ มขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ปี 2557 จนถึงสิ้ นปี 2558 ในขณะเดียวกันภาคการส่ งออกของประเทศซึ่ งมีขนาดประมาณ 70%
ของ GDP ติ ดลบสามปี ต่อเนื่อง รวมทั้งราคานํ้ามันดิ บโลก(WTI) ลดลงตั้งแต่ตน้ ปี 2557 จากราคา US$ 100 ต่อ
BARREL มาอยูท่ ่ี US$ 36 ต่อ BARREL ณ สิ้นปี 2558 หรื อมากกว่า 60% ทําให้ราคาสิ นค้าเกษตรหลักของประเทศ เช่น
ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน มันสําปะหลัง มีราคาลดลง ประกอบกับหนี้ ครัวเรื อนของประชาชนสู งถึง 80% ของ GDP ทําให้
ผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อเข้มงวดในการอนุ มตั ิสินเชื่อ ทางกลุ่มบริ ษทั มีขนาดสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ลดลง 4.8% หรื อ
ลดลงมากกว่า 2.9 เท่า ของยอดจําหน่ ายรถจักรยานยนต์ที่ลดลง 1.7% ในปี 2558 จากนโยบายเพิ่มความเข็มงวดในการ
ปล่อยสิ นเชื่อ อีกทั้ง นโยบายเร่ งตัดหนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญต่อเนื่อง 11 ไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2559 บริ ษทั คาดการณ์วา่
ธุรกิจสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศจะเริ่ มฟื้ นตัวในปี 2559 เนื่องจากยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ที่คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% ที่ 1,700,000 คัน
ยอดจําหน่ ายรถจักรยานยนต์ และสั ดส่ วนเปรี ยบเทียบระหว่ างการซื้อด้ วยสินเชื่อเช่ าซื้อและเงินสด

หน่ วย : คน

ประชากรในประเทศไทย

2558

%

2557

2556

2555

2554

รวมทั้งประเทศ

65,729,098

100.00

65,124,716

64,785,909

64,456,695

64,076,033

กรุงเทพมาหานคร
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
ภาคใต้

5,696,409
12,072,421
16,753,526
21,916,034
9,290,708

8.67
18.37
25.49
33.34
14.13

5,692,284
11,846,651
16,532,023
21,845,254
9,208,504

5,686252
11,825,955
16,366,870
21,775,407
9,131,425

5,673,560
11,802,566
16,222,892
21,697,488
9,060,189

5,674,843
11,783,311
16,060,141
21,585,883
8,971,855

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน, สํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง
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(หน่ วย: คัน)
ยอดจําหน่ ายรถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ
-ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล
-ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัด
-ร้ อยละยอดจําหน่ ายรถจักรยานยนต์ ในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
-ร้ อยละยอดจําหน่ ายรถจักรยานยนต์ ใน
ต่ างจังหวัด
ปริ มาณการซื้อด้วยสิ นเชื่อในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล
ร้ อยละการซื ้อด้ วยสิ นเชื่ อ
ปริ มาณการซื้อด้วยเงินสดในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล
ร้ อยละการซื ้อด้ วยเงินสด

2558
1.671,237
395,190

2557
1,699,218
364,969

2556
2,004,000
454,263

2555
2,125,646
449,643

2554
2,001,244
378,645

1,276,047
23.65

1,334,249
23.74

1,549,737
22.38

1,676,003
21.15

1,622,599
18.92

76.35

76.26

77.62

78.85

81.08

116,841*

187,376

51.0*
110,120*

49.49
191,269

49.0*

50.51

ที่มา : ข้ อมูลจากสมาคมธุรกิ จเช่ าซื ้อรถจักรยานยนต์ , กรมการขนส่ งทางบก
หมายเหตุ : * ข้อมูลปริ มาณการซื้ อสิ นค้าด้วยสิ นเชื่ อและการซื้ อด้วยเงินสด มีขอ้ มูลสิ้ นสุ ด ถึงเดือน มิถุนายน 2555 เท่านั้น เนื่ องจากทาง
กรมการขนส่ งทางบก ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของข้อมูลได้

2.3 การจัดหาบริการ

2.3.1 แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของกลุม่ บริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. เงินที่ได้รับจากการชําระค่างวด เป็ นแหล่งเงินทุนที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั จะนําเงินที่ได้รับ
จากการชําระค่างวดของลูกค้าในส่วนที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปเป็ นเงินทุนในการให้สินเชื่อกับลูกค้า
2. เงิ น กู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิ น ซึ่ งอยู่ในรู ปของเงิ นกู้ยืมหมุนเวียนจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
3. เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุน้ กู้ ซึ่งจําหน่ายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน อายุหุน้ กู้ 3 -5 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับอายุ
การให้สินเชื่อเช่าซื้อโดยเฉลี่ยแก่ลกู ค้าใหม่
4. เงินกูย้ มื ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่จากธนาคารพาณิ ชย์
5. ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว และกําไรสะสม สําหรับนโยบายการ
จัดหาเงินทุนในอนาคต กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงิ น โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชําระคืนและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
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2.3.2 การให้ ก้ ยู มื
1) นโยบายการให้ ก้ ยู มื
กลุ่มบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกค้า โดยได้กาํ หนดคุณสมบัติ เบื้องต้นของ
ผูข้ อสิ นเชื่อว่าต้องมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการชําระค่างวด มีอาชีพการงานที่มนั่ คงและที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลักแหล่งอยูใ่ นพื้นที่
ที่ให้บริ การได้ โดยลูกค้าเป้ าหมายของกลุ่มบริ ษทั คือ บุคคลธรรมดารายย่อยทัว่ ไป ซึ่ งมีรายได้เพียงพอตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลุ่มบริ ษทั
2) ธุรกิจให้ บริการสินเชื่อเช่ าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบือ้ งต้ น
หลังจากที่ผขู ้ อสิ นเชื่อได้แสดงความประสงค์ในการเช่าซื้ อต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะพิจารณา
ความเหมาะสมของผูข้ อสิ นเชื่อ โดยพิจารณาจากความมัน่ คงของรายได้ อาชีพ หลักแหล่งที่อยูอ่ าศัย และคุณสมบัติของผู ้
คํ้าประกัน ในกรณี ของรถยนต์ซ่ ึ งเกือบทั้งหมดจะเป็ นรถยนต์ใหม่ สําหรับรถจักรยานยนต์ซ่ ึ งทั้งหมดเป็ นรถใหม่กลุ่ม
บริ ษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนดเงื่อนไขการรับเช่าซื้อ ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะตกลงเงื่อนไขการ ให้สินเชื่อเช่าซื้อได้แก่ ยอด
จัดหรื อเงินดาวน์ ค่างวด ค่าทะเบียนและ พ.ร.บ. และค่าประกันภัยก่อนลงนามทําสัญญาเช่าซื้ อเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะแจ้ง
รายละเอียดผูข้ อสิ นเชื่อเบื้องต้นไปยังสํานักงานเพือ่ ให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อดําเนิ นการตรวจสอบประวัติของผูข้ อสิ นเชื่อ
จากระบบฐานข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ว่าบุคคลดังกล่าวอยูใ่ นบัญชีรายชื่อต้องห้าม (Black List) ของทางกลุ่มบริ ษทั หรื อไม่
สําหรับรถยนต์ มีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลของ National Credit Bureau (NCB) เพิ่มเติมจากการตรวจสอบปกติของทาง
บริ ษทั รวมถึงตรวจสอบภาระผูกพันอื่นที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา หรื ออยูร่ ะหว่างการผ่อนชําระกับกลุ่มบริ ษทั (ทั้งนี้
บัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็ นรายชื่อที่กลุ่มบริ ษทั จัดทําขึ้นเอง โดยรวบรวมประวัติการชําระเงินค่างวดของผูท้ ี่เคยขอสิ นเชื่อ
เช่าซื้อจากกลุ่มบริ ษทั รายชื่อต้องห้าม คือ รายชื่อลูกค้าที่มีปัญหาในการชําระเงินในอดีต)
ขั้นตอนการตรวจสอบข้ อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบประวัติผขู ้ อสิ นเชื่อ หากผูข้ อสิ นเชื่อมีประวัติดีหรื อไม่มีรายชื่ออยูใ่ น Black
List ของฐานข้อมูลกลุ่มบริ ษทั เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะให้ผูข้ อสิ นเชื่อกรอกข้อมูลในคําขอสิ นเชื่อพร้ อมยืน่ เอกสาร
ประกอบการขอสิ นเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบเสร็ จเงินเดือน และ
เอกสารของผูค้ ้ าํ ประกัน โดยผูข้ อสิ นเชื่อจําเป็ นต้องแสดงเอกสารตัวจริ งแก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และตกลงรายละเอียดการเช่า
ซื้อ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะจัดทํา Credit Scoring เพือ่ ประเมินฐานะของลูกค้าและ ผูค้ ้ าํ ประกันก่อนส่งข้อมูลและเอกสาร
ทุกฉบับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดําเนิ นการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกข้อมูล
ทั้งหมดในฐานข้อมูลลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั ก่อนพิจารณาสิ นเชื่อในขั้นต่อไป อย่างไรก็ตามหากลูกค้ามีรายชื่ออยูใ่ น Black
List หรื อไม่ผา่ นมาตรฐาน Credit Scoring กลุ่มบริ ษทั จะปฏิเสธการให้สินเชื่อและแจ้งผลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อแจ้ง
ต่อไปยังลูกค้า
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ขั้นตอนการอนุมตั สิ ินเชื่อ
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล หากข้อมูลและหลักฐาน
ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอนุ มตั ิสินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายสิ นเชื่อจะดําเนิ นการอนุ มตั ิคาํ ขอสิ นเชื่อเช่าซื้ อ
ดัง กล่ า วและแจ้ง ผลให้ ลู ก ค้า ทราบโดยทั่ว ไปกลุ่ ม บริ ษัท จะใช้เ วลาพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารให้ สิ น เชื ่อ เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ได้ภายใน 3 วัน กลุ่มบริ ษทั จะใช้เวลาในการพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ภายใน 7 วัน และ
กําหนดผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อ ดังนี้
(หน่วย: บาท)

ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์
Big Bike
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ
100,000
650,000
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
< 150,000
<1,000,000
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
< 1,200,000
<1,250,000
กรรมการผูจ้ ดั การ
< 2,500,000
< 2,500,000
คณะกรรมการบริ หารบริ ษทั
> 2,500,000
> 2,500,000

รถยนต์เก่า
(รถมือสอง)
700,000
<1,000,000
< 1,250,000
< 2,500,000
> 2,500,000

รถยนต์ใหม่

สิ นเชื่ออื่นๆ

1,500,000
< 2,000,000
< 5,000,000
< 10,000,000
> 10,000,000

75,000
< 120,000
< 2,500,000
< 20,000,000
> 20,000,000

ขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังผ่านอนุมตั สิ ินเชื่อ
หลังจากคําขอสิ นเชื่อได้รับการอนุมตั ิเรี ยบร้อย ผูจ้ าํ หน่ายจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการโอนกรรมสิ ทธ์ทรัพย์สินให้แก่
กลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั จะจัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินทันที ที่ลูกค้าได้รับทรัพย์สินไปจากผูจ้ าํ หน่าย โดยกลุ่ม
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ขอ้ มูลและหลักฐานของลูกค้าจะอยูใ่ นฐานข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งฝ่ ายปฏิบตั ิการจะ
ติดตามดูแลลูกค้าต่อไป
•

การให้ บริการอื่นนอกจากบริการสินเชื่อเช่ าซื้อ

นอกเหนือจากการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อ กลุ่มบริ ษทั ยังให้บริ การการทําประกันภัยบริ การต่ออายุกรมธรรม์และ
การดูแลบริ การลูกค้าในเรื่ องงานทะเบี ยนตลอดระยะเวลาที่ยงั มีการผ่อนชําระกับกลุ่มบริ ษทั โดยฝ่ ายปฏิ บตั ิการจะมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลอํานวยความสะดวกในบริ การดังกล่าว
•

การจัดเก็บหนี้

ฝ่ ายปฏิบตั ิการจะรับผิดชอบดูแลลูกค้าในส่ วนของการรับชําระค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซื้ อ โดยส่ งเอกสารใบ
แจ้งการชําระเงิน (Statement) ให้แก่ลูกค้าทุกเดือน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถผ่อนชําระค่างวดได้หลายวิธีเช่น การชําระค่างวด
โดยเงินสดผ่านธนาคาร ชําระโดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า หรื อธนาณัติ หรื อชําระค่างวดผ่านเจ้าหน้าที่บริ หารหนี้ ของกลุ่ม
บริ ษทั ซึ่ งไปรับค่างวด หรื อชําระค่างวดผ่านสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้เพิ่มช่อง
ทางการชําระค่างวดผ่าน Counter Service (ร้านสะดวกซื้ อ) ทัว่ ไปเพือ่ เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยปกติกลุ่มบริ ษทั
จะดําเนินการโอนกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ลกู ค้าหลังการชําระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ
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•

การบริหารหนี้และการยึดทรัพย์ สิน

ฝ่ ายปฏิบตั ิการจะเป็ นผูต้ ิดตามดูแลการชําระเงินค่างวดของลูกค้า โดยการชําระค่างวดจะเป็ นตามรายละเอียด
เรื่ อง “การจัดเก็บหนี้” ที่ได้กล่าวข้างต้น หากเกิดการค้างชําระค่างวด กลุ่มบริ ษทั จะมีมาตรการควบคุมสิ นเชื่อดังนี้
1. หลังจากการผ่านการอนุมตั ิสินเชื่อ เจ้าหน้าที่บริ หารหนี้จะดําเนินการสอบทานที่อยูแ่ ละการติดต่อลูกค้า เช่น
ที่พกั อาศัย ที่ทาํ งาน และเบอร์โทรศัพท์
2. ในกรณี ท่ีลกู ค้าค้างชําระไม่เกิน 3 งวด ฝ่ ายปฏิบตั ิการจะติดต่อเพื่อแจ้งเตือนการชําระค่างวดและตรวจสอบ
การให้บริ การของทางกลุ่มบริ ษทั แก่ลกู ค้าผ่านทางโทรศัพท์
3. ในกรณี ที่ลูกค้าค้างชําระมากกว่า 3 งวด แต่นอ้ ยกว่า 6 งวด ฝ่ ายปฏิบตั ิการจะส่ งเจ้าหน้าที่บริ หารหนี้ ของ
กลุ่มบริ ษทั เพือ่ ติดตามและตรวจสอบทรัพย์สิน กรณี ที่ลูกค้าไม่สามารถชําระค่างวดหรื อส่ งมอบทรัพย์สินได้ กลุ่มบริ ษทั
จะดําเนินการส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกําหนดไปยังลูกค้า
4. เจ้าหน้าที่บริ หารหนี้พิเศษของกลุ่มบริ ษทั จะดําเนินการยึดทรัพย์สินจากลูกค้าและ/หรื อดําเนินคดีทนั ที กรณี
ที่สามารถยึดทรัพย์สินมาได้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาประเมินสภาพ และความเหมาะสมในการปรับสภาพทรัพย์สินนั้นๆ
เพือ่ ดําเนินการจําหน่าย ในกรณี ท่ีจาํ หน่ายทรัพย์สินที่ยดึ มาได้แต่ได้เงินมาไม่เพียงพอที่จะชําระหนี้คงเหลือ กลุ่มบริ ษทั จะ
ดําเนินการด้านกฎหมายกับลูกค้าและผูค้ ้ าํ ประกันต่อไป
ในการดําเนิ นการควบคุมสิ นเชื่อในขั้นตอนดังกล่าว หากเป็ นกรณี ที่มีความเสี ยหายที่ชดั เจนและเป็ นเรื่ อง
เร่ งด่วน กลุ่มบริ ษทั อาจจะดําเนินการหลายๆ มาตรการพร้อมกัน ทั้งนี้บริ ษทั จะเริ่ มคิดเบี้ยปรับทันทีที่ผิดนัดชําระงวดที่ 1
โดยอัตราเบี้ยปรับเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) กําหนดหรื อเท่ากับอัตราดอกเบี้ ย
MRR ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
 ความเสี่ยงด้ านการเงิน

เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั เป็ นดอกเบี้ยรับจากการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งถูกกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ไว้คงที่ตลอดอายุสัญญา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนอัตราดอกเบี้ยจึงส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั จึงได้คงสัดส่วนการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา 3-4 ปี
และออกหุน้ กูร้ ะยะเวลา 3-5 ปี ไว้ในระดับสูง ทําให้บริ ษทั สามารถลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ณ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่รวม 519.0 ล้านบาท (ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน
510.8 ล้านบาท) หุน้ กูร้ วม 2,940.0 ล้านบาท (ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 1,620 ล้านบาท)ทําให้เงินกูย้ ืมระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระเกิน 1 ปี มีสดั ส่วน 37.7 % ของยอดเงินกูร้ วมและสัดส่วนเงินกูด้ อกเบี้ยคงที่ระยะยาว (รวมที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี ) ที่ 98.2 % บริ ษทั ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ A- (แนวโน้ม
คงที่) ทําให้ท้ งั สถาบันการเงินและผูล้ งทุนเกิดความมัน่ ใจมากขึ้นในความแข็งแกร่ งของฐานะการเงินของทางบริ ษทั เป็ น
ผลให้บริ ษทั ได้รับเงื่อนไขที่ดีข้ ึน
 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
- สิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ธุ รกิ จการให้บริ การสิ น เชื่อ เช่ า ซื้ อ รถจักรยานยนต์ มี ภาวะการแข่ งขัน ที่คู่ แข่ง รายใหม่สามารถเข้ามาใน
อุตสาหกรรมได้ไม่ยากนักหากมีแหล่งเงิ นทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มบริ ษทั มี ประสบการณ์อยู่ใน
อุตสาหกรรมนี้มาเป็ นเวลายาวนานกว่า 40 ปี ทําให้มีระบบฐานข้อมูลลูกค้าเช่าซื้ อขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
ดําเนิ นธุรกิจ ทําให้กลุ่มบริ ษทั สามารถพิจารณาสิ นเชื่อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ การให้บริ การลูกค้าที่รวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเครื อข่ายของคู่คา้ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจายกว่า 324 แห่ งในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
รวมถึงมีเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและเจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจายกว่า 711 แห่ ง ในต่างจังหวัด ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีความ
ได้เปรี ยบผูป้ ระกอบการรายอื่น
- สิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
สํา หรั บ ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื ่อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์น้ ัน ผู ้ ประกอบการที ่เ ป็ นบริ ษ ัท เงิ น ทุ น ขนาดใหญ่
ผูป้ ระกอบการในรู ปบริ ษทั ที่เกิดจากการร่ วมทุนของบริ ษทั แม่ของค่ายรถยนต์ หรื อบริ ษทั ข้ามชาติซ่ ึ งมีความ ได้เปรี ยบ
จากต้นทุนทางการเงินที่ต่าํ และฐานเงินทุนขนาดใหญ่ ได้แข่งขันในด้านราคาอย่างรุ นแรงเพื่อให้ได้มา ซึ่ งส่ วนแบ่งทาง
การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาดเช่าซื้ อรถยนต์ใหม่ซ่ ึ งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูใ่ นระดับ ค่อนข้างตํ่า แต่ในปี ที่ผ่าน
มามีผูป้ ระกอบการหลายรายประสบปั ญหาจากลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้จึงชะลอการให้สินเชื่อรถยนต์ใหม่จึงเป็ น
โอกาสของกลุ่มบริ ษทั ฯในการที่จะคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพจึงหันมาให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ใหม่โดยแนวโน้มมีการ
แข่งขันที่ไม่รุนแรงจนเกินไป
ลายมือชื่อ.........................................
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 20

แบบ 56-1

บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

 ความเสี่ยงต่ อผลการดําเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อทีไ่ ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ในการขยายธุรกิจของผูป้ ระกอบการแต่ละรายในธุรกิจสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามารถทําได้
ตามศักยภาพของบริ ษทั โดยไม่มีขอ้ จํากัดจากหน่วยงานใดๆ ดังนั้นผูป้ ระกอบการทุกรายมีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากขาดความระมัดระวังในการให้สินเชื่อ และขาดระบบการบริ หารและการจัดการที่ดี
อย่างไรก็ตามจากการที่กลุ่มบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพของสิ นเชื่อและหลักประกัน กลุ่มบริ ษทั จึ งได้กาํ หนด
มาตรการสําคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ กําหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมตั ิสินเชื่อที่ชดั เจน กําหนดให้มีมาตรฐานการ
พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน รวมถึงการกําหนดวงเงินสิ นเชื่อที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงของลูกหนี้ และ
หลักประกันแต่ละราย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการตั้งสํารองเป็ นค่าเผื่อสําหรับความเสี่ ยงในอนาคต เป็ นจํานวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด
 ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการขายทรัพย์ สินทีย่ ดึ มาได้
รถจักรยานยนต์หรื อรถยนต์ที่กลุ่มบริ ษทั ยึดคืนมาจะถูกนํามาจําหน่ าย ซึ่ งโดยทัว่ ไปหากลูกค้าชําระค่างวด
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 งวดจะสามารถลดความเสี่ ยงจากการขาดทุนจากการขายทรัพย์สินที่ยดึ มาได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการ
ขาดทุนเกิดขึ้น ส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าว ยังสามารถติดตามทวงถามจากผูใ้ ช้บริ การเช่าซื้ อและผูค้ ้ าํ ประกันได้ ซึ่ ง
จะสามารถชดเชยความเสี ยหายดังกล่าวลงได้ อนึ่งจํานวนผลขาดทุนจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สภาพ ยี่ห้อ รุ่ นรถ จํานวน
ปี และความต้องการในท้องตลาดที่มีต่อสิ นค้านั้นๆ นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีการว่าจ้างปรับสภาพรถจักรยานยนต์ของบริ ษทั
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สินค้าก่อนนําออกจําหน่าย ทําให้สามารถลดความเสี่ ยงจากการขาดทุนในการขายสิ นทรัพย์ท่ียดึ
มาได้อีกทางหนึ่ง
 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
จากการที่บริ ษทั ใช้ระบบการอนุ มตั ิที่มีมาตรฐาน ประกอบกับคู่มือการปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งการใช้ระบบการให้
คะแนนสิ นเชื่อ สําหรับการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ พนักงานสิ นเชื่อสามารถปฏิ บตั ิงานอย่างมีมาตรฐาน และบริ ษทั
สามารถลดการพึ่งพาผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีการให้ผลตอบแทนที่จูงใจต่อพนักงาน ประกอบกับการ
อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพือ่ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานต่อไป
 ความเสี่ยงจากการเข้ ามาควบคุมของภาครัฐ
ปั จจุบนั ธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อถูกกํากับโดยสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.)
ซึ่ งกํากับดูแลสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค เช่น กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการบอกเลิกสัญญา และ
อัตราเบี้ยปรับการผิดนัดจ่ายชําระในอัตราไม่เกิน MRR ของธนาคารกรุ งไทย+10% โดยมิได้อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.)ในอนาคตหากภาครั ฐพิจารณาเข้ามากํากับดู แลผูป้ ระกอบธุ รกิ จสิ นเชื่อเช่ าซื้ อเพื่อ
ควบคุมให้การดําเนินงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นธุรกิจสิ นเชื่อเช่าซื้ออย่างไรก็ตาม
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางที่ทาง ธปท. ใช้กาํ กับสถาบันการเงิน เช่น เกณฑ์การตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญ นโยบายการรับรู ้และหยุดรับรู ้รายได้ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงเชื่อว่าการเข้ามากํากับดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
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อย่ า งไรก็ ดี ห ากในอนาคตภาครั ฐ เข้า มาควบคุ ม กิ จ การประเภทเช่ า ซื้ อมากขึ้ นจะเป็ นการกดดั น ต่ อ
ผูป้ ระกอบการรายเล็ ก ๆ ที่ ย งั ไม่ มี ร ะบบการทํ างานที ่เ ป็ นมาตรฐาน และเป็ นการสร้ า งกํา แพงป้ องกัน มิ ใ ห้ มี
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต
 ความเสี่ยงจากความแตกต่ างระหว่ างอายุของสินเชื่อเช่ าซือ้ กับแหล่งเงินทุน
เนื่ องจากระยะเวลาผ่อนชําระของสิ นเชื่อเช่าซื้ อมอเตอร์ ไซค์อยู่ระหว่าง 24 ถึง 30 เดื อน และสิ นเชื่อเช่าซื้ อ
รถยนต์อยู่ระหว่าง 48 ถึง 60 เดื อน หากใช้กูเ้ งิ นระยะสั้นจํานวนมาก อาจพิจารณาได้ว่าเป็ นความเสี่ ยงหากถูกสถาบัน
การเงิ นเรี ยกเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นดังกล่าวคืนทันที ถึงแม้ว่ากลุ่มบริ ษทั มีฐานะการเงิ นที่แข็งแกร่ งและเป็ นลูกค้าชั้นดี ของ
สถาบันการเงินกว่า 14 แห่ ง ไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินหรื อการผิดนัดชําระหนี้ แม้กระทัง่ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิ จในปี
2540 ที่สถาบันการเงินจํานวนมากประสบปั ญหาแต่กลุ่มบริ ษทั ก็มิได้ถกู เรี ยกเงินกูย้ มื คืนแต่อย่างใด เพือ่ เป็ นการลดความ
เสี่ ยงในการจ่ายชําระคืนเงินกู้ บริ ษทั จึงได้เพิ่มเงินกูร้ ะยะยาวเพือ่ ลดความเสี่ ยงในด้านทรัพย์สินและหนี้ สิน ซึ่ ง ณ สิ้ นปี
2558 บริ ษทั มียอดเงินกูร้ ะยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่กบั สถาบันการเงินจํานวน 519.0 ล้านบาท และหุ ้นกูจ้ าํ นวน 2,940
ล้านบาท สัดส่วนเงินกูด้ อกเบี้ยคงที่ระยะยาว (รวมที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) ที่ 98.2 % ส่ งผลให้บ ริ ษทั สามารถจํากัด
ความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ได้เป็ นอย่างดี

ลายมือชื่อ.........................................
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4. ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักทีบ่ ริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2558
 บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ
ระบบคอมพิวเตอร์
เครื่ องใช้สาํ นักงานตกแต่ง
ระบบสาธารณูปโภค
ค่าบูรณะที่ทาํ การ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือช่าง
สิ ทธิการเช่า
สํานักงานสาขาเชียงราย
เลขที่ 70/6-9 ถนนพหลโยธิน
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง
เชียงราย
สํานักงานสาขาเชียงใหม่
เลขที่ 267/14-15 ถนนช้างคลาน
ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง
เชียงใหม่
สํานักงานสาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรี รัตน์
ตําบลจันทนิมิตร อําเภอเมือง
จันทบุรี
สํานักงานสาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม
ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง
ระยอง
งานระหว่างก่อสร้าง

มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

ภาระผูกพัน /
หมายเหตุ

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของและสัญญาเช่า
เจ้าของ
สัญญาเช่า
เจ้าของ
เจ้าของ

7.8
0.2
33.8
8.6
40.6
12.5
37.5
57.5
1.3
0.2

7.8
0.8
26.7
7.2
28.5
10.4
37.1
44.7
1.6
0.3

-

สัญญาเช่า 3 ปี
1 พ.ย.57–31 ต.ค. 60
ค่าเช่า 24,000 บาท/เดือน

0.2

0.2

-

สัญญาเช่า 3 ปี
1 ก.พ.57–1 ก.พ 60
ค่าเช่า 10,000 บาท/เดือน

0.3

0.5

-

สัญญาเช่า 5 ปี
1 มีค.56–28 ก.พ 61
ค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน

0.2

0.2

-

สัญญาเช่า 10 ปี
3 พ.ค.53–3 พ.ค.63
ค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน

0.5

0.7

-

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

เจ้าของและสัญญาเช่า

3.4
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ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
สิ นทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้
ในการดําเนินงาน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ

มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2558

5.7

ภาระผูกพัน /
หมายเหตุ
ที่ดิน 3.2 ล้านบาท ที่จงั หวัดปทุมธานี
และจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคาร 2.5
ล้านบาท ที่จงั หวัดปทุมธานี

31 ธ.ค. 2557

5.7

 บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องใช้สาํ นักงานตกแต่ง
ค่าบูรณะที่ทาํ การ
ระบบคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้
ในการดําเนินงาน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
17.6
17.6
7.2
7.7
0.08
0.08
0.14
0.16
0.01
0.03
8.6
8.6

ภาระผูกพัน /
หมายเหตุ
ที่ดิน 8.6 ล้านบาทที่จงั หวัด
เชียงราย และลําปาง

 บริษัท ชยภาค จํากัด
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
เครื่ องใช้สาํ นักงานตกแต่ง
ยานพาหนะ
ระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
0.007
0.009
7.9
10.0
0.1
0.1

ภาระผูกพัน

มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
0.02
0.02
0.01
0.04

ภาระผูกพัน

-

 บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
เครื่ องใช้สาํ นักงานตกแต่ง
ระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ
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 Suosdey Finance PLC.
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
เครื่ องใช้สาํ นักงานตกแต่ง
ยานพาหนะ
ระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบสาธารณูปโภค
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
สัญญาเช่า
สัญญาเช่า

มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
0.3
0.4
0.7
0.9
0.07
0.03
0.015
0.02
0.5
0.6
1.7
2.2

ภาระผูกพัน

มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
0.7
0.9
0.03
0.04
0.02
0.02
0.3
0.3
2.2
2.7

ภาระผูกพัน

-

 Sabaidee Leasing Company Limited.
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
เครื่ องใช้สาํ นักงานตกแต่ง
ระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบสาธารณูปโภค
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
สัญญาเช่า
สัญญาเช่า

4.2 ลูกหนีก้ ารค้ า
4.2.1 ลูกหนีเ้ ช่ าซื้อของกลุ่มบริษทั แบ่ งแยกตามประเภทสินทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 2558
จํานวนราย
ล้ านบาท

รถจักรยานยนต์
หักดอกผลเช่าซื้อรอตัด
หักภาษีมลู ค่าเพิ่มรอตัด
หักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รถยนต์
หักดอกผลเช่าซื้อรอตัด
หักภาษีมลู ค่าเพิ่มรอตัด
หักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

230,845

รวม

234,119

3,274

10,380.0
(2,996.0)
(651.5)
(466.1)
6,266.3
1,001.0
(77.8)
(64.0)
(48.9)
810.3
7,076.6
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-

31 ธ.ค. 2557
จํานวนราย
ล้ านบาท

251,830

4,117

255,898

11,148.7
(3,179.6)
(703.2)
(497.7)
6,768.3
1,195.2
(81.9)
(76.7)
(37.1)
999.5
7,767.8
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4.2.2 ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ยู มื

31 ธ.ค. 2558
จํานวนราย
ล้ านบาท

ประเภทสินทรัพย์

ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืม
หักดอกผลรอการตัดบัญชี
หักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

8,523

4.2.3 ลูกหนีอ้ น่ื ของกลุ่มบริษทั
ลูกหนี้เคาเตอร์เซอร์วสิ
ลูกหนี้อื่นๆ

208.7
(29.5)
(3.5)
175.6

31 ธ.ค. 2558
จํานวนราย
ล้ านบาท

1
1,734
1,735

รวม

31 ธ.ค. 2557
จํานวนราย
ล้ านบาท

48.1
9.4
57.5

31 ธ.ค. 2557
จํานวนราย
ล้ านบาท

1
503
504

61.5
10.7
72.2

4.2.4 กลุ่มลูกค้ าทีม่ สี ัดส่ วนเงินให้ ก้ ยู มื คงค้ าง มากกว่ าร้ อยละ 10 ณ วันสิ้นงวด
- ไม่มี 4.2.5 นโยบายการตั้งสํารองค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
ในปี 2557 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
 รถจักรยานยนต์
รายละเอียดการตั้งสํารองค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ สําหรับลูกหนีเ้ ช่ าซื้อรถจักรยานยนต์
ยอดลูกหนีเ้ ช่ าซือ้ คงเหลือสุ ทธิ*
อัตราการตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ (ร้ อยละ)
1.0
ลูกหนี้ท่ียงั ไม่ถึงกําหนด – ค้างชําระ 1 เดือน
20.0
ค้างชําระ 2-3 เดือน
50.0
ค้างชําระ 4-6 เดือน
100.0
ค้างชําระ > 6 เดือน
* ยอดลูกหนีเ้ ช่ าซื ้อสุทธิ หลังหั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดและภาษีมูลค่ าเพิ่ม

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนีเ้ ช่ าซื้อรถจักรยานยนต์

(หน่ วย: ล้ านบาท)

31 ธันวาคม 2558

ลูกหนีเ้ ช่ าซือ้ คงเหลือสุ ทธิ*

ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกําหนด-ค้างชําระ1 เดือน
ค้างชําระ 2- 3 เดือน
ค้างชําระ 4- 6 เดือน
ค้างชําระ > 6 เดือน
รวม

31 ธันวาคม 2557

ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ

5,330.1
1,080.3
250.8
71.3
6,732.5

53.3
216
125.4
71.3
466

ลูกหนีเ้ ช่ าซือ้ คงเหลือสุ ทธิ*

5,733.6
1,185.9
286.6
59.9
7,266.0

ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ

57.3
237.2
143.3
59.9
497.7

* ยอดหลังหั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดและภาษีมูลค่ าเพิ่ม
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 รถยนต์
รายละเอียดการตั้งสํารองค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ สําหรับลูกหนีเ้ ช่ าซือ้ รถยนต์
ยอดลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือสุทธิ*
อัตราการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)
1.0
ลูกหนี้ท่ียงั ไม่ถึงกําหนด – 1 เดือน
2.0
ค้างชําระ 2-3 เดือน
20.0
ค้างชําระ 4-6 เดือน
50.0
ค้างชําระ 7-12 เดือน
100.0
ค้างชําระ >12 เดือน
*ยอดคงเหลือหลังหั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดบัญชี ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม และหลักประกัน

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนีเ้ ช่ าซื้อรถยนต์

(หน่ วย: ล้ านบาท)

ปี 2558
ปี 2557
ลูกหนีเ้ ช่ าซือ้ คงเหลือสุ ทธิ* ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ ลูกหนีเ้ ช่ าซือ้ คงเหลือสุ ทธิ* ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ

ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกําหนด – 1 เดือน
ค้างชําระ 2-3 เดือน
ค้างชําระ 4-6 เดือน
ค้างชําระ 7-12 เดือน
ค้างชําระ > 12เดือน
รวม

721.4

56.4
22.2
17.4
42.0

1.4
.2
.9
4.4
42.0

859.3

48.9

881.2
89.2
23.9
10.9
31.3

1.8
0.4
0.9
2.7
31.3

1,036.6

37.1

* ยอดหลังหั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดและภาษีมูลค่ าเพิ่ม

 เงินให้ ก้ ยู มื
รายละเอียดการตั้งสํารองค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ สําหรับลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ยู มื
ยอดลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ูยมื คงเหลือสุ ทธิ*
อัตราการตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ (ร้ อยละ)
1.0
ลูกหนี้ท่ียงั ไม่ถึงกําหนด – ค้างชําระ 1 เดือน
20.0
ค้างชําระ 2-3 เดือน
50.0
ค้างชําระ 4-6 เดือน
100.0
ค้างชําระ > 6 เดือน
* ยอดลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ูยืมสุทธิ หลังหั กดอกผลรอตัด
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ค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ยู มื

(หน่ วย: ล้ านบาท)

ปี 2558
ปี 2557
ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ยู มื คงเหลือ ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ยู มื คงเหลือ ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
สุ ทธิ*
สุ ทธิ*

ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกําหนด – 1 เดือน
ค้างชําระ 2-3 เดือน
ค้างชําระ 4-6 เดือน
ค้างชําระ 7-12 เดือน
ค้างชําระ > 12เดือน
รวม

170.8

7.9
0.5

1.7
1.6
0.2

179.2

3.5

* ยอดหลังหั กดอกผลรอตัด

สําหรับการตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าอื่น กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาอัตราที่ต้ งั ดังนี้
รายละเอียดการตั้งสํารองค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญสําหรับลูกหนีก้ ารค้ าอื่น
ยอดลูกหนีก้ ารค้ าอื่น
อัตราการตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ (ร้ อยละ)
ลูกหนี้ท่ีไม่คา้ งชําระ (< 1 ปี )
0
ลูกหนี้คา้ งชําระ > 1 ปี
100
4.2.5 นโยบายการรับรู้ รายได้และนโยบายการระงับการรับรู้ รายได้
ก่อนปี 2551 กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการรับรู ้รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้ อโดยใช้วิธีผลรวมจํานวนตัวเลข (Sum of
the Digits) เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนนโยบายการรับรู ้รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้ อเป็ นวิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งสําหรับสัญญาเช่าซื้อที่เกิดขึ้นใหม่เริ่ มตั้งแต่ปี 2551 ตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ องสัญญาเช่า และบันทึกรายได้จากการผ่อนชําระแต่ละงวดตามเกณฑ์คงค้าง
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการระงับการรับรู ้รายได้สาํ หรับส่ วนที่เกิดจากลูกหนี้ สินเชื่อเช่าซื้ อที่มียอดค้างชําระเกินกว่า
3 งวดติดต่อกันทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์
หากลูกหนี้ท่ีมียอดค้างชําระเกินกว่า 3 งวดติดต่อกันที่หยุดรับรู ้รายได้ไปแล้วกลับมาชําระเงินตามปกติกลุ่มบริ ษทั
จะรับรู ้ดอกผลเช่าซื้อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด
4.2.6 นโยบายการตัดหนีส้ ู ญ
ลูกหนีเ้ ช่ าซื้อรถจักรยานยนต์
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการตัดหนี้สูญลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยหากลูกหนี้คา้ งชําระค่างวดตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
กลุ่มบริ ษทั จะดําเนินการบอกเลิกสัญญาและยึดทรัพย์สินกลับมา แต่หากมีการติดตามหนี้สิน แล้วพบว่าไม่สามารถบังคับให้มี
การชําระหนี้ หรื อส่ งคืนทรัพย์สินนั้นได้ บริ ษทั จึงจะพิจารณาในการตัดเป็ นหนี้ สูญ ในทิศทางเดียวกับการตั้งสํารองหนี้ สูญ
ของบริ ษทั ทั้งนี้จะต้องได้รับการสอบทานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ นําเสนอให้ผบู ้ ริ หารอนุมตั ิให้ดาํ เนิ นการตัดเป็ นหนี้
สูญตามระเบียบของบริ ษทั
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ลูกหนีเ้ ช่ าซื้อรถยนต์
ในส่ วนของลูกหนี้ เช่าซื้ อรถยนต์ หากลูกหนี้ รถยนต์คา้ งชําระค่างวดตั้งแต่ 3 งวด ขึ้นไป กลุ่มบริ ษทั จะดําเนิ นการ
บอกเลิกสัญญาและยึดทรัพย์สินกลับมาเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากลูกหนี้ คา้ งชําระค่างวดมากกว่า 6 งวด กลุ่มบริ ษทั จะ
ดําเนินการเร่ งรัดและพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด เว้นแต่พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลหนี้ คงเหลือดังกล่าวไม่คุม้ กับ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงทําการตัดหนี้สูญตามกฎหมาย
4.3 สินทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายแสดงมูลค่าตามยอดคงเหลือตามบัญชี สุทธิ หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขาย ดังนี้
ยอดค้างไม่เกินหนึ่งปี
ร้อยละ 30
ยอดค้างเกินหนึ่งปี
ร้อยละ 100
จํานวนรถยึดคงเหลือเปรียบเทียบกับลูกหนีเ้ ช่ าซื้อคงเหลือของกลุ่มบริษัท
จํานวนรถยึด (คัน)
จํานวนลูกหนีเ้ ช่ าซื้อคงเหลือ
ร้ อยละ
ปี
ทั้งหมด(จํานวนสัญญา/คัน)
(1)
(2)
(3) = (1)/(2)
รถจักรยานยนต์
31 ธันวาคม 2556
12,162
276,890
4.4
31 ธันวาคม 2557
7,769
251,830
3.1
31 ธันวาคม 2558
5,973
230,845
2.6
รถยนต์
31 ธันวาคม 2556
1
5,081
0.02
31 ธันวาคม 2557
1
4,117
0.02
31 ธันวาคม 2558
1
3,274
0.03
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4.4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวในบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
31 ธันวาคม 2558

บริษัท

1. บริ ษทั ซี.วี.เอ. จํากัด
2. บริ ษทั ชยภาค จํากัด
3. บริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
4. บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
5. Suosdey Finance PLC
6. Sabaidee Leasing Co.,Ltd

ธุรกิจ

ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ
ให้บริ การติดตามหนี้
ให้เช่าซื้อรถยนต์
ให้บริ การติดตามหนี้และติดตาม
ยึดรถ

(หน่ วย: ล้ านบาท)

ร้ อยละ
การลงทุน
ทุนทีอ่ อกและ
ทั้งทางตรง
เรียกชําระแล้ ว
และ
ทางอ้ อม
50.0
99.99

มูลค่ าเงิน
ลงทุน
49.9

40.0
0.7

99.99
99.99

44.0

ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพ
ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์

50.0

99.99

49.9

17.6

99.60

17.6

ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์

21.0

61.90

5.0

รวม

166.5

ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริ ษทั ย่อยทั้งห้าบริ ษทั โดยแต่ละบริ ษทั ย่อยจะมีคณะกรรมการร่ วม
กําหนดนโยบายและกลยุทธ์กบั บริ ษทั เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารในแต่ละบริ ษทั ย่อยนําไปปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ นโยบายหลักของบริ ษทั ย่อย
ทั้งห้าแห่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่มี-

ลายมือชื่อ.........................................
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลบริษทั
ชื่อบริ ษทั
สถานที่ ตั้ง

: บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
: สํานักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-7000 โทรสาร 0-2318-3339
Website
: www.tk.co.th
ประเภทธุรกิจ
: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
เลขทะเบียนบริ ษทั
: ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
จํานวนและชนิดของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุน้ สามัญจํานวน 500,000,000 หุน้
ข้ อมูลของนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
1. ชื่อบริ ษทั
สถานที่ ตั้ง

: บริ ษทั ซี.วี.เอ. จํากัด
: สํานักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-7000 โทรสาร 0-2318-3339
ประเภทธุรกิจ
: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และบริ การจัดเก็บหนี้
จํานวนและชนิดของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุน้ สามัญจํานวน 50,000 หุน้
2. ชื่อบริ ษทั
สถานที่ ตั้ง

: บริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
: สํานักงานใหญ่ เลขที่ 320 ห้อง 9 เอ อาคารตั้งฮัว่ ปั ก
ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2310-7000 โทรสาร 0-2318-3339
ประเภทธุรกิจ
: บริ การจัดเก็บหนี้
จํานวนและชนิดของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุน้ สามัญจํานวน 140,000 หุน้
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3. ชื่อบริ ษทั
สถานที่ ตั้ง

: บริ ษทั ชยภาค จํากัด
: สํานักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-7000 โทรสาร 0-2318-3339
ประเภทธุรกิจ
: เช่าซื้อรถยนต์
จํานวนและชนิดของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุน้ สามัญจํานวน 40,000 หุน้
4. ชื่อบริ ษทั
สถานที่ ตั้ง

: Suosdey Finance PLC
: No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
ประเภทธุรกิจ
: ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จํานวนและชนิดของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุน้ สามัญจํานวน 500,000 หุน้
5. ชื่อบริ ษทั
สถานที่ ตั้ง

: Sabaidee Leasing Co.,Ltd
: 077, Thaduea Road
Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR
ประเภทธุรกิจ
: ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จํานวนและชนิดของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุน้ สามัญจํานวน 656,250 หุน้
6. . ชื่อบริ ษทั
สถานที่ ตั้ง

: บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
: สํานักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-7000 โทรสาร 0-2318-3339
ประเภทธุรกิจ
: ให้สินเชื่อรายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพ
จํานวนและชนิดของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุน้ สามัญจํานวน 50,000 หุน้
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ข้ อมูลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สถานที่ ตั้ง

: บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จํากัด
: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผูส้ อบบัญชี

: บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 หรื อ
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรื อ
นายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425
: 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี -ลา)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริ ญกรุ ง เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2630-7500 โทรสาร 0-2630-7506

สถานที่ต้ งั

6.2 ข้ อมูลสําคัญอื่น
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
(1) หุ้นสามัญ
1 บาท

บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 500 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 500 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ

7.2 ผู้ถอื หุ้น
• รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1. บริษัท สินทองหล่ อ จํากัด
2. นางสาวปฐมา พรประภา
3. นายประพล พรประภา
4. บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ เเนชั่นแนล จํากัด
5. นางอโนทัย พรประภา
6. นายสถิตย์ พงษ์ พรประภา
- นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- นางนงนุช พรประภา
7. นางสาวสุ พฒ
ั นา พรประภา
8. กลุ่มคุณรักสนิท พรประภา
- นายรักสนิท พรประภา
- นางสิ ริรัตน์ พรประภา
9. นายนุพงศ์ พรประภา
10. นายนุชา พรประภา
รวม

จํานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุ้น)
211,800,000
27,566,667
25,566,667
18,200,000
15,366,666
13,000,000
7,000,000
6,000,000
10,666,670
9,500,000
9,450,000
50,000
6,000,000
6,000,000
343,666,670

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
42.36
5.51
5.11
3.64
3.07
2.60
1.40
1.20
2.13
1.90
1.89
0.01
1.20
1.20
68.73

ที่มา : รายงานรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
บริ ษทั มีหลักทรัพย์อื่น ได้แก่
หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 บริ ษทั มียอดหุน้ กูค้ งค้างจํานวนเงินรวม 2,940 ล้านบาท เป็ นหุน้ กูช้ นิดระบุผถู ้ ือ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.6-5.0 ต่อปี อายุหุน้ กู้ คงเหลือ 1-3 ปี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กู้ “A-” แนวโน้มเครดิต “คงที่” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
• นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรหลัง
หักภาษีเงินได้ของบริ ษทั
สําหรับนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษทั ย่อย จะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 30 ของกําไร
หลังหักภาษีเงินได้แต่ละปี
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิ นปั นผลได้ใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบเช่น ผลการดําเนิ นงานและ
ฐานะการเงินของบริ ษทั สภาพคล่องของบริ ษทั การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั
โดยการจ่ายเงิ นปั นผลต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่จะเป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลซึ่ ง
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยให้แจ้งแก่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไปเพือ่ ทราบ
เปรียบข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผล
ปี
อัตรากําไรสุทธิต่อหุน้
อัตราเงินปั นผลต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

2553
1.03
0.52
50.3

2554
0.98
0.58
59.0
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2555
1.42
0.80
56.9

2556
0.75
0.43
57.5

2557
0.32
0.18
54.9
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่าํ กว่า 3 คน
2. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็ น
อิสระโดยมีหน้าที่ตามที่กาํ หนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู ้และประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน รวมทั้งหน้าที่อ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
3. มีการมอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อการกํากับ
ดูแลกิจการแล้ว

1.
2.

3.

4.

5.

6.

นิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิ ติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องด้วย)
ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูท้ ่ีมีอาํ นาจควบคุม
ของ บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อน
ได้รับแต่งตั้ง
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํา
รายการทางการค้า ที่กระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิ จ การ การเช่ าหรื อ ให้เช่ าอสังหาริ มทรั พ ย์ รายการเกี่ย วกับ
สิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปั จจุบนั และช่วง
2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็ นที่ปรึ กษาทางกฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ในกรณี ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับ
แต่งตั้ง
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

1.
2.
3.
4.
5.

คุณสมบัตกิ รรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตอ้ งมี กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 ท่าน ดังนี้

ตําแหน่ ง

ประชุม
สามัญผู้ถอื
หุ้น
เข้ าประชุม/
ทั้งหมด

ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท
เข้ าประชุม/
ทั้งหมด

1. ดร.ชุมพล พรประภา
2.นายรักสนิท พรประภา 3

ประธานกรรมการ
กรรมการ

1/1
0/1

5/5
1/5

3.นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

กรรมการ

1/1

5/5

4.นางสาวปฐมา พรประภา

กรรมการผูจ้ ดั การ

1/1

5/5

5.นายประพล พรประภา

กรรมการ/
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ

1/1

5/5

1/1

5/5

กรรมการ/ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
บริ ษทั
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

1/1
1/1

5/5
5/5

4/4

1/1

5/5

4/4

-

2/2

2/2

1/1

5/5

1/1

5/5

1/1

3/3

รายชื่อกรรมการ

6.นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
7.นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
8.นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
9.นายทวีป ชาติธาํ รง

10.นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 2
11. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

นายจักก์ชยั พานิชพัฒน์
นายพงษ์ศกั ดิ์ พรหมโรกุล 1

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เข้ าประชุม/
ทั้งหมด

ประชุม
คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
เข้ าประชุม/ทั้งหมด

2/2

2/2

2/2

2/2

หมายเหตุ : 1. นายพงษ์ศกั ดิ์ พรหมโรกุล ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
2. นายสุ รินทร์ ธรรมนิเวศ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
3. นายรักสนิท พรประภา ป่ วย ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้
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1. คณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวน 14 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายประพล พรประภา
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายอภิชยั เอื้อมเสถียรพร
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การและผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้อ 1
4. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
5. นางสุภชั ฌา ทวีรักษ์
ผูจ้ ดั การสํานักตรวจสอบภายใน
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้อ 2
7. นายคัมภีร์ หวังสุนทร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้อ 3
8. นายประสิ ทธิ์ ไทรนนทรี ย ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้อ 2
9. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ1
10. นายปิ ติ งามเลิศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ3
11. นายทวีศกั ดิ์ เจริ ญศักดิ์โยธิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ4
12. นายวิบูลย์ศกั ดิ์ พูนสวัสดิ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ4
13. นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หารหนี้พเิ ศษ โซน 1
14. นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หารหนี้พเิ ศษ โซน 2
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บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

• โครงสร้ างภายในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริ ษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ าย
บริหารธุรกิจ
เช่ าซื้อ 2

ฝ่ าย
บริหารธุรกิจ
เช่ าซื้อ 3

ฝ่ ายสิ นเชื่ อ
เช่ าซื้อ 2

ฝ่ าย
ปฏิบัติการ 1

ฝ่ ายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ
โซน 1

ฝ่ าย
ปฏิบัติการ 4

ฝ่ าย
ปฏิบัติการ 3

ฝ่ ายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ
โซน 2

ฝ่ าย
ปฏิบัติการ 2
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ฝ่ าย
บริหารธุรกิจ
เช่ าซื้อ 1

ฝ่ าย
บัญชี
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การเงิน
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บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวิชยั สุรนัคคริ นทร์ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั มีผลตั้งแต่วนั ที่ 6
พฤศจิกายน 2550 โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ าํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1
2. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ
และ/หรื อผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิงานเพือ่ ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่บริ ษทั กําหนด โดย
บริ ษทั จะพิจารณาค่าตอบแทนเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน โบนัส และเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ส่ วนกรรมการอิสระ ได้รับค่าตอบแทนใน
รู ปเบี้ยประชุมในวงเงินที่ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการในแต่ละครั้งที่มาประชุม 40,000 บาท/ คน/ ครั้ง
- สําหรับกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง โดยให้
ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง
ในปี 2558 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจํานวน 6 ท่าน ในฐานะที่เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยและที่
ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั ในรู ปของเบี้ยประชุม ตามจํานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
เบีย้ ประชุม (บาท)

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั
รวม

240,000

180,000

240,000

160,000

160,000
80,000
240,000

80,000
80,000

2.นายทวีป ชาติธาํ รง

3.นายพงษ์ศกั ดิ์ พรหมโรกุล
4.นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
5.นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
6.นายจักก์ชยั พานิชพัฒน์

240,000
1,200,000
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500,000

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการ

รวม
420,000

90,000

490,000

80,000

240,000
160,000
320,000

170,000

240,000
1,870,000
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บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละ
ท่ า น โดยในปี 2558 บริ ษ ั ทจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร จํ านวน 14 คน ในรู ป ของเงิ น เดื อ น โบนัส เป็ นจํ านวนเงิ น
33,906,683.50 บาท
2) ค่ าตอบแทนอืน่
2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ – ไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ
2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผบู ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดย
ในปี 2558 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร 14 ราย รวมทั้งสิ้น 167,083.50 บาท
3. บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 1,961 คน โดยในปี 2558 บริ ษทั จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนทั้งสิ้น
620 ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเงินสมทบ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ นอกจากนี้
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งสิ้น 92 ล้านบาท
ปี 2558
บมจ.ฐิตกิ ร
บริษัทย่ อย
- ฝ่ ายสิ นเชื่อและบริ หารหนี้ (คน)
- ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (คน)
- ฝ่ ายบัญชี (คน)
- ฝ่ ายการเงิน (คน)
- ฝ่ ายตรวจสอบและบริ หารหนี้พเิ ศษ (คน)
- สํานักตรวจสอบภายใน (คน)
- สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ (คน)
รวม (คน)
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)
สําคัญ

1,084
331
29
102
8
30
87
1,671
528

170
3
3
3
110
1
290
92

ทั้งนี้ ใน 3 ปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ และไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่

โดยบริ ษทั ให้ผลตอบแทนในรู ปของเงิ นเดื อน ค่าแรงและผลประโยชน์อืน่ ของพนักงาน โดยในปี 2558 คิ ดเป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 620 ล้านบาท
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับการขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตของบริ ษทั
นอกเหนือจากการที่บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงานในรู ปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพแล้ว
บริ ษทั ยังมีสวัสดิการอื่นให้กบั พนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจําปี ค่าเดินทางไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
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จัดให้มีประกันอุบตั ิ เหตุหมู่ โครงการกองทุนการศึ กษาบุ ตร เงิ นช่วยเหลือให้กบั พนักงานที่ประสบภัยพิบตั ิ รวมถึงการให้
รางวัลสําหรับพนักงานที่มีความตั้งใจในการทํางาน เป็ นรางวัลพนักงานดีเด่น เพื่อเป็ นการจูงใจให้พนักงานของบริ ษทั มีขวัญ
และกําลังใจในการสร้างความเจริ ญเติบโตให้บริ ษทั ฯ ในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิ บตั ิงาน โดยมุ่งเน้นการบริ การที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังเน้นการดําเนิ นธุรกิ จด้วยความโปร่ งใส ตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการจัดปฐมนิ เทศสําหรับ พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจในระบบการทํางาน รวมถึง
วัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดอบรมทั้งการอบรมภายในบริ ษทั และการส่ งอบรมภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ
โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเช่าซื้ อ คอมพิวเตอร์ และการฝึ กอบรมทัว่ ไป เช่น ความรู ้ดา้ นการบัญชี ภาษีอากร ซึ่ งขึ้นกับความ
เหมาะสมของสายงานที่พนักงานนั้นทํางานอยู่
ข้ อมูลการฝึ กอบรม
สถิติการฝึ กอบรมพนักงาน
จํานวนคน
จํานวนชัว่ โมง

ปี 2556
1,036
6,216

ปี 2557
1,174
14,280

ปี 2558
1,109
6,654

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2557 และ ณ 18 กุมภาพันธ์ ปี 2559 แสดงจํานวนหุน้ โดยรวม
จํานวนหุน้ ของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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1) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของ กรรมการบริษัท
จํานวนหุ้น
รายชื่อ
ณ 31 ธันวาคม เปลีย่ นแปลง
2557
เพิ่ม (ลด)
1.ดร.ชุมพล พรประภา
2.นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
3.นายทวีป ชาติธาํ รง
4.นายสุ รินทร์ ธรรมนิเวศ
5.นายวิบูลย์ เพิม่ อารยวงศ์
6.นายรักสนิท พรประภา
7.นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
8.นางสาวปฐมา พรประภา
9.นายประพล พรประภา
10.นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
11.นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
นายจักก์ชยั พานิชพัฒน์
นายพงษ์ศกั ดิ์ พรหมโรกุล

17,400,000
25,450,000
25,500,000
2,000,000
150,000
6,700

-17,400,000
-16,000,000
-18,500,000
25,566,667
-

ณ 18 กุมภาพันธ์
2559
9,450,000 (1.89%)
7,000,000 (1.40%)
27,566,667 (5.51%)
25,566,667 (5.11%)
150,000 (0.03%)
6,700 (0.0013%)

2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของ ผู้บริหาร *
รายชื่อ

ณ 31 ธันวาคม
2557

จํานวนหุ้น
เปลีย่ นแปลง
เพิ่ม (ลด)

ณ 18 กุมภาพันธ์
2559

คู่สมรส
การถือหุ้นของคู่สมรส
15,366,666
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
50,000
6,000,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

คู่สมรส
การถือหุ้นของคู่สมรส

1.นายอภิชยั เอื้อมเสถียรพร
15,000
5,000
10,000 (0.002%)
ไม่มี
2.นางสุ ภชั ฌา ทวีรักษ์
ไม่มี
3.นายคัมภีร์ หวังสุ นทร
ไม่มี
4.นายทวีศกั ดิ์ เจริ ญศักดิ์โยธิน
ไม่มี
5.นายปิ ติ งามเลิศ
ไม่มี
6.นายประสิ ทธิ์ ไทรนนท์ทรี ย ์
33,000
33,000 (0.007%)
ไม่มี
7.นายสมบุญ นาราสุ นทรกุล
ไม่มี
8.นายวิบูลย์ศกั ดิ์ พูนสวัสดิ์
ไม่มี
9.นายพิศิษฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
ไม่มี
10.นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ
ไม่มี
*
หมายเหตุ : ข้อมูลหลักทรัพย์ ของคณะผูบ้ ริ หารในตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผูบ้ ริ หารที่ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการเท่านั้น
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9. การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญ และจัดให้มีกระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยปลูกฝังจิตสํานึ ก เรื่ องจริ ยธรรม
ธุรกิจในการปฏิบตั ิต่อลูกค้า คู่คา้ สังคม เพือ่ นพนักงาน อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่ งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม ความ
ซื่อสัตย์ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
เป้ าหมายระยะยาวของบริษทั
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ จะเป็ นผูน้ าํ ด้านธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีเป้ าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะขยายการให้บริ การสิ นเชื่อรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศและประเทศใน ASEAN โดยเมื่อปลายปี
2557 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มเปิ ดให้บริ การในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ซึ่ งในระยะยาว
บริ ษทั ฯ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริ มให้บุคลากรที่มีความชํานาญ และระบบเช่าซื้ อที่มีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ในการขยาย
ธุรกิจให้ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกลไกที่สาํ คัญของคณะกรรมการบริ ษทั
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปในแนวทางที่ถกู ต้อง โดยมีการทบทวนนโยบาย
เกี่ยวการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิ จการที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อนั เป็ นพื้นฐานสําคัญที่สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น พนักงานและลูกค้าของบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าว คณะกรรมการได้กาํ หนดกรอบนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการดังนี้
- กําหนดนโยบายการปฏิบตั ิและการให้บริ การ ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน
- กํากับดูแลให้มีการบริ หารงานและรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสามารถและความมีประสิ ทธิ ภาพที่
เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยจัดให้มีระบบการควบคุมและบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม มุ่งมัน่ ในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ แก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ดําเนินงานด้วยความโปร่ งใส ตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนและสามารถตรวจสอบได้
- กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิตามแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด
จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั เน้นให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งในการดํารงไว้ซ่ ึ งชื่อเสี ยงอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อมัน่ ในบริ ษทั ทั้งนี้
บริ ษทั ได้จดั ทําคู่มือแนวทางจรรยาบรรณ และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทราบและ
ถือปฏิบตั ิ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมอบหมายให้สาํ นักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบตั ิงาน
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ีดี
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็ น 5 หมวด ได้แก่
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1.
2.
3.
4.
5.

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงการส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีตามที่คณะกรรมการกําหนด จึ งจัดให้มีช่องทางการสื่ อสาร
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ทราบอย่างสมํ่าเสมอ โดยผ่าน
หลายช่องทาง ดังนี้
1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. คู่มือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ”
3. เว็บไซต์ของบริ ษทั ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
หมวด สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการได้ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น จึงได้กาํ หนดแนวทางการดําเนิ นการต่างๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นว่าจะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน อันได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การมี
ส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงการใช้
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องที่สาํ คัญๆ ของบริ ษทั เป็ นต้น ดังนี้
1. บริ ษทั มีการส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกประเภทรวมถึง”นักลงทุนสถาบัน” เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั
2. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถาม
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าบน website ของบริ ษทั
3. ในปี 2558 บริ ษทั จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ 1 ครั้ง เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2558
โดยบริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหุ ้นของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ัดส่ ง
หนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 18 วัน พร้อมข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยรายละเอียดในหนังสื อเชิญประชุมมีการระบุ วัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งแผนที่
แสดงสถานที่ประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่
ละวาระ หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด และข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวในกรณี ที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ รวมถึงข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
4. ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริ ษทั และการตรวจนับคะแนนเสี ยงจะแสดงผลสรุ ปของทุกคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

ส่วนที่ 2 หน้า 47

ลายมือชื่อ.........................................

แบบ 56-1

บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

5. ส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรับทุกวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่ องที่สําคัญ
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสี ยงได้ตามที่เห็นสมควร และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณี ที่มีการคัดค้านหรื อ
งดออกเสี ยง เพือ่ ความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
6. ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และโปร่ งใส ในระหว่างการประชุมมีการ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็น และให้กรรมการชี้แจงในรายละเอียดและตอบคําถามของผูถ้ ือหุน้
ก่อนที่จะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ กรรมการทุกคนเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้เข้าร่ วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
7. บริ ษทั ได้บนั ทึกและจัดทํารายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอน การ
ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ทราบก่อนดําเนิ นการประชุม เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่ ง
รายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ใน
วันเดียวกัน
8. เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบอย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของทางบริ ษทั
9. จัดให้มีช่องทางที่ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูล เสนอความคิดเห็นต่างๆหรื อติดต่อกรรมการอิสระ
ได้โดยตรงผ่านทาง E-mail Address ของเลขานุการบริ ษทั
หมวด การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษ ั ทให้ค วามสํา คัญ และปฏิ บัติต่อ ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่า งเท่ า เที ย มกันและเป็ นธรรม โดยมี การดํ าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมไว้ที่ website ของบริ ษทั ก่อนวันประชุม 40วัน
เพือ่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม
2. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ มหรื อคําถามเกี่ยวกับบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม ซึ่ งได้
ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม รวมทั้งได้แจ้ง
ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคล เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ โดยผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติกรรมการของบริ ษทั และ
ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อบริ ษทั จะได้ดาํ เนิ นการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
ต่อไป ซึ่งได้ประกาศแจ้งการเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
ฯล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเช่นกัน
4. บริ ษทั ได้จดั ทําหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั
5. ดําเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ และบริ ษทั จะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า เพือ่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
6. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ กําหนดให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และให้เก็บบัตร
ลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายไม่วา่ จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
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7. บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผูถ้ ือหุ ้นสามารถกําหนดทิ ศทางการลงคะแนนเสี ยงได้เอง
พร้อมทั้งให้รายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่งในการเข้าประชุมแทน
8. คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และส่ วนได้เสี ยของตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ปี ละครั้ง
9. ในการพิ จ ารณาทํา รายการที ่เกี ่ยวโยงกัน หรื อรายการที ่มีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนที่เกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่ วมกระบวนการตัดสิ นใจในการพิจารณาทํารายการระหว่าง
บริ ษทั กับผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
10. คณะกรรมการมี มาตรการการดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ส่วนตน ดังนี้
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ดูรายละเอียดในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย เรื่ องขอบเขตและอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษทั
การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
ดูรายละเอียดในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย เรื่ องการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
หมวด บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุ รกิ จ
เจ้าหนี้ ผูล้ งทุน สังคม ภาครัฐ พนักงาน และชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่ ซึ่ งได้กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิ จอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ยึดมัน่ พัฒนาธุ รกิจให้ยงั่ ยืนและเติบโตต่อเนื่อง สามารถให้
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
2. มีระบบการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมและปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ อย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็ นระบบ และโปร่ งใส
รวมทั้งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
3. ปฏิ บัติ ต่ อ เจ้า หนี้ ตามเงื่ อ นไขหรื อ ข้อ ตกลงทางการค้ า ไม่ ใ ช้วิธี ก ารที ่ไ ม่ สุจ ริ ต หรื อ ปกปิ ดข้ อมู ล หรื อ
ข้ อเท็ จ จริ ง อัน จะทํา ให้ เ จ้า หนี้ เกิ ด ความเสี ย หาย ตลอดจนสถาบัน การเงิ น โดยปฏิ บัติ ต ามเงื ่อ นไขการกู้ยื ม เช่ น
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น การชําระคืน หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และข้อตกลงอื่นๆ หากเกิ ดกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้าเพือ่ ร่ วมกันพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา โดยที่
ผ่านมาบริ ษทั ไม่เคยกระทําผิดข้อตกลงและเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน
4. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และให้ความสําคัญในการใช้สัญญาที่
เป็ นธรรมต่อลูกค้าโดยในปี 2544 บริ ษทั ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจที่รักษาสิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภค
5. บริ ษทั ถือปฏิ บตั ิเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ ตามแนวทางคือ ดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้ขอ้ กําหนดของ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆของหน่ วยงานที่กาํ กับดูแลอย่างเคร่ งครัด พร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่
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ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพือ่ แสดงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจ และความเชื่อถือซึ่ ง
กัน
6. ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
ไม่ใช้วธิ ีไม่สุจริ ตเพือ่ ทําลายคู่แข่ง โดยในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
7. บริ ษทั มีนโยบายที่ชดั เจนที่เป็ นรู ปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิ ทธิ ประโยชน์
ของพนักงาน การปฏิ บตั ิต่อผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั อย่างเท่าเที ยมกันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการ
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานเพือ่ เป็ นหลักประกันในการดูแลพนักงานในระยะยาว บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิและดูแล
พนักงานด้วยความเป็ นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต่าํ กว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานสําหรับอุตสาหกรรม
ใกล้เคียงกัน ตามความเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและลักษณะงาน ทั้งยังได้ปรับปรุ งเพิ่มเติมสวัสดิการให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิ จที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการส่ งเสริ มการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัย
จํานวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน)
2556
2557
2558
จํานวนวันลาป่ วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
2.8
3.1
3.3
จํานวน วันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทํางาน (วัน/คน)
1.9
3.4
0.6
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ (ครั้ง)
14
9
11
ผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุท่ีเกี่ยวกับการทํางาน (ราย)
1
1
1
บริ ษทั ได้จดั ฝึ กอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับรวมถึงระดับผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการส่ งพนักงานไปฝึ กอบรม
สัมมนา กับสถาบันต่างๆในหลักสู ตรทั้งทางด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม การบริ หาร
การจัดการ รวมทั้งจัดกิจกรรม Walk rally เพื่อเสริ มสร้างความสามัคคี และฝึ กการทํางานเป็ นทีม อีกทั้งส่ งเสริ มให้มีการ
อบรม Safty Riding สําหรับพนักงานภาคสนามเพือ่ เป็ นการลดอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
8. เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทํา
ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั
โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งมายัง คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสและผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบเรื่ องนั้นๆเพื่อ
พิจารณากําหนดกรระบวนการในการตรวจสอบและสื บสวนหาข้อเท็จ จริ งและรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ ดั การและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ตัดสิ นใจดําเนินการตามที่เห็นสมควร
กําหนดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing Policy) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพือ่ ให้พนักงานรับทราบกระบวนการและวิธีปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด
รวมทั้งกําหนดมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ ผูร้ ับข้อ
ร้องเรี ยนจะเก็บข้อมูลเป็ นความลับ โดยเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู ้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง
ด้วยเท่านั้น และเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ นโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ้องเรี ยน โดยช่องทางการรับเรื่ อง
1. Email : audit@tk.co.th
2. หนังสื อ : โดยการเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่งไปที่
ผูจ้ ดั การสํานักตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
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3. โทรศัพท์ 02-3107011, 02-3107110
4. โทรสาร หมายเลข 02-3183339
5. ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง www.tk.co.th
6. ยืน่ เรื่ องโดยตรงที่เลขานุการบริ ษทั ผ่านแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส บน website www.tk.co.th
7. ติดต่อเลขานุการบริ ษทั ผ่านทาง investor@tk.co.th หรื อทางไปรษณี ย ์
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลการร้องเรี ยนไว้เป็ นความลับ
และ ทําการสอบสวนพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ โดยเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวจะรั บรู ้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ในปี 2558 ไม่มีผูม้ ี ส่วนได้เสี ย รายใด แจ้งข้อมูล ผ่านช่ อ งทางสื่ อสารกับบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษ ัทฯ จะ
ประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ได้รับทราบช่องทางการสื่ อสารกับบริ ษทั เพิ่มมากขึ้น
หมวด การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่ อสารข้อมูลแก่ ผูล้ งทุ นทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงบ
การเงินและไม่ใช่งบการเงิน บริ ษทั จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่ งใสและทันท่วงทีท้ งั ในส่ วนของ
งบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งทําให้ผลู ้ งทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิ ทธิ ภาพ
การดําเนินงานของบริ ษทั อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ยังจัดสรรเวลาเพือ่ เข้าชี้แจงหรื อให้ขอ้ มูล
บริ ษทั แก่ นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผูถ้ ือหุ ้นทัว่ ไปอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสื่ อสารข้อมูลแก่ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุน
ทัว่ ไปอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2558 บริ ษทั มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นกั วิเคราะห์
นัก ลงทุ น ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยผ่า นทางโทรศัพ ท์ การเข้ าพบเพื ่อ สัม ภาษณ์ ต ั วต่ อ ตั วรวมถึ ง การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมกับ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างสมํ่าเสมอ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
• นักลงทุนสถาบัน ในและต่างประเทศ พบผูบ้ ริ หาร
9 ครั้ง
• การประชุมทางโทรศัพท์/ ตอบคําถามทางโทรศัพท์
20 ครั้ง
• การเดินทางไปพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
- ครั้ง
• บริ ษทั จดทะเบียนพบนักลงทุน
4 ครั้ง
และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง กิ จกรรมบริ ษทั จดทะเบี ยนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day)
เพื่ อ ให้ ผู ้ ล งทุ น เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท โดยตรงจากผู ้ บ ริ หาร เสมื อ นนั่ ง ฟั ง อยู่ ใ นห้ อ งประชุ ม ผ่ า นทาง
website www.set.or.th/oppday และเพือ่ ประโยชน์ในด้านงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ (Investor relation) บริ ษทั ฯ มีการ Link
ข้อมูลดังกล่าวไปยัง website ของบริ ษทั www.tk.co.th
จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ทาํ ให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1 และรายงานประจําปี แล้ว ยังได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่าน website ของ
บริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือและมูลค่าให้กิจการ
โดยทางบริ ษทั จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั คอยดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว บริ ษทั ไม่ได้มีหน่วยงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์โดยตรง แต่สามารถสื่ อสารผ่านทางสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่ งผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้นสามารถติดต่อขอทราบข้อมูล
บริ ษทั ฯ หรื อต้องการสอบถามข้อมูล ได้ท่ี โทร. 02-3107110, 7112 ในเวลาทําการของบริ ษทั โทรสาร 02-3183339 หรื อ
ที่อีเมล Investor@tk.co.th และที่ เว็บไซต์ www.tk.co.th
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การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินที่สาํ คัญ มีดงั นี้
• งบการเงิน ได้แก่งบการเงินประจําปี และงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งเป็ นข้อมูลสําคัญที่แสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั งบการเงินดังกล่าวจึงต้องผ่านการตรวจสอบ หรื อสอบทาน
ตามแต่ ก รณี เพื ่อ รั บ รองความถู ก ต้ องจากผูส้ อบบัญ ชี ที่อ ยู่ใ นบัญ ชี ร ายชื ่อ ของ ก.ล.ต. ให้ค วาม
เห็ นชอบ และผ่านการเห็ นชอบจาก คณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการตระหนักถึ งความ
รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล งบการเงิน
รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึ ง
ทรั พ ย์สิน และเพื่อให้ทราบจุ ดอ่อ นเพื่อป้ องกัน การทุ จ ริ ตหรื อการดําเนิ นการที่ผิ ดปกติ อย่างมี
สาระสําคัญ โดยถือปฏิ บตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายการ
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผล
ต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ก่อนเปิ ดเผยให้ผถู ้ ือหุ ้น และคณะกรรมการจัด
ให้มีการเปิ ดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี ด้วย
• การเปิ ดเผยรายชื่อและประวัติกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งผูบ้ ริ หาร
• การเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
• การเปิ ดเผยการถือหุน้ ของบริ ษทั ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
• การเปิ ดเผยรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
• การเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา
เช่น จํานวนครั้งการเข้าร่ วมประชุม
หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะ มีประสบการณ์ในการดําเนิ นธุรกิจ
และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ตอ้ งรับผิดชอบได้เป็ นอย่างดี เพือ่ ให้การปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ถูกต้องตามกฎระเบี ยบ ข้อบังคับต่างๆ และตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพือ่ เพิ่มมูลค่าสู งสุ ดแก่กิจการ ในขณะเดี ยวกันก็
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
คณะกรรมการกําหนดให้มีการทบทวนและอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ทุกๆ
1 ปี หรื อตามเห็นสมควร
1) บริ ษทั มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการและจํานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารง
ตําแหน่งเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกําหนดจํานวนบริ ษทั จด
ทะเบียนที่กรรมการจะไปดํารงตําแหน่ง ไม่ควรเกิน 5 บริ ษทั เพื่อให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
กรรมการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพือ่ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่าง
เต็มที่และให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งที่อื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างครบถ้วนในรายงานประจําปี ของ
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บริ ษทั ฯและกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรื อไม่เกิน
9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกโดยได้เปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลการดํารงตําแหน่งในบริ ษทั อื่นของกรรมการแต่
ละคน ไว้ในเอกสารแนบ1 ของแบบ 56-1 และรายงานประจําปี
2) การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้งการกําหนดอํานาจหน้าที่ โดย
บริ ษทั มีการกําหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การเพือ่ เป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ใน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริ หารงานประจําโดยชัดเจน และควบคุมไม่ให้กรรมการ
บริ หารคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 36.4 ของ
กรรมการทั้งคณะ ซึ่งทําให้เกิดความถ่วงดุลการตรวจสอบการบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) ประธานกรรมการบริ ษทั จะไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ
4) ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในกลุ่มคุณชุมพล พรประภา ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ 59.3 (ณ
วันที่ 12 มีนาคม 2558) อย่างไรก็ดีตามโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ร้อยละ 36.4 ของ
กรรมการทั้งคณะ ทําให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
5) บริ ษทั จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั โดยกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด
1. ให้คาํ แนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆที่
เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนําของ
คณะกรรมการบริ ษทั มีผลในทางปฏิบตั ิ
3. รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญต่างๆ
- ระบบทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ,
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ
5. ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6) กําหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการผูจ้ ดั การ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้มีดาํ เนินการอบรมพนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ อย่างสมํ่าเสมอ ในรายการที่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ย บริ ษทั จะพิจารณาด้วยความ
รอบคอบ
7) กํากับดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การดําเนินการตามนโยบายที่ต้ งั ไว้
การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอและมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจําเป็ น มีการกําหนดวาระการ
ประชุมชัดเจนและจัดส่ งวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ประธานกรรมการส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจของ
ตนอย่างรอบคอบ โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึง
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2) กําหนดให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทั้งหมดที่จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
3) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ร่วมพิจาณาการเลือกเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและ
เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่วาระการประชุม
4) กําหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ มีการเชิญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และมีโอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสําหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนการสื บทอดงาน
5) ให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสาระสนเทศที่จาํ เป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การบริ ษทั
หรื อผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาํ หนด และในกรณี ที่จาํ เป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
6) ในการประชุม กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีนยั สําคัญในเรื่ องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในวาระที่
พิจารณาเรื่ องดังกล่าว การพิจารณาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งกรรมการมีสิทธิ ขอดู หรื อขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องหรื อขอให้ฝ่าย
บริ หารเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้ แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวโดยตรง สําหรับการลงมติการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ใช้เสี ยงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดงั กล่าวให้บนั ทึกคําคัดค้านไว้ในรายงาน
การประชุม
7) คณะกรรมการตรวจสอบ (Non Executive Director) สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (Executive Director) เข้าร่ วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปั ญหาต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษทั และเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของกรรมการ มีการเชิญผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี เข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูล
และตอบคําถาม ในประเด็นที่กรรมการตรวจสอบสงสัย แต่ไม่มีส่วนในการตัดสิ นใจ หรื ออนุมตั ิในเรื่ องดังกล่าว โดยให้
มีการรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
8) คณะกรรมการมี การบันทึ กการประชุมไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
9) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยข้อมูลสําคัญ เช่น วัน เวลาเริ่ ม-ปิ ดประชุม สถานที่ประชุม ชื่อ
กรรมการที่เข้าประชุม สรุ ปประเด็นที่มีการอภิปราย ความเห็น และผลการลงมติของคณะกรรมการ ชื่อผูจ้ ดรายงานการ
ประชุม ชื่อผูต้ รวจทาน และลงลายมือชื่อรับรองรายงานโดยประธานในที่ประชุม
10) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ มีการเปิ ดเผยจํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในรายงานประจําปี
ในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน บริ ษทั ได้จดั ทําและระบุไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุน้ และการ
จัดการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยรวม และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานระหว่างปี ที่
ผ่านมา เพือ่ นํามาแก้ไขและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม
และคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั (Board Self Assessment) นั้นจัดทําขึ้น
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ตามแนวทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์และปรั บ ปรุ ง ให้เ หมาะสมกับ บริ ษ ัท ซึ่ งเป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของ
คณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา เพือ่ ร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาและอุปสรรคต่างๆเพือ่ การปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม
ปี 2558

ปี 2557

รวม

232

228.09

98.32%

ผล
ประเมิน
ปี 58
ดีเยี่ยม

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร

56
68
36
28
20
24

55.82
67.18
35.18
27.73
19.73
22.45

99.68%
98.80%
97.73%
99.03%
98.64%
93.56%

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

%

97.33%

ผล
ประเมิน
ปี 57
ดีเยี่ยม

97.47%
97.73%
97.73%
97.73%
99.24%
93.18%

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

%

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะโดยภาพรวม
ปี 2558
หัวข้อประเมิน
รวม
1. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ความพร้อมของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน/
สํานักตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี
7. การฝึ กอบรมและทรัพยากร
8. อื่นๆ

ปี 2557

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
204
196.67
8
7.33

96.41%
91.67%

ผล
ประเมิน
ปี 58
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

12
12
72
36
48

12.00
12.00
70.00
36.00
44.67

100.00%
100.00%
97.22%
100.00%
93.06%

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

100.00%
91.67%
90.74%
93.52%
88.89%

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก

8
8

7.33
7.33

91.67%
91.67%

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

79.17%
91.67%

ดี
ดีเยี่ยม
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%

90.85%
87.50%

ผล
ประเมิน
ปี 57
ดีเยี่ยม
ดีมาก

%
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บริ ษทั ยังไม่มีการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ แต่ในปี ที่ผ่านมากรรมการผูจ้ ดั การได้ปฏิ บตั ิหน้าที่
จัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ รวมทั้งปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระบุไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีการส่งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขานุ การบริ ษทั เป็ นต้นโดยได้เข้าร่ วมการสัมมนา/
อบรม กับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ในบริ ษทั เป็ นครั้งแรก ฝ่ ายจัดการ
จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลของบริ ษทั ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการ
แนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ให้กรรมการใหม่รับทราบ พร้อมทั้งจัดหาหลักสู ตรการ
อบรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
แผนการสืบทอดตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายบริ หาร จัดทําแผนการสื บทอดตําแหน่งงาน ใน
ระดับ บริ หารและตําแหน่ งงานในสายงานหลัก และมีการทบทวนความเหมาะสมในทุกๆปี โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิ บตั ิงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็ นหลัก มี การพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารโดยการสลับโยกย้ายตําแหน่ ง
ภายใน ให้เกิ ดความเชี่ยวชาญและทักษะในงานหลายๆด้าน และกําหนดให้มีการเตรี ยมความพร้ อมสําหรั บบุคคลที่
สามารถทดแทนตําแหน่งงาน การพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
สําหรับขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด เป็ นดังนี้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทวีป ชาติธาํ รง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 1
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ
นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผูจ้ ดั การ
นายประพล พรประภา
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค
กรรมการ
นายจักก์ชยั พานิชพัฒน์
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั คือ นายวิชยั สุรนัคคริ นทร์

(หมายเหตุ : นายพงษ์ศกั ดิ์ พรหมโรกุล ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั มีผลตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2558
1
นายสุ รินทร์ ธรรมนิเวศ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั มีผลตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษทั
มีอาํ นาจหน้าที่ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั กล่าวคือ มีอาํ นาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและทิศ
ทางการดําเนิ นงาน รวมทั้งกํากับและควบคุมดูแลให้มีการดําเนิ นงาน ตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยความ
ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
1. ร่ วมกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และนโยบายสําคัญในการดําเนินงานของบริ ษทั
2. จัด ให้ มี น โยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ทบทวนนโยบายและ
จรรยาบรรณดังกล่าว และประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนมีการปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่ งครัดและได้มีการเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
3. มีส่วนร่ วมในการกําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่าย
จัดการดําเนิ นการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
4. การรายงานการมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ดูแลรายการ
ดังกล่าวอย่างรอบคอบ และเพือ่ ป้ องกันการเกิดความขัดแย้งในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั จึงมีมาตรการดูแล
กล่าวคือ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิ ดขึ้น บริ ษทั จะดําเนิ นการตามกฎระเบี ยบ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องในฐานะที่บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดการทํารายการระหว่าง
กัน พร้อมทั้งเหตุผลของการทํารายการ มูลค่ารายการ และ คู่สญ
ั ญาไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสี ย ประธานที่ประชุมจะขอให้
กรรมการปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพือ่ ทราบ และออกจากที่ประชุม พร้อมงดออกเสี ยงใน

ส่วนที่ 2 หน้า 57

ลายมือชื่อ.........................................

แบบ 56-1

บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

วาระนั้น ในกรณี ท่ีประธานเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ที่ประชุมจะเลือกกรรมการที่เหลืออยูเ่ ป็ นประธานที่ประชุมและดําเนินการ
ประชุมต่อไปจนกระทัง่ สิ้นสุดวาระดังกล่าว และให้บนั ทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2) กรรมการมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยข้อพึงปฏิบตั ิและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ
5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานระบบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาระบบ
การตรวจสอบให้มีประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิ บตั ิการ โดยมีการ
แบ่งแยกอํานาจหน้าที่ของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านและพนักงานไว้ชดั เจน ทั้งด้านการบริ หารงาน การกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน การควบคุมทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง การดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั โดยมีการติดตาม
ควบคุม และประเมินผล และจัดทํารายงานเสนอต่อผูบ้ ริ หารในสายงานและคณะกรรมการโดยสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการตระหนักดีวา่ การมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้มนั่ ใจว่าระบบการ
ควบคุมภายใน การปฏิบตั ิงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นตามแนวทางที่กาํ หนดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิ ทธิผล มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานดังกล่าวจะทําการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งที่ผ่านมาไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สาํ คัญ และมีการปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้
6.การบริ หารความเสี่ ยง
กําหนดนโยบายความเสี่ ยง(Risk Management Policy) และกรอบบริ หารความเสี่ ยง ติดตามประสิ ทธิ ภาพ
ของการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษทั เป็ นธุรกิจให้บริ การลูกค้าทางด้านการเงินซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ ยงจึงเพิ่มความ
รอบคอบและระมัดระวังในการบริ หารทางการเงิน การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลกู ค้า ตลอดจนพนักงานของบริ ษทั เอง
โดยกําหนดมาตรการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงที่มีต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ ยงในด้านต่างๆซึ่ งจะมีการ
รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีการทบทวนระบบหรื อประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และทุกครั้ งที่พบว่า ระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ ซึ่งรวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติท้ งั หลาย
7. ดูแลให้กระบวนการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็ นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
8. กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารการจัดการ ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ก่อนการดําเนินการ
1) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
2) การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมลู ค่าของรายการที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎระเบียบ หรื อ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
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3) การซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์สาํ คัญ ซึ่งมีมลู ค่าของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่ องการได้มาหรื อจําหน่ายไป ซึ่ง
สิ นทรัพย์บริ ษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวีป ชาติธาํ รง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสุภชั ฌา ทวีรักษ์
โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 1 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอและประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมภายในและพิจารณาความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน หรื อหัวหน้างานหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพือ่ ทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
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7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุ ง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั
หากกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทํา
ตามที่กล่าวข้างต้นต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาด
หลักทรัพย์
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายทวีป ชาติธาํ รง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีข่ องกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
มีหน้าที่กาํ หนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษทั และการกําหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่ งใส พิจารณาสรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ฯ ที่มีความเหมาะสม เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั 5 ท่าน ดังนี้
1. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
2. นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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3. นายอภิชยั เอื้อมเสถียรพร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. นางสุภชั ฌา ทวีรักษ์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยมี ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คือ นางสุภชั ฌา ทวีรักษ์
ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีข่ องกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กํา หนดนโยบาย และแนวทางการบริ ห ารความเสี ่ ย ง ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การให้ เ ช่ า ซื้ อ เพื ่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม ซึ่ งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ ยง
ประเภทต่างๆที่สาํ คัญ เช่น ความเสี่ ยงด้านลูกค้า ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านการบริ หาร ความ
เสี ่ ย งด้า นสภาพคล่ อ ง และความเสี ่ ย งที ่มี ผ ลกระทบกับ ชื ่อ เสี ย งของกิ จ การ เป็ นต้น เพื ่อ นํา เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริ หารความเสี่ ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริ มาณความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบตั ิตามนโยบายบริ หารความเสี่ ยงภายใต้แนวทางและ
นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม ความมีประสิ ทธิผล
ของระบบ และการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาํ หนด
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมถึงสิ่ งที่
ต้องดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่กาํ หนด
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร เพือ่ ช่วยในการให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่ฝ่ายบริ หาร และ
ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หาร
ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั 5 ท่าน คือ
1. นางสาวปฐมา พรประภา
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. นายประพล พรประภา
กรรมการบริ หาร
3. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการบริ หาร
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการบริ หาร
5. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร คือ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ทว่ั ไปในนามของบริ ษทั และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. กํา หนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และอํา นาจการบริ หารต่ า งๆของบริ ษัท ตามที ่ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
3. ดําเนินการในเรื่ องที่ปฏิบตั ิเป็ นปกติของธุรกิจ รวมทั้งการดําเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอื่นๆของบริ ษทั
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4. มีอาํ นาจในการจัดการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ
มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ทุกประการ
5. การพิ จ ารณาเพื ่อ รายงานผลประกอบการประจํ าไตรมาส ที ่ผ่ า นการพิ จ ารณารั บ รองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ปฏิ บตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่
คณะกรรมการบริ หารนั้น ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกําหนดให้รายการที่กรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรื อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้า ให้กรรมการบริ หารซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิอนุมตั ิการทํารายการนั้น และให้รายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ ทราบต่อไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
7. มีอาํ นาจในการอนุมตั ิและดําเนินการ ดังนี้
7.1 อํานาจในการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อ
หน่วย : บาท
รถยนต์เก่า
รถยนต์ใหม่ สิ นเชื่ออื่นๆ
ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์
Big Bike
(รถมือสอง)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ
100,000
650,000
700,000
1,500,000
75,000
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
< 150,000
<1,000,000
<1,000,000
< 2,000,000 < 120,000
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
< 1,200,000
<1,250,000
< 1,250,000
< 5,000,000 < 2,500,000
กรรมการผูจ้ ดั การ
< 2,500,000
< 2,500,000
< 2,500,000 < 10,000,000
<
20,000,000
คณะกรรมการบริ หารบริ ษทั
> 2,500,000
> 2,500,000
> 2,500,000 > 10,000,000
>
20,000,000
7.2 มีอาํ นาจในการเซ็นสัญญา MOU (Memorandum of Understanding), Confidentiality Agreement, Letter
of Intent และหรื อบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นในการจะซื้ อหรื อจะขายทรัพย์สิน หนี้ สิน และหรื อกิจการ เช่า
หรื อให้เช่าทรัพย์สินระหว่างกิจการ เพือ่ หาข้อสรุ ปนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและหรื ออนุมตั ิ
ในภายหลัง
7.3 มีอาํ นาจในการขอวงเงินสิ นเชื่อและออกตราสารหนี้เพือ่ กูเ้ งิน เพือ่ ใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีเงื่อนไข
7.3.1 วงเงินไม่เกินครั้งละ 800,000,000 บาท
7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
7.3.3 ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
7.4 มีอาํ นาจในการว่าจ้างที่ปรึ กษาทางการเงิ น ที่ปรึ กษาทางภาษี ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ผูต้ รวจสอบและ
ประเมินราคา นายหน้าหรื อตัวแทนในการดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 7.2 และ 7.3 หรื อ
เป็ นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และหรื อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายอื่นๆที่มีผลบังคับกับกิจการ
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
• กรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ จํานวน 2 ราย จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่
รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริ ษทั และเป็ นผูเ้ สนอ
ชื่อผูท้ ่ีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จากนั้นนําเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการเสนอ
ชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ดังนี้
1. ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าํ
2. มีทกั ษะทางด้านวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ที่เอื้ออํานวยต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
3. เป็ นผูม้ ีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีความคิดเชิงกลยุทธ์ท่ีสามารถนําบริ ษทั ไปสู่การเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืน อีกทั้ง
เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรมอีกด้วย
4. ต้องไม่เ ป็ นผูแ้ สวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรื อผูท้ ี่เ กี่ยวข้อ งโดยใช้ขอ้ มู ลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ หรื อข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุ คคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน และไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดแย้งกับผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
5. ต้องเป็ นผูท้ ุ่มเทเวลาให้กบั ธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
6. ต้องไม่เป็ นผูม้ ีประวัติในเรื่ องการทุจริ ต หรื อมีพฤติกรรมส่ อเจตนากระทําผิดกฎหมาย ทั้งในด้านส่ วนตัว
หรื อบริ ษทั
7. ต้องเป็ นผูท้ ่ีปฏิบตั ิภายใต้ขอบเขต อํานาจหน้าที่ ที่บริ ษทั กําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย
จํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณี ที่ตอ้ งการเลือกกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งเข้าเป็ นกรรมการอีก ต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่มีการเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ที่มิใช่กรรมการท่านเดิมที่พน้ จากตําแหน่งตาม
วาระเพื่อการเลือกตั้ง บริ ษทั จะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพือ่ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถตัดสิ นใจจาก
สารสนเทศที่ได้รับ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ เลือกตั้งกรรมการ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้
ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อย
เพียงใดก็ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นจํานวนกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน เกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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• การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอชื่อผูท้ ี่เหมาะสม
ให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณากลัน่ กรองคุ ณสมบัติ ความเหมาะสม มี ความรู ้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั เป็ น
อย่างดี และสามารถบริ หารงาน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ได้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
• คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการอิสระ
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูท้ ี่จะไปบริ หารในบริ ษทั ย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ย่อย มีหน้าที่ดาํ เนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บริ ษทั กําหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นมีหน้าที่ ตอ้ งดูแลให้บ ริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับใน
เรื่ องการทํารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ หรื อการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้
ครบถ้วนถูก ต้อ ง และใช้ห ลัก เกณฑ์ที่เ กี่ ย วข้องกับ การเปิ ดเผยข้อมู ลและการทํารายการข้างต้น ในลัก ษณะเดี ย วกับ
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาํ หนดไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (CG Policy) โดยสรุ ปนโยบายสําคัญดังนี้
1. บริ ษทั มีมาตรการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ดี และแจ้ง
แนวทางดังกล่ าวให้ทุ กคนในองค์กรถื อปฏิ บั ติ โดยกํา หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้ องรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั เมื่อเข้ารับตําแหน่งครั้งแรกและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในปี 2558 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร ได้ร ายงานการเปลี ่ย นแปลงการถื อ ครองหลั กทรั พ ย์ ต่อ สํา นัก งานกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้เลขานุการบริ ษทั ทราบเพือ่
จัด ทํ าบัน ทึ ก การเปลี ่ย นแปลงและสรุ ป หลัก ทรั พ ย์ ของกรรมการและผูบ้ ริ ห ารเป็ นรายบุ ค คล เพื ่อ นํา เสนอให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในการประชุมครั้งถัดไป และเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และแบบ 56-1
2. นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ กําหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน นําข้อมูลไป
เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ งบการเงิน
ต่อสาธารณะ โดยกําหนดให้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุ จริ ตและยุติธรรมโดยสมํ่าเสมอ การ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทําผิดวินยั จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
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ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2.72

หน่วย : ล้านบาท
ค่าบริ การอื่น
ไม่มี

9.7 การปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอื่นๆ
ผลการประเมินการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ประจําปี 2550-2558 บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน และ
ได้รับการยกย่องให้เป็ นตัวอย่างที่ดี ในด้านความโปร่ งใส และคํานึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2551-2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ร่ วมกันประเมินระดับ
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนไทย โดยบริ ษทั ฯได้รับการประเมินการกํากับดูแลกิจการ ในระดับ 4 ดาว “ดี
มาก”
ปี 2555 สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย มอบรางวัลเกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กบั บริ ษทั ฯ และอีก
16 บริ ษทั จากบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งหมด 599 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยมใน
การจัดประชุมใหญ่ สามัญประจําปี คะแนนเต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 4 ปี (2552-2555)
ปี 2557 สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย มอบรางวัลเกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กบั บริ ษทั ฯ และอีก
13 บริ ษทั จากบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งหมด 528 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยมใน
การจัดประชุมใหญ่ สามัญประจําปี คะแนนเต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 6 ปี (2552-2557)
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
กรอบแนวความคิดเพือ่ ความยัง่ ยืนระยะยาว (Sustainability Framework)
เพื่อทําให้บริ ษทั ฯสามารถดําเนินธุรกิจให้เติบโตพร้อมๆกับสังคมได้อย่างยัง่ ยืน ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกๆคน ยึด
มัน่ การทําธุ รกิ จอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิ ดผลกระทบเชิ งลบน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นธุ รกิ จการเงิ นที่มี
ความสําเร็ จและให้ประโยชน์ท่ียง่ั ยืนต่อสังคมตามวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั

• วิสัยทัศ น์

การเป็ นบริ ษทั ชั้นนําที่ดาํ เนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนและธํารงรักษาไว้ซ่ ึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

• พันธกิจ

มุ่งมัน่ ที่จะเสริ มสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเต็มที่ในการปกป้ องทรัพย์สินและธํารงไว้ซ่ ึงชื่อเสี ยงของ
บริ ษทั
2. รับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีวนิ ยั ในการดําเนินงานและคํานึงถึงความเสี่ ยงทั้งใน
ปั จจุบนั และอนาคต
3. มีกระบวนการตัดสิ นใจและขั้นตอนการทํางานที่ชดั เจนและโปร่ งใส
4. ปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั อย่างเท่าเทียมกัน และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่ง
ผลประโยชน์
5. ให้ความใส่ใจต่อชุมชนและอนุรกั ษ์ส่ิ งแวดล้อม

• ภารกิจ

1. ความเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืนให้แก่ผถู ้ ือหุน้
2. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานของพนักงาน เสริ มสร้างความภูมใิ จ การมีส่วนร่ วมของพนักงาน และ
การส่งเสริ มให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างเท่าเทียมกัน
3. เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสังคม

บริ ษทั มีแนวความคิดว่า “ความรับผิดชอบ (CSR: Corporate Social Responsibility)” คือการที่บริ ษทั จะต้อง
มุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความยัง่ ยืนในการดําเนิ นธุรกิจควบคู่ไปกับการจรรโลงสังคม ให้ความสําคัญ
กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder) ทุกๆฝ่ ายอย่างครบถ้วน ซึ งหลักการเหล่านี้ อยูใ่ นกระบวนการทํางานของบริ ษทั และให้
พนักงานมีส่วนร่ วม
ในระดับองค์กร บริ ษทั มุ่งประกอบกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ต่อต้าน
การทุจริ ตคอรัปชัน่ และสร้างความโปร่ งใสในการทํางาน ควบควมการดําเนิ นกิจการให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบที่กาํ หนดโดยหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ และปลูกฝังให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด อีกทั้งบริ ษทั ได้นาํ
ส่ วนที่ 2 หน้า 66

ลายมือชื่อ.........................................

แบบ 56-1

บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานและการให้บริ การ ซึ่ งนําไปสู่ การสร้างผลตอบแทนและคืน
ประโยชน์สู่สงั คม
- มีการจัดทําคู่มอื นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่ อย ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานปฏิบตั ิตาม เพือ่ ให้อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบของบริ ษทั โดยให้ยดึ ถือจรรยาบรรณ
นี้ในการการกระทําทุกกิจกรรม การตัดสิ นใจและการทําธุรกรรมต่างๆโดยบริ ษทั จะดําเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์เป็ นที่ต้ งั
- กําหนดให้ พนักงานทุกคนปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Codes of Conduct) ที่บริ ษทั จัดทําขึ้น และ
กําหนดให้พนักงานที่เข้าทํางานใหม่ ได้ทราบแนวปฏิบตั ิ ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพราะเชื่อว่า
แนวทางดังกล่าวจะเป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และความสําเร็ จระยะยาวให้กบั บริ ษทั
แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่ อสังคมของบริษทั (CSR: Corporate Social Responsibility)
บริ ษทั มีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทัว่ ไปของบริ ษทั จะต้องให้ความสําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(Stakeholders) ทุกๆฝ่ าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ คู่แข่ง ผูถ้ ือหุน้ ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม อย่างเหมาะสม
เพือ่ ให้ทุกฝ่ ายได้รับความเป็ นธรรมและความพึงพอใจบนความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
2. บริ ษทั มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบริ ษทั (CSR in
process) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่พนักงานทุกคนต้อง
รับผิด ชอบร่ วมกัน
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมนอกกระบวนการ (After Process) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็ นการ
สนับสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เช่น กิจกรรมบริ จาคสิ่ งของ กิจกรรมร่ วมบริ จาคโลหิ ต เป็ นต้น
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่ อพนักงาน (CSR in Employee’s Perspective)
นโยบายการไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมัน่ คงและความก้าวหน้าทางอาชีพ
รวมทั้งทําให้มนั่ ใจได้ว่าพนักงานมีความรู ้ความชํานาญที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ กาํ หนดให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานต้องปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุษยชนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งในการดําเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิ ทธิ
มนุ ษยชนใดๆ ไม่มีการใช้หรื อสนับสนุ นการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุ ษย์ และไม่สนับสนุ นแนวทางการทุ จริ ตและ
คอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
ในปี 2558 บริ ษทั ไม่ได้รบั การร้องเรี ยนเรื่ องราวการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คูค่ า้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็ นการสร้างความมัน่ ใจได้ระดับหนึ่งว่าการดําเนินงานของบริ ษทั ไม่ได้สร้างผลกระทบหรื อมี
แนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น
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การดูแลและการพัฒนาพนักงาน
1. นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับค่ าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่และตําแหน่งงาน นอกจากนี้ ยงั มีการเพิ่มเติม
สวัสดิการที่หลากหลายรู ปแบบ ตั้งแต่เงินพิเศษที่ผกู กับผลงาน เช่นโบนัสจากการทํางาน รางวัลพนักงานดีเด่น ตลอดจน
จัดให้มีสวัสดิการต่างๆซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกําหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดดูแลสุขภาพประจําปี
2. ด้ านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
บริ ษทั มีความเชื่อมัน่ ว่าการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมจะเป็ นส่ วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะส่ งเสริ ม
ให้บุคลากรมีคุณภาพ ศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้ความรู ้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่ วยเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์กร โดยแบ่งเป็ นการฝึ กอบรมและพัฒนาสําหรับบุคลากรใหม่และ การฝึ กอบรม
และพัฒนาสําหรับบุคลากรเดิม
2.1 การฝึ กอบรมและพัฒนาสําหรับบุคลากรใหม่
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็ นการฝึ กอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานที่จาํ เป็ นแก่บุคลากรใหม่ เพือ่ ให้
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร สามารถปรับตัวและทํางานในองค์กรได้อย่างมีความสุข
2.2 การฝึ กอบรมและพัฒนาสําหรับบุคลากรเดิม
บริ ษทั ได้พฒั นาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการส่ งเสริ มให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ตาม
เป้ าหมาย รวมทั้งเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน โอนย้ายตําแหน่ งงานอีกด้วย ซึ่ งประกอบไปด้วยการพัฒนา
ตามกรอบ ดังนี้
- การพัฒนา โดยจัดให้มีการ Training ตามระดับตําแหน่ งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการ
บริ หารจัดการงานในแต่ละตําแหน่งให้เป็ นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
- การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรที่มีความรู ้ความชํานาญในด้านต่างๆร่ วมเป็ นวิทยากร เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน
- จัดส่งบุคลากรเข้าร่ วมการฝึ กอบรมภายนอกองค์กร
3. โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพของพนักงานและความมัน่ คงในการปฏิบัตงิ าน
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับสุขภาพของพนักงาน เพราะเชื่อว่าหากพนักงานมีสุขภาพดีแล้ว พนักงานย่อม
มีความสุข และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ดังนั้นบริ ษทั จึงได้ดาํ เนินกิจกรรมดังต่อไปนี้มาอย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสุขภาพประจําปี ให้พนักงาน โดยมีรายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและลักษณะงานที่
รับผิดชอบ
- การต่อต้านสิ่ งเสพติดภายในองค์กร
- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือพนักงานในกรณี ท่ีพนักงานต้องเข้ารับการรักษาใน
ฐานะผูป้ ่ วยใน และสวัสดิการในกรณี เป็ นผูป้ ่ วยนอก
- การส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆให้กบั พนักงาน จัดสถานที่ออกกําลังกาย เพือ่ ให้พนักงานได้ผอ่ นคลายจากการ
ทํางาน และได้ใช้เวลาทํากิจกรรมต่างร่ วมกัน การจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจําปี โดยเริ่ มมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อ
กระตุน้ ให้พนักงานเกิดความสามัคคี ฝึ กการทํางานเป็ นทีม เป็ นการสร้างโอกาสการเรี ยนรู ้และศักยภาพ
ของพนักงาน
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4. โครงการให้ เงินช่ วยเหลือแก่พนักงานทีป่ ระสบภัยทางธรรมชาติ
ทั้งอุทกภัย วาตภัย ที่ทาํ ให้พนักงานต้องสูญเสี ยทรัพย์สิน อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน สําหรับเงินช่วยเหลือจะ
ทําให้พนักงานสามารถปรับตัวและสามารถกลับมาปฏิบตั ิงาน และดําเนินชีวติ อย่างปกติต่อไป
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ผูบ้ ริ หารและเพือ่ นพนักงานกลุ่มบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้มอบนํ้าใจเป็ น
เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่นายวิทวัส เมฆสงค์ ผูจ้ ดั การสาขานครราชสี มา กรณี เกิดเพลิงไหม้บา้ น เป็ น
จํานวนเงิน 145,000 บาท
5. โครงการส่ งเสริมความปลอดภัยในทีท่ าํ งาน
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ดังนั้นบริ ษทั จึงจัดให้มีการ
ซ้อมหนีไฟ และซ้อมดับเพลิงในกรณี เกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่ทาํ งาน
และจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมถึงจัดเตรี ยมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้เพียงพอต่อ
การทํางาน เพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีจากการทํางาน
- จัดให้มีการฝึ กอบรม การขับขี่ปลอดภัยและรณรงค์การใส่หมวกกันน็อค
6. โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวติ และการสร้ างความมัน่ คงในการดําเนินชีวติ ให้ กบั พนักงาน
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน เพือ่ ให้พนักงานมีความมัน่ คงไป
พร้อมกับการเติบโตของบริ ษทั ด้วยเหตุน้ ีบริ ษทั จึงได้ดาํ เนินโครงการ ดังต่อไปนี้
- กองทุนสวัสดิการคุม้ ครองพนักงาน จัดตั้งเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน ความเสี ยหายของร่ างกายและ
ทรัพย์สิน ในกรณี ประสบอุบตั ิเหตุ (ทั้งในเวลางานและนอกเวลา)
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือ่ ช่วยเหลือซึ่งกันระหว่างสมาชิก และครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
- จัดให้มีประกันอุบตั เิ หตุหมู่ : ความคุม้ ครองภัยอุบตั ิเหตุท่ีเกิดขึ้น 24 ชม. อันเป็ นผลทําให้สูญเสี ยชีวติ
อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ โดยทุนประกันขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่งงาน
- โครงการกองทุนการศึกษาบุตร ซึ่งมอบให้กบั บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน สําหรับประเภท
ของทุน ตามระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล สูงสุดถึงระดับอุดมศึกษา
- โครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยได้สิทธิพเิ ศษ คือกูไ้ ด้ 100 % จาก
ราคาประเมินหรื อราคาซื้อขาย และได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
- สวัสดิการพิธีต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นพิธีสมรสพนักงาน พิธีศพของพนักงาน และพิธีศพของบุคคลในครอบครัว
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่ อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น (CSR in Business Partner’s Perspective and Shareholder’s
Perspective)
1. การมีนโยบายในการดําเนินธุ รกิจอย่ างเป็ นธรรมโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั มีนโยบายที่ จะ
ดําเนิ นธุ รกิจโดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปิ ดเผยข้อมูลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นและ
นักลงทุนอย่างครบถ้วน เปิ ดช่องทางให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงาน หรื อ
บริ การที ่บ กพร่ อ ง หรื อแจ้ง เบาะแสการทุ จ ริ ต การผิ ด จรรณยาบรรณของผู ้บ ริ หาร พนั ก งาน ได้
ที่ Investor@tk.co.th หรื อ ติ ด ต่ อ กรรมการอิ ส ระผ่ า นทาง ติ ด ต่ อ กรรมการอิ ส ระ ผ่ า นทาง
website http://www.tk.co.th
2. มีระบบการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมและปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็ นระบบ และโปร่ งใส
รวมทั้งตั้งอยู่ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
0

ส่ วนที่ 2 หน้า 69

ลายมือชื่อ.........................................

แบบ 56-1

บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

3. ยึดถือนโยบายในการปฏิบัตติ ่ อเจ้าหนีต้ ามเงือ่ นไขหรือข้ อตกลงทางการค้ า ไม่ใช้วธิ ีการที่ไม่สุจริ ตหรื อมี
เจตนาปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งอันจะทําให้เจ้าหนี้ตลอดจนสถาบันการเงินเกิดความเสี ยหาย โดยปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการกูย้ มื เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน การชําระคืน หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน กรณี ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
4. นโยบายการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯ รับรู ้และตระหนักถึงความเป็ นเจ้าของและสิ ทธิ อนั ชอบธรรมในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคล
อืน่ ดังนั้นในการดําเนิ นธุรกิจใดๆของบริ ษทั ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคล
อื่นไม่วา่ จะโดยการทําซํ้า ดัดแปลง หรื อเผยแพร่ ใดๆจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรื อผูม้ ีสิทธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่นก่อน เว้นแต่การกระทํานั้นไม่เป็ นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์
ตามปกติจากทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่ อชุมชน และสังคม (CSR in Community’s Perspective and Society’s
Perspective)
1. บริ ษทั มีนโยบายในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยร่ วมมือกับพันธมิตรของบริ ษทั จัดกิจกรรมเพือ่ สังคม
และอบรมความรู ้ เช่น จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพือ่ สร้างจิตสํานึ กที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีวินยั และ
ถูกกฎจราจร ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการส่งเสริ มความมีระเบียบในสังคม
2. ให้การสนับสนุนรถจักรยานยนต์ให้สาํ นักงานตํารวจแห่ งชาติและกองทัพบกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจนําไป
ปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ, มอบเครื่ องผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล ให้แก่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพือ่ ร่ วม
รณรงค์โครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
3. ร่ วมบริ จาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเพื่อ
ก่อสร้างอาคารเรี ยน 4 ชั้น ของโรงเรี ยนพระดาบส
4. สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาช่างกล โดยมอบเครื่ องยนต์ของรถจักรยานยนต์เพื่อการศึ กษาของ
โรงเรี ยนอาชีวะต่างๆ ตลอดจนนโยบายปฏิบตั ิงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน นํ้า ไฟฟ้ า อย่างคุม้ ค่า และเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย
5. ปี 2554 บริ ษทั ได้ช่วยเหลื อผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม โดยพนักงานบริ ษทั ร่ วมแรงบรรจุถุงยังชี พเพือ่ นําไป
บริ จาค จํานวน 15,000 ถุง และร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนําพนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ
กว่า 250 คน ร่ วมกันบรรจุถงุ ยังชีพที่สภากาชาดไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. กิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการตอบแทนพันธมิตรที่ให้การ
สนับสนุน และเป็ นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตรของบริ ษทั โดยกิ จกรรมดังกล่าว ทาง
บริ ษทั ได้จดั ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลากว่า 20 ปี
7. ปี 2555 บริ ษทั ฯ ฉลองครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งบริ ษทั มีการฉลองยิ่งใหญ่ โดยมอบโชคให้กบั ลูกค้า
เช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ จํานวนกว่า 40 ล้านบาท
8. ในเดื อ นมกราคม 2557 บริ ษ ั ทฯได้บ ริ จ าคผ้า ห่ ม เพื อ่ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ประสบภัย หนาวในทุ ก จัง หวัด ทาง
ภาคเหนือและอีสานตอนบนของประเทศ เป็ นจํานวน 2,320 ผืน
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9. วันที่ 7 มกราคม 2559 ตัวแทนบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ร่ วมมอบทุนทรัพย์ให้กบั โรงเรี ยนสอนศาสนา
“บาแลสัน ติสุข” ชุมชนบ้านป่ า ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ เพือ่ จัดซื้ ออุปกรณ์การเรี ยน
การสอนศาสนา จํานวน 15,000 บาท
10. วันที่ 9 มกราคม 2559 ตัวแทนบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ร่ วมมอบเงินส่ วนหนึ่ งจากกิจกรรม Fat Off
ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานมี สุขภาพที่ดี ให้กบั มูลนิ ธิรามาธิ บดี เป็ นจํานวนวนเงิ น
50,000 บาท
11. วันที่ 29 มกราคม 2559 ตัวแทนบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ร่ วมเลี้ยงอาหารว่างเด็ก ณ “สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิ ต” พร้อมมอบสิ่ งของและทุนทรัพย์ เป็ นจํานวนวนเงิน 27,600 บาท

• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่ อสิ่งแวดล้ อม (CSR in Environment’s Perspective)
โครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน บริ ษ ัท ให้ ค วามสํา คัญ กับ การใช้ท รั พ ยากร และพลัง งานอย่า งคุ ้ม ค่ า เกิ ด
ประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ดาํ เนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆเพือ่ อนุรักษ์ และเป็ นการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน อย่างคุม้ ค่ามากที่สุด
1. การเปลี่ยนอุปกรณ์ ไฟฟ้ าต่างๆที่ใช้อยู่ในบริ ษทั และสํานักงานสาขาของบริ ษทํ ให้เป็ นอุปกรณ์ ที่
ประหยัดพลังงาน
2. โครงการลดการใช้กระดาษ บริ ษทั ส่งเสริ มให้พนักงานจัดเก็บเอกสารสําคัญ หรื อข้อมูลทางธุรกิจใน
รู ปแบบของสื่ ออิเล็คทรอนิ กส์ (eDocument) เพื่อเป็ นการลดการใช้กระดาษ และก่ อให้เกิ ดความ
สะดวก ในการนําไปใช้งาน
3. ส่ งเสริ มการใช้กระดาษ ที่มีการใช้งานแล้ว 1 หน้า ให้นาํ อีกหน้ากลับมาใช้งานใหม่เพื่อเป็ นการลด
การใช้กระดาษ
4. ทําป้ ายรณรงค์การเปิ ด-ปิ ดใช้น้ าํ ภายในสํานักงานเพือ่ เป็ นการประหยัดพลังงาน
5. รณรงค์การขึ้น-ลงลิฟท์ช้ นั เดียวให้ใช้วธิ ีข้ ึน-ลงบันไดแทน เพือ่ เป็ นการประหยัดไฟฟ้ า
6. รณรงค์การปิ ดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้มีการใช้งาน
7. การปิ ดไฟในช่วงพักกลางวันหรื อในช่วงที่พนักงานหรื อผูบ้ ริ หารมิได้อยูใ่ นห้องทํางานเป็ นเวลานาน
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แนวทางปฏิบตั เิ พิ่มเติมเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับคอรัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจที่มีความโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุ นการ
คอรัปชัน่ เพือ่ ให้การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
1. บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการต่ อต้ านทุจริตคอรัปชั่น โดยได้จดั ทําแนวทางการปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษรไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอรัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยว่าบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย จะดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และโปร่ งใส รวมทั้งสนับสนุ นในการดําเนิ นกิ จกรรมต่อต้านการ
ทุจริ ตและการคอรัปชัน่
a. บริ ษทั ฯจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตภายในบริ ษทั รวมถึงการ
ตรวจสอบ ควบคุมป้ องกันการทุจ ริ ตภายในองค์กร ตลอดจนการต่อต้านการทุจ ริ ตคอรัปชัน่ อย่าง
จริ งจัง
b. เผยแพร่ นโยบายนี้ภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึง เพือ่ เป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หาร พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ
และบริ ษทั ฯ กําหนดมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผูบ้ ริ หาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทุ จ ริ ต
ภายใน หรื อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรื อการคอรัปชัน่ ต่างๆ
c. มีการเน้นยํ้ามาตรการนี้ผา่ นการอบรม การประชุมของหน่วยงานต่างๆภายในบริ ษทั ฯ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
d. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานทุจริ ต หรื อมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอรัปชัน่
e. บริ ษทั มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องแม่นยํา
f. นโยบายการต่อต้านคอรัปชัน่ นี้ ให้ครอบคลุมไปถึ งกระบวนการบริ หารงานบุคคลตั้งแต่ การเลื่อน
ตําแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ นการปฏิ บัติงานของพนัก งาน และการให้ผลตอบแทน โดย
กําหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทําความเข้าใจกับพนักงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
g. บริ ษทั ส่งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่หลากหลายช่องทางเพือ่ ให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมัน่ ใจว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับการคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่
เป็ นธรรมและกลัน่ แกล้งด้วยประการใดและมี มาตรการคุม้ ครองให้กับผูร้ ายงานรวมถึงการแต่งตั้ง
บุคคลเพือ่ ตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
2. นโยบายการให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ อน่ื ใด
การรับหรื อให้สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงรับรองทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ให้
สามารถกระทําได้ในวิสัยอันควรในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ การรับดังกล่าว
จะต้องไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อโดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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3. นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing Policy)
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) และบริ ษทั ย่อย มีแนวทางการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั ได้จดั ทํานโยบาย
การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยได้จดั ทําแนวทางการปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งได้ผา่ นการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
เพือ่ เป็ นช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส
ในกรณี ท่ีเกิดการทุจริ ต ฉ้อโกงในสาระที่สาํ คัญ และกระทบต่อความรู ้สึก เช่นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับ ผิด
ไปจากนโยบายของบริ ษทั และผิดต่อจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ ช่วยกันปรับปรุ งแก้ไขหรื อดําเนิ นการให้ถูกต้อง เหมาะสม
โปร่ งใส ยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ขอ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและเรื่ องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็ นความลับเพื่อป้ องกันกรณี ถูกละเมิด
สิ ทธิ
4. นโยบายเพือ่ การปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
(Anti-Money launderimg : AML)
บริ ษทั ย่อยมีเจตนารมณ์สาํ คัญ มุ่งหมายเพือ่ กําจัด ป้ องกัน มิให้กลุ่มอาชญากร หรื อผูก้ ่อการร้ายมาใช้ผลิตภัณฑ์
บริ การหรื อธุรกรรมต่างๆของบริ ษทั เป็ นช่องทางหนึ่งในการฟอกเงิน หรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความร่ วมมือกับสํานักงาน ปปง. ในการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินรวมถึงการป้ องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้าย ถูกอาชญากร หรื อผูก้ ่อการร้าย
ใช้เป็ นช่องทางในการฟอกเงิ น หรื อสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย โดยนโยบายนี้ ได้ผ่านความเห็ นชอบจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ และกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยมุ่งเน้น
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน อันจะส่ งผลให้บริ ษทั สามารถดําเนิ นธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล รวมถึ งมี ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิ นที่มีความถูกต้อ งเชื่อถื อได้ สามารถป้ องกันและรั กษา
ทรั พย์สิน หรื อลดความเสี ยหายที่เกิ ดจากความผิดพลาดหรื อการทุ จริ ต ตลอดจนมี การปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งรวม
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทาํ การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ประจําปี 2558 โดยใช้แบบประเมิน
ความเพี ยงพอของระบบการควบคุ มภายในและการซัก ถามข้อ มูลจากฝ่ ายบริ ห ารแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ไม่พ บ
ข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็ นร่ วมกันว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุ ม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานปั จจุบนั โดยบริ ษทั มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนิ นการตาม
ระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มี
อํานาจ รวมถึ งการทําธุ รกรรมกับบุ คคลที่อาจมี ความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สําหรั บการ
ควบคุมภายในด้านอื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่า บริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน มีปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่ านผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ดา้ นการเงิน บัญชี และการจัดการ โดยมีนางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายทวีป ชาติธาํ รง และ นายสุ รินทร์ ธรรมนิ เวศ เป็ นกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งทุกท่าน
ไม่ ไ ด้เป็ นเจ้าหน้าที่บ ริ หาร หรื อ พนัก งานของบริ ษ ัท และมี น างสุ ภั ชฌา ทวีรั ก ษ์ เป็ นเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บัติหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ และความรั บผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการสอบทานรายการบัญชี กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2558 ได้มีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการได้เข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงทุกครั้ง โดยได้มีการหารื อ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่ วมกับฝ่ ายบัญชี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผูต้ รวจสอบภายใน ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ
มีรายงานทางการเงินที่ถกู ต้อง และเพียงพอ และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยในปี 2558 ได้จดั ให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม โดยได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีทุกครั้ง ได้สอบถามในเรื่ องความ
ถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิ น ความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล และผลกระทบต่องบการเงิ นจากการใช้ประกาศ
มาตรฐานการบัญชีใหม่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีท่ี
รับรองทัว่ ไป ตามรายงานและความเห็ นของผูส้ อบบัญชี และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพียงพอ และทันเวลา สอดคล้องกับ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ งกับบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ให้มีการปฏิ บัติตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สําหรับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในประจําไตรมาส
และประจําปี พร้อมทั้งได้ให้ขอ้ แนะนํา และติดตามการดําเนิ นการแก้ไข ในประเด็นที่มีนยั สําคัญ เพื่อการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และการควบคุมภายในที่เพียงพอ นอกจากนี้ ได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบภายใน และแผนการ
พัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในให้มีศกั ยภาพทันต่อความเป็ นสากลมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
รายการบัญชี กบั กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน หรื อรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความเห็ นว่าได้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตประจําปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเห็นชอบให้
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 แต่งตั้งบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท
จํากัด โดยมีนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 หรื อนายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5389 หรื อนายพิศิษฐ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2803 เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ในอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี 3,050,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2558 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ที่ 2,720,000 บาท
โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยความ
อิสระในการสอบทานงบการเงิน การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการสอบทานรายการบัญชีกบั กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

อรพินธุ์ ชาติ อัปสร
(นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
18 กุมภาพันธ์ 2559
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11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แ ต่ ง ตั้ง นางสุ ภ ั ชฌา ทวีรั ก ษ์ ให้ด ํ ารงตํา แหน่ ง ผูจ้ ัด การสํา นักตรวจสอบภายใน และเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในใน
ธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั และในธุรกิจของบริ ษทั เป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และมีความเข้าใจในธุรกิจและการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั จึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ รับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่ งดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูด้ าํ เนิ นการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่ งดังกล่าว ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
2558 (แบบ 56-1)
บริ ษทั ไม่มีหน่ วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (compliance department) แต่ได้มอบหมายให้ทาง
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ ทําหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานทางการที่กาํ กับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษทั
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12. รายการระหว่างกัน
ในปี 2558 จากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฐิติกร จํากัด(มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ

บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ ค่าเช่าและบริ การ
และกรรมการร่ วมกัน

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ หารงาน

ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ

มูลค่ าของ
รายการ

ความจําเป็ น / หมายเหตุ

30.70 ล้านบาท เป็ นค่าเช่าอาคารสํานักงานตั้งอยูใ่ นทําเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพร้อมอัตราค่าเช่าตํ่ากว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่
ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีกาํ หนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุ ดคือ
สัญญาที่ 1-2
สิ้ นสุด 31 สิ งหาคม 2560
สัญญาที่ 3
สิ้ นสุด 31 ตุลาคม 2560
สัญญาที่ 4-9 สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2560
สัญญาที่ 10-12 สิ้ นสุด 31 สิ งหาคม 2561
4.40 ล้านบาท เป็ นค่าไฟฟ้ า, ค่าโทรศัพท์ ซึ่งเป็ นอัตราที่คิดกันตามปกติทว่ั ๆไป
10.20 ล้านบาท เป็ นค่าบริ การด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําและเก็บรักษาสัญญาเช่าซื้ อ ตลอดจนดําเนิ นคดีและบังคับคดีกบั ลูกหนี้
ที่มีปัญหา ค่าบริ การทางกฎหมายที่คิดระหว่างกันเป็ นค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่ งตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายที่ผบู ้ ริ การรายอื่น
เสนอมา และได้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่ งเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั สัญญามีกาํ หนด 1 ปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2559
1.90 ล้านบาท เป็ นราคาตลาดที่ซ้ื อขายกันทัว่ ไป
334.10 ล้านบาท เป็ นราคาที่ซ้ื อขายกันทัว่ ไป

ค่านายหน้าขายรถ

2.10 ล้านบาท เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ผจู ้ าํ หน่ายสิ นค้าใช้กนั อยูท่ วั่ ไป

ค่าใช้จ่ายอื่น

8.30 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าซ่อม ค่านํ้ามันรถใช้งาน ซึ่ งเป็ นราคาทัว่ ไปตามท้องตลาด

ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

19.30 ล้านบาท เป็ นรถใช้งานบริ ษทั
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน(กรรมการ)

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด(มหาชน)

เป็ นบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
และกรรมการร่ วมกัน
ค่าเช่า

บริ ษทั เล็กซ์ซสั กรุ งเทพ จํากัด
บริ ษทั โตโยต้าปทุมธานี ผูจ้ าํ หน่าย
โตโยต้า จํากัด

บริ ษทั นภัส จํากัด

ขายสิ นทรัพย์ถาวร

เป็ นบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ ค่าใช้จ่ายอื่น
และกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ ซื้ อมาเพื่อให้เช่าซื้ อ
และกรรมการร่ วมกัน
ค่านายหน้าขายรถ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขายสิ นทรัพย์ถาวร
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นและมีกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย

0.80 ล้านบาท เป็ นราคาตลาดที่ซ้ือขายกันทัว่ ไป
0.36 ล้านบาท เป็ นราคาตลาดที่ซ้ือขายกันทัว่ ไป
เป็ นค่าเช่าโกดัง อัตราค่าเช่าตํ่ากว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีกาํ หนด 1-3 ปี ระยะเวลา
สิ้ นสุดคือ
สัญญาที่ 1-2 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
0.08 ล้านบาท ค่าซ่อมรถ เป็ นราคาตลาดที่ซ้ือขายกันทัว่ ไป
5.10 ล้านบาท

75.90 ล้านบาท
0.59 ล้านบาท

เป็ นราคาที่ซ้ื อขายกันทัว่ ไป
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ผจู ้ าํ หน่ายสิ นค้าใช้กนั อยูท่ วั่ ไป

0.84 ล้านบาท ค่าซ่อมรถ เป็ นราคาตลาดที่ซ้ือขายกันทัว่ ไป
0.20 ล้านบาท เป็ นราคาตลาด
0.04 ล้านบาท ค่าบริ การขนส่ ง เป็ นราคาตลาดที่มีการซื้อขายกันทัว่ ไป

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
การทํารายการระหว่างกัน จะเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการอิสระของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นต่อการทํารายการระหว่างกันว่าเป็ นไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกัน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยกําหนด เงื่อนไขต่างๆ ให้เ ป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่
เหมาะสม ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจําเป็ นและ ความเหมาะสมของรายการนั้น
ด้วย
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หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั เกิ ดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริ ษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อ ข้อบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการอิสระไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ได้ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับ รายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ หรื อ ผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับรายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน โดยคํานึงความสมเหตุสมผลของการทํารายการ พบว่าเป็ นการทํารายการตามปกติทว่ั ไปของการดําเนินธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดตามนโยบายบริ ษทั และพิจารณามูลค่ารายการเปรี ยบเทียบราคายุติธรรมหรื อราคาตลาดทัว่ ไป จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
-

รายการกับบริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์ แนชัน่ แนล จํากัด เป็ นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็ นสํานักงาน ทําสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าอาคารตํ่ากว่าค่าเช่ายุติธรรมทุกสัญญา ,
ค่าบริ การทางกฎหมาย ซึ่งค่าใช้จ่ายตามสัญญาตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายที่ผบู ้ ริ การรายอื่นเสนอมา และเป็ นค่าซื้อสิ นค้ามาเพือ่ ให้เช่าซื้อและใช้งานภายในบริ ษทั ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็ นราคาที่
ซื้อขายกันทัว่ ไป นอกนั้นเป็ น ค่านายหน้าขายรถ ค่าซ่อมรถใช้งาน ค่านํ้ามันรถ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ซึ่งเป็ นราคาตลาดทัว่ ไป

-

รายการกับบริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน) เป็ นการจ่ายค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร อัตราค่าเช่าตํ่ากว่าค่าเช่ายุติธรรม และเป็ นค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ซึ่งเป็ นราคาที่ซ้ือขายกัน
ทัว่ ไป

- รายการกับบริ ษทั โตโยต้าปทุมธานี ผูจ้ าํ หน่ายโตโยต้า จํากัด เป็ นรายการซื้อสิ นค้ามาเพือ่ เช่าซื้อ, ค่านายหน้าขายรถ และค่าซ่อมรถ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็ นราคาที่ซ้ือขายกันทัว่ ไป
- รายการกับบริ ษทั เล็กซ์ซสั กรุ งเทพ จํากัด เป็ นรายการค่าซ่อมรถ ซึ่งเป็ นราคาตลาดทัว่ ไป
-

รายการกับบริ ษทั นภัส จํากัด เป็ นการจ่ายค่าบริ การด้านขนส่ง ซึ่งเป็ นราคาตลาดทัว่ ไป

-

รายการกับกรรมการบริ ษทั เป็ นการซื้อขายยานพาหนะ ซึ่งเป็ นราคาตลาดทัว่ ไป
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บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
1. งบการเงิน
1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีท่ีทาํ การตรวจสอบ หรื อสอบทานงบการเงิน และ/หรื อ งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
ปี
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556

บริษัท
ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) นายเมธี รัตนศรี เมธา
และบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5389 แห่ง
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5389 แห่ง
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425 แห่ง
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด

รายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่ได้ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั ฐิติ
กร จํากัด (มหาชน) ในระยะเวลาที่ผา่ นมาสรุ ปได้ดงั นี้
ประเภท
งบการเงินรวมตรวจสอบ
ปี 2546-2558
งบการเงินตรวจสอบ
ปี 2545

ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
รายการ

งบดุล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กยู้ มื ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รถยึดรอการขาย-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้เช่าซื้ อและลูกหนี้เงินให้กยู้ มื -สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูส้ ่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว-สุ ทธิจากส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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2558

(หน่วย : ล้านบาท)
2557
2556

252.1
3,845.2
160.8
97.5
4,355.6
25.0
3,464.6
5.9
214.6
10.0
125.3
82.8
3,928.2
8,283.7
65.0
137.5
510.8
1,620
1.4
260.6
2,595.3
8.1
1,320.0
39.0
1,367.1
3,962.4

91.0
4,043.4
190.2
48.4
4,373.0
25.0
3,796.6
69.3
190.9
9.1
134.9
168.5
4,394.2
8,767.2
680.6
46.8
300
300
1.4
270.7
1,599.5
500.0
2,620.0
45.1
3,165.1
4,764.6

100.4
4,450.9
314.9
104.0
4,970.2
25.0
4,691.6
90.7
161.7
8.2
150.3
169.8
5,297.2
10,267.4
1,218.7
94.1
1,600.0
500.0
1.3
277.7
3,691.6
800.0
1,720.0
41.9
2,561.9
6,253.5

500.0
973.0
2,839.8
1.5
4,314.3
7.0
4,321.3
8,283.7

500.0
973.0
2,521.6
0.5
3,995.0
7.6
4,002.6
8,767.2

500.0
973.0
2,540.9
4,013.9
4,013.9
10,267.4
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(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการให้เช่าซื้ อ-สุ ทธิ
รายได้ดอกผลจากเงินให้กยู้ มื
ขายสิ นค้า
รายได้อ่ ืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอืน่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
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2558

2557

2556

2,553.4
13.1
31.1
796.6
3,394.1

2,824.5

3,027.0

21.0
833.6
3,679.1

33.4
823.1
3,883.5

31.8
1.800.8
891.8
83.6
153.8
2,961.8
432.3
24.7
407.6

21.1
1,939.7
1,279.9

32.2
2,018.4
1,203.9

211.6
3,452.3
230.0
32.3
197.8

221.8
3,476.4
407.1
(21.6)
428.7

1.1
408.7

0.5
195.7

428.7

408.3
(0.6)
407.6

195.6
(0.4)
195.2

428.7

409.3
(0.6)
408.7

196.1
(0.4)
195.7

428.7
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บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

รายการ
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าที่มีไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจํารับและเงินรับชัว่ คราวจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
ซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบี้ย
เงินสดสทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทน

2558
432.3

230.0

407.1

66.0
2.9
1.6
891.8
(27.6)

50.4
4.0
1.5
1,279.9
(50.7)
(1.1)
0.3

42.1
2.8
2.5
1,203.9
54.5

(9.7)
211.6

(9.3)
221.8

(361.6)
0.8
(0.1)
57.0
6.9
(4.2)

22.6
(0.8)
13.3
175.4
40.4
(1.5)

(1,624.2)

90.7
(0.07)
5.5
(19.3)
(9.0)
1,359.4
(7.6)
1,351.8

(47.3)
0.1
1.7
(1.0)
(3.8)
1,915.2
(13.0)
1,902.1

53.4
(0.7)
(39.1)
4.5
(4.6)
125.6
(32.7)
92.9

4.8

22.6
(620.0)
621.1
(78.6)
1.7
(3.3)
9.9
(46.6)

(27.2)

(4.4)
83.6
(7.2)
153.8

(85.6)
7.0
(3.9)
8.0
(69.7)
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(2.7)

(3.4)
(182.0)
1.7
(2.6)
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(64.4)
5.1
(4.1)
9.3
(81.2)
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บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ

งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ออกหุน้ กู้
ไถ่ถอนหุน้ กู้
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี
เงินสดในมือ
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
เงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน(อายุไม่เกินสามเดือน)
รวม
ข. รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
โอนทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานเป็ นสิ นทรัพย์
ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชําระเงินแก่ผขู ้ าย
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2558

(616.1)
21.7
(302.7)
320.0
(300.0)
(90.0)
(153.8)
(1,120.9)
161.2
91.0
252.2
19.9
39.6
192.7
252.2

3.3

2557

2556

8.0
(539.1)
160.0
(1,760.0)
1,200.0
(500.0)
(215.0)
(218.9)
(1,864.9)
(9.4)
100.4
91.0

356.3
500.0
(200.0)
570.0
(800.0)
(215.0)
(222.6)
(11.2)
404
100.0
100.4

10.0
40.6
35.9
4.4
91.0

0.1
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100.4
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1.3. อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ
รายการ
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราดอกเบี้ยรับ(%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย(%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย(%)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินกู้ (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
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2558

2557

2556

34.4
3.9
30.5
12.0
9.8

33.6
4.1
29.4
5.3
4.9

34.2
3.9
30.2
11.0
11.0

4.8
0.4

2.1
0.4

4.3
0.4

0.9
2.0
40.0

1.2
1.8
54.9

1.6
1.6
57.5
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
เศรษฐกิจไทยเริ่ มขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ปี 2557 อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันตัวเลขการ
ส่งออกยังคงติดลบเป็ นปี ที่ 3 อันเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในจีน, ASEAN, ญี่ปุ่น และยุโรปซึ่ งเป็ นคู่
ค้าสําคัญของประเทศไทย ถึงแม้วา่ เศรษฐกิจโดยรวมจะพัฒนาไปในทางที่ดีข้ ึนแต่สินค้าเกษตรหลักของประเทศ
เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ข้าวโพด อ้อย และนํ้าตาล มีราคาตกตํ่า เนื่ องจากราคานํ้ามันดิบโลก (WTI) ลดลง
อย่างต่อเนื่องจากต้นปี 2558 ที่ราคา US$ 48 ต่อ BARREL มาอยูท่ ่ี
US$ 36 ต่อ BARREL อีกทั้งประเทศไทยประสบปั ญหาภัยแล้งติดต่อกันมาเป็ นปี ที่ 3 และคาดว่าจะต่อเนื่องไป
จนถึงปี 2559 เนื่องมาจาก EL NINO ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ประกอบกับหนี้ ครัวเรื อนซึ่ งสู งถึง 80% ของ
GDP ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริ โภคภายในประเทศในระยะสั้น ในปี 2558 ตลาดรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ มี
ยอดจําหน่ายลดลงทั้ง 2 ตลาดต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 3 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจําหน่าย 1,671,237 คัน ลดลง 1.7%
จากปี ก่อน ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจําหน่าย 799,592 คัน ลดลง 9.3% จากปี ก่อน โดยในปี 2558 ยอดจําหน่ายราย
เดือนรถจักรยานยนต์สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา 6 เดือน ด้านยอดจําหน่ายรถยนต์รายเดือนรถยนต์ลดลง
30 เดือนต่อเนื่อง จนกระทัง่ เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมรถยนต์ มียอดจําหน่ายรายเดือนสู งกว่าปี ที่ผ่านมา
เนื่องจากปี 2559 จะมีการขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ทําให้ผูซ้ ้ื อเร่ งการซื้ อในช่วง 2 เดื อนหลังของปี 2558 ใน
ระยะกลางและระยะยาวทางรัฐบาลไทยมีแผนที่จะลงทุนในโครงการสาธารณู ปโภคขนาดใหญ่เพื่อผลักดันให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งในประเทศ AEC ซึ่ งจะทําให้ประเทศไทยลดต้นทุนในด้านการขนส่ งและ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน ASEAN โดยโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ คาดว่าจะทําให้ GDP ขยายตัวเพิ่มอีก
0.5% ต่อเนื่องไปอีกหลายปี
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั มีบญ
ั ชี ลูกหนี้ เช่าซื้ อสุ ทธิ และลูกหนี้ เงิ นให้กูย้ ืมรวม 7,252.3 ล้านบาท ลดลง
6.6% จาก 7,767.8 ล้านบาท ในปี 2557 โดยมีลูกหนี้ เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ ณ สิ้ นปี 2558 จํานวน 6,266.2 ล้าน
บาท ลดลง 7.4 % จาก 6,768.3 ล้านบาท ในปี 2557 และมีลกู หนี้เช่าซื้อรถยนต์ ณ สิ้ นปี 2558 จํานวน 810.4 ล้าน
บาท ลดลง 18.9 % จาก 999.5 ล้านบาท ในปี 2557 และตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 บริ ษทั ได้เริ่ มให้สินเชื่อลูกหนี้
เงินให้กูย้ ืม จากลูกหนี้ เช่าซื้ อที่มีประวัติการผ่อนชําระที่ดีของบริ ษทั ณ.สิ้ นปี 2558 บริ ษทั มีลูกหนี้ เงินให้กูย้ ืม
รวม 175.6 ล้านบาท เนื่ องจากสภาวะตลาดรวมในประเทศที่ยอดจําหน่ายทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ยงั คง
ลดลงอย่างต่อเนื่ อง 3ปี ติดต่อกัน อีกทั้งบริ ษทั ยังคงนโยบายการปล่อยสิ นเชื่ออย่างระมัดระวัง ต่อเนื่ อง 3 ปี
ติดต่อกัน
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ผลการดําเนินงาน
รายได้

ในปี 2558 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้รับผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่ปลายไตรมาส
2 ปี 2556 ต่อเนื่องจนถึงสิ้ นปี 2558 ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฐิติกร มีรายได้รวมลดลง โดยมีรายได้รวมปี 2558 จํานวน
3,394.1 ล้านบาท ลดลง 7.7 % จาก 3,679.1 ล้านบาท ในปี ที่ผา่ นมาโดยแยกเป็ นประเภทรายได้ดงั นี้
2558
2557
2556
%
ล้ าน
บาท
รายได้จากการให้เช่าซื้อ
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์
รวมรายได้จากการให้เช่าซื้อ

%

ล้ าน
บาท

%

ล้ าน
บาท

%

%

ผลต่ าง
58-57

ผลต่ าง
57-56

2,506.3 73.8 2,758.4 75.0 2,944.5 75.8
47.0
1.4
66.1
1.8
82.5
2.1
2,553.4 75.2 2,824.5 76.8 3,027.0 77.9

-9.1
-28.9
-9.6

-6.3
-19.9
-6.7

รายได้จากการให้กยู้ มื
รายได้จากการให้กยู้ มื

13.1

0.4

รายได้อื่นๆ
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าปรับชําระเงินล่าช้า
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่นๆ

31.1
54.9
384.9
356.8
827.7

0.9
1.6
11.3
10.6
24.4

0.9
1.2
9.4
10.6
22.1

48.3
7.6
-9.0
-0.7
-3.1

-37.1
10.9
15.3
-12.3
-0.2

รวมรายได้

3,394.1 100.0 3,679.1 100.0 3,883.5 100.0

-7.7

-5.3

21.0
51.0
423.0
359.6
854.6

0.6
1.4
11.5
9.8
23.2

33.4
46.0
366.9
410.2
856.5

รายได้จากการให้เช่าซื้อรวมปี 2558 จํานวน 2,553.4 ล้านบาท ลดลง 9.6 % จาก 2,824.5 ล้านบาท ในปี
ที่ผ่านมา แยกเป็ นรายได้จากการให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ปี 2558 จํานวน 2,506.3 ล้านบาท ลดลง 9.1 % จาก
2,758.4 ล้านบาท ในปี ที่ ผ่านมา เนื่องจากการขยายสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ลดลงตามตลาดรถจักรยานยนต์
และรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์ปี 2558 จํานวน 47.0 ล้านบาท ลดลง 28.9 % จาก 66.1 ล้านบาทในปี ที่ ผ่านมา
ซึ่งบริ ษทั มีนโยบายไม่เน้นการปล่อยสิ นเชื่อรถยนต์ อีกทั้งรถยนต์มือสองมีราคาตกตํ่า หลังจากมีโครงการรถคัน
แรกเมื่อปี 2555 และเนื่องจากธุรกิจสิ นเชื่อรถยนต์ให้ผลตอบแทนน้อยกว่ารถจักรยานยนต์มาก และมีรายได้จาก
การให้กยู้ มื จํานวน 13.1 ล้านบาท รายได้อื่นๆ รวมปี 2558 จํานวน 827.7 ล้านบาท ลดลง 3.1 % จาก 854.6 ล้าน
บาทในปี ที่ผา่ นมา โดยรายได้อื่นๆลดลงเกิดจากการติดตามหนี้สูญรับคืนได้นอ้ ยลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัวลงอย่างต่อเนื่อง รายได้ค่าบริ การต่างๆที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าลดลงตามปริ มาณการปล่อยสิ นเชื่อที่ลดลง สําหรับ
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ปี 2558 รายได้จากการให้เช่าซื้ อมีสัดส่ วน 75.2% ของรายได้รวม ส่ วนรายได้อื่น มีสัดส่ วน 24.4 % ของรายได้
รวม รายได้จากการให้กยู้ มื มีสดั ส่วน 0.4% ของรายได้รวม
ค่ าใช้ จ่าย

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจ ทําให้การปล่อยสิ นเชื่อของบริ ษทั
ลดลง จากการพิจารณาปล่อยสิ นเชื่ออย่างรัดกุมและเข้มงวด บริ ษทั จึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลงจากปี
ก่อน ดังนี้
(ล้านบาท)
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556 %ผลต่าง 58-57 %ผลต่าง 57-56
ต้นทุนขาย
31.8
21.1
32.2
51.0
-34.5
ค่าใช้จ่ายขายและบริ หาร
1,800.8
1,936.6
2,018.4
-7.0
-4.0
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
891.8
1,279.9
1,203.9
-30.3
6.3
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
83.6
ต้นทุนทางการเงิน
153.8
211.6
221.8
-27.3
-4.6
รวมค่าใช้จ่าย
2,961.8
3,449.1
3,476.4
-14.1
-0.7
ในปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,961.8 ล้านบาท ลดลง 14.1 % จาก 3,449.1 ล้านบาท ในปี
ที่ผ่านมา ประกอบด้วยต้นทุนจากการขายสิ นค้ารถจักรยานยนต์รวม 31.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หารรวม 1,800.8 ล้านบาท ลดลง 7.0 % จาก 1,936.6 ล้านบาท ในปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากการขยายสิ นเชื่อลดลง
ทําให้ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขายลดลงตามสัดส่วน ในปี 2558 บริ ษทั มีนโยบายเร่ งระบายรถรุ่ นเก่าอย่างต่อเนื่อง ทํา
ให้สต๊อกสิ นค้ารถรับคืน ณ สิ้ นปี 2558 จํานวน 160.8 ล้านบาท ลดลง 15.5% จาก 190.2 ล้านบาท ในปี ที่ผ่านมา
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการในระยะสั้น แต่ทางบริ ษทั มัน่ ใจว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผลการดําเนิ นการใน
ระยะกลาง และระยะยาวได้อย่างมัน่ คง
สําหรับค่าใช้จ่ายด้านหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2558 จํานวน 891.8 ล้านบาท ลดลง 30.3 % จาก
1,279.9 ล้านบาท ในปี ที่ผา่ นมา เป็ นผลจากนโยบายการเร่ งตัดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเนื่อง 3 ปี อีกทั้งการ
พิจารณาปล่อยสิ นเชื่ออย่างรัดกุมและเข้มงวด ส่งผลให้ลูกหนี้ในปั จจุบนั เป็ นลูกหนี้ท่ีมีคุณภาพดีข้ ึนตามลําดับ
ในปี 2558 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เป็ นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็ นประจํา ได้แก่ ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่า
ความนิยมในบริ ษทั ย่อย จํานวน 83.6 ล้านบาท
ในปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนการกูย้ มื เฉลี่ย 3.9 % โดยดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2558 มีจาํ นวน
153.8 ล้านบาท ลดลง 27.3 % จาก 211.6 ล้านบาท ในปี ที่ผา่ นมา ซึ่งสอดคล้องกับการกูย้ มื เงินจากสถาบัน
การเงินลดลงเนื่องจากใช้เงินในการขยายสิ นเชื่อลดลง
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กําไรสุ ทธิ

ในปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น โดยกําไรสุทธิ ปี 2558 จํานวน 408.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
106.1 % จาก 198.1 ล้านบาท ในปี ที่ผา่ นมา สาเหตุที่กาํ ไรสุทธิปี 2558 เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆลดลงจาก
การชะลอการปล่อยสิ นเชื่อ รวมทั้งการบริ หารหนี้อย่างมีประสิ ทธิภาพและลูกหนี้มีคุณภาพดีข้ ึน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรเปรี ยบเทียบ 3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจได้ดงั นี้

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราดอกเบีย้ รับ (%)
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
เช่าซื้อรถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
อัตราดอกเบีย้ จ่ าย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
ส่ วนต่ างอัตราดอกเบีย้ (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

34.2
38.5
5.2
7.5
3.9
3.9
3.9
3.9
30.3
34.6
1.3
3.6

33.6
38.1
5.6

34.2
39.6
5.8

4.1
4.1
4.1

3.9
3.9
3.9

29.4
34.0
1.5

30.2
35.7
1.8

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 8,283.7 ล้านบาท ลดลง 5.5 % จาก 8,767.2 ล้านบาท ในปี ที่ผ่าน
มา โดยสิ นทรัพย์หลักของกลุ่มบริ ษทั ที่ลดลง ได้แก่ ลูกหนี้ เช่าซื้ อ โดยลูกหนี้ เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์มีการหดตัว
ตามสภาวะของตลาดรถจักรยานยนต์
(ล้านบาท)
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
%ผลต่าง 58-57 %ผลต่าง 57-56
ลูกหนี้เช่าซื้ อสุ ทธิ - รถจักรยานยนต์ 6,266.2
6,768.3
7,707.9
-7.4
-12.2
ลูกหนี้เช่าซื้ อสุ ทธิ – รถยนต์
810.4
999.5
1,350.9
-18.9
-26.0
ลูกหนี้เช่าซื้ อสุ ทธิ - รวม
7,076.6
7,767.8
9,058.8
-8.9
-14.3
ปี 2558 ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ รวม จํานวน 7,076.6 ล้านบาท ลดลง 8.9 % จาก 7,767.8 ล้านบาท ในปี ที่ผ่าน
มา แยกเป็ นลูกหนี้ เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์สุทธิ จํานวน 6,266.2 ล้านบาท ลดลง 7.4 % จากจํานวน 6,768.3 ล้าน
บาท ในปี ที่ผา่ นมา ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์สุทธิ จํานวน 810.4 ล้านบาท ลดลง 18.9 % จากจํานวน 999.5 ล้านบาท
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ในปี ที่ผา่ นมา ในไตรมาส 3 ปี 2558 บริ ษทั ได้เริ่ มปล่อยสิ นเชื่อลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืม ณ.สิ้ นปี 2558 มียอดลูกหนี้ จาก
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื รวม 175.6 ล้านบาท
อนึ่ ง ลักษณะของสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของกลุ่มบริ ษทั นั้นได้มีการกระจายความ
เสี่ ยงตามลักษณะของธุรกิจอยูแ่ ล้ว โดยจะมีการกระจายลูกค้าออกไปเป็ นจํานวนมากราย แต่ละรายวงเงินเฉลี่ยไม่
เกิน 50,000 บาท และ 600,000 บาท สําหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ตามลําดับ ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีการกระจาย
ความเสี่ ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้รายใดรายหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ นอกจากนี้ การที่กลุ่มบริ ษทั
มีนโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่เข้มงวด ทําให้ ณ สิ้ นปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีการสํารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญไว้ถึง 518.5 ล้านบาท คิดเป็ น 6.6 % ของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อสุ ทธิ และลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมสุ ทธิ
(ก่อนหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ) หรื อการตั้งสํารองหนี้ สูญสู งถึง 396.7 % เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ ที่คา้ งชําระเกิน
6 เดือน จํานวน 130.7 ล้านบาท
ในปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อสุ ทธิ และลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมสุ ทธิ (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ) จําแนกตามอายุของลูกหนี้คา้ งชําระดังนี้
ลูกหนีต้ ามสัญญา
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน
ค้างชําระ 2-3 เดือน

ล้ านบาท
5,071.9
1,150.4
1,144.6

ค้างชําระ 4-6 เดือน
ค้างชําระ 7-12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้

273.4
78.5
52.2
7,770.9

2558

ร้ อยละ
65.3
14.8
14.7

2557
ล้ านบาท
5,332.4
1,282.5
1,275.1

ร้ อยละ
64.2
15.4
15.4

2556
ล้ านบาท ร้ อยละ
6,489.7
67.4
1,414.4
14.7
1,297.8
13.5

3.5
1.0
0.7
100.0

310.5
66.3
35.8
8,302.6

3.7
0.8
0.4
100.0

292.9
74.5
54.2
9,623.5

3.0
0.8
0.6
100.0

ในปี 2558 มีลกู หนี้ในส่ วนที่คา้ งชําระไม่เกิน 3 เดือน มีสัดส่ วน 94.8 % ลดลงจาก 95.0 % ในปี ที่ผ่านมา
และบริ ษทั มีลกู หนี้คา้ งชําระที่เกินกว่า 3 เดือน 5.2 % เพิ่มขึ้นจาก 5.0 % ในปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งเกิดจากความล่าช้าใน
การ
หนีส้ ิน

ในปี 2558 บริ ษทั ได้วางแผนการบริ หารสภาพคล่องและต้นทุนทางด้านการเงิน ทําให้บริ ษทั มีสัดส่ วน
เงินกูร้ ะยะยาวสูงขึ้น เพือ่ เป็ นการบริ หารต้นทุนการเงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยบริ ษทั ยังคงสัดส่วนเงินกูด้ อกเบี้ย
คงที่ระยะยาว (รวมที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) ที่ 98%
ณ.สิ้ นปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวม 3,962.4 ล้านบาท ลดลง 16.8 % จาก 4,764.6 ล้านบาท ในปี ที่
ผ่านมา ซึ่ งเกิดจากการที่บริ ษทั มีการปล่อยสิ นเชื่อลดลง การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินจึงลดลง โดยมีสัดส่ วน
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เงินกูร้ ะยะยาวต่อเงินกูร้ ะยะสั้น ปี 2558 และ ปี 2557 อยูท่ ่ี 98 : 2 และ 85:15 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดประเภท
ของเงินกูย้ มื ดังนี้
ประเภทของเงินกู้
2558
2557
2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
เงินเบิกเกินบัญชี
14.4
0.4
24.4
0.6
72.7
1.2
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
50.6
1.4
656.2
14.9
1,146.0
19.6
หุน้ กู้
2,940.0
83.4
2,920.0
66.4
2,220.0
38.0
เงินกูย้ มื ระยะยาว
519.0
14.7
800.0
18.2
2,400.0
41.1
รวมเงินกู้ยมื
3,524.0
100.0
4.400.6
100.0
5,838.7
100.0
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ภายใต้การควบคุมอนุมตั กิ ารปล่อยสิ นเชื่ออย่างเข้มงวด และความชํานาญของกลุ่มบริ ษทั ทําให้ธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จํานวน
90 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ดังรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(ล้านบาท)
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556 %ผลต่าง 58-57 %ผลต่าง 57-56
5.6
-0.3
3,800.2
4,013.9
4,002.6
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ คงเหลือต้นปี
-100.0
8.0
บวก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจการควบคุม
-54.4
108.8
428.7
195.7
408.7
บวก กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
0.0
-58.1
215.0
215.0
90.0
หัก เงินปั นผลจ่าย
-0.3
8.0
4,013.9
4,002.6
4,321.3
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ คงเหลือสิ้นปี
ณ.สิ้นปี 2558 กลุม่ บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 4,321.3 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 8.0 % จาก 4,002.6 ล้านบาท
ในปี ที่ผา่ นมา และมีกาํ ไรสะสม 2,839.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6 % จาก 2,521.6 ล้านบาท ในปี ที่ผา่ นมา โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปี 2558 และ ปี 255 เท่ากับ 0.9 และ 1.2 ตามลําดับ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
ชื่อผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
2.72
ไม่มี
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ่ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัทได้จัดให้มี ระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษ ัทได้เปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนที่ เป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดู แลให้มีการปฏิ บัติตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมื อชื่อของ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กํากับไว้ บริ ษทั จะถื อว่าไม่ใช่ ขอ้ มูลที่ บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ ง
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กรรมการ

...นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา.........

ผู้รับมอบอํานาจ

ชื่อ

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
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...นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา.........

ลายมือชื่อ.........................................

เอกสารแนบ 1
1. ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
1.1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ – สกุล/
ตํา แหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

74

2. นายรักสนิ ท พรประภา
กรรมการ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

69

3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

66

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา
JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริ หารธุ รกิจ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการ จัดการ คุณภาพ
สถาบันราชภัฏสวนสุ นนั ทา
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น 1
- หลักสู ตร The Role of the Chairman
Program รุ่ นที่ 13/2006 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ปริ ญญาตรี บัญชี
CALIFORNIA COLLEGE OF
COMMERCE, CA., U.S.A
- หลักสู ตร Director Accreditation
Program รุ่ นที่ 67/2007 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
UNIVERSITY OF DETROIT,
MI., U.S.A
- หลักสู ตร Director Accreditation
Program รุ่ นที่ 67/2007 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
3.07

ความสั มพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริ หาร
- เป็ นบิดา น.ส.ปฐมา
และนายประพล
พรประภา
- เป็ นพี่ นายรักสนิท และ
นายสถิตย์พงษ์
พรประภา

1.90

- เป็ นน้อง ดร.ชุมพล
พรประภา
- เป็ นพี่ นายสถิตย์พงษ์
พรประภา
- เป็ นอา น.ส.ปฐมา
และนายประพล
พรประภา
-เป็ นน้อง ดร.ชุมพล และ
นายรักสนิท พรประภา
- เป็ นอา น.ส.ปฐมา
และนายประพล
พรประภา

2.60

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา

ตํา แหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2515 – ปั จจุบนั
2535 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั
2523 - ปัจจุบ นั
2546 - ปั จจุบนั
2514 - 2553

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เล็กซ์ซสั กรุ งเทพฯ จํากัด
บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์ แนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั สิ นทองหล่อ จํากัด
บริ ษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์
รับจ้างบริ หารการขาย
จําหน่ายรถยนต์
บริ ษทั โฮลดิ้งส์
ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

2515 - ปั จจุบนั
2530 - ปั จจุบนั
2524 - ปั จจุบนั
2522 - ปั จจุบนั
2522 – 2553

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตพิ ล จํากัด
บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั สิ นพล จํากัด

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
รับจ้างบริ หารการขาย
จําหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์
จําหน่ายรถยนต์
ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

2546 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2522 - ปั จจุบนั
2532 – 2553
2537 – 2549
2523 - 2553

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
สมาคมผูป้ ระกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั สิ นพล จํากัด

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

รับจ้างบริ หารการขาย
จําหน่ายรถยนต์
ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์
ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

ลายมือชื่อ.........................................

ชื่อ – สกุล/
ตํา แหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง
4. นายพงษ์ศกั ดิ์ พรหมโรกุล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 23 เมษายน 2556

5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 23 เมษายน 2556

อายุ
(ปี )
75

58

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- หลักสู ตร Director Accreditation
Program - DAP รุ่ นที่ 67/ 2550
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

- Master of Business Administration
(MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์ บณั ฑิต (วศบ.) โยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาบัตร หลักสู ตรป้ องกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่ นที่ 17 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- วุฒบิ ตั รหลักสู ตรผูบ้ ริ หารกระบวนการ
ยุตธิ รรมระดับสู ง, สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสู ตร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่ นที่ 3
- หลักสู ตร Director Certification
Program – DCP รุ่ นที่ 1/2542 สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร The Role of the Chairman
Program - RCP ปี 2543 สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Certificate (Chartered Director Course),
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Chartered Financial Planner (CFP)
สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
0.0013

-

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสั มพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา
2556-2558
2542-2554
2540-2541
2540-2541
2534-2541
2534-2541
2530-2545
2556-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ตํา แหน่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, เหรัญญิก

อดีต

กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนา
ธุรกิจ

อดีต

กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป

อดีต

รองประธานกรรมการ, กรรมการบริ หาร,
กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั อัลโกเทค จํากัด
บริ ษทั สตาร์ โพลีเมอร์คอปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
รับจ้างบริ หารการขาย
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์
ผลิตและจําหน่ายปุ๋ ยชีวภาพ
ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

บริ ษทั ไทยคอมโพสิ ท จํากัด
มูลนิธิอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอสน.)
องค์การจัดการนํ้าเสี ย (อจน.)

บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บยส.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ลายมือชื่อ.........................................

ชื่อ – สกุล/
ตํา แหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง
6. นายทวีป ชาติธาํ รง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2552

อายุ
(ปี )
67

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
- MBA Quantitative Methods,
St. Johns University
- B.A. Mathematics, University
of Oregon
-หลักสู ตร Director Accreditation
Program - DAP รุ่ นที่ 83 / 2553 สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา
2552 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2552 - 2555
2549-2552
2548-2552
2542-2547
2540-2542
2540-2542

7. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 20 เมษายน 2553

75

-ปริ ญญาตรี บัญชี บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA (Accounting) The Gothenburg School
of Economics and Business Administration,
Sweden
- Ms.(Accounting) University of
Wisconsin, Madison, USA
- MBA (International Business)
University of Wisconsin, Madison USA
-หลักสู ตร Director Accreditation
Program - DAP รุ่ นที่ 91/2554 สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

-

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

2556- ปั จจุบนั
2553- ปั จจุบนั
2544- ปั จจุบนั
2544- ปั จจุบนั
2550-2552
2546-2548
2508-2544

ตํา แหน่ ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
Advisor to the President
Director
Senior Executive Vice President
(Institutional Banking)
Director
Director

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี
กรรมการมูลนิธิออมสิ นเพื่อสังคม
กรรมการ
อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

Bank Thai Plc.
BT Securities Co., Ltd
Bank Thai Plc.

ธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจธนาคาร

Imperial Hotel Group
TCC/ Sang Some Group of Companies

ธุรกิจโรงแรม

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั MMP Corporation จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ธนาคารออมสิ น
ธนาคารออมสิ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจธนาคาร

ลายมือชื่อ.........................................

ชื่อ – สกุล/
ตํา แหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
5.51

ความสั มพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริ หาร
-เป็ นบุต ร ดร.ชุมพล
พรประภา
-เป็ นพี่ นายประพล
พรประภา
-เป็ นหลาน นายรักสนิ ท
และนายสถิตย์พงษ์
พรประภา

8. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผูจ้ ดั การ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

46

9. นายประพล พรประภา
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

42

- B.S. BABSON COLLEGE,
- MA., U.S.A.
- หลักสู ตร Director Accreditation
Program - DAP รุ่ นที่ 54/2549
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

5.11

- เป็ นบุตร ดร.ชุมพล
พรประภา
- เป็ นน้อง น.ส.ปฐมา
พรประภา
- เป็ นหลาน นายรักสนิท
และ นายสถิตย์พงษ์
พรประภา

10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ/ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

56

- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสู ตร Director Accreditation
Program - DAP รุ่ นที่ 17/2547
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

0.03

-

- M.B.A. BABSON COLLEGE ,
MA., U.S.A.
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสู ตร Director Certification
Program – DCP รุ่ นที่ 50/2547
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา

ตํา แหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

2544 – ปั จจุบนั
2558- ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด

2557- ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2545 – 2553
2550 – ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2558- ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2540 - 2544

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์

Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co.,Ltd
บริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เล็กซ์ซัส กรุ งเทพฯ จํากัด
บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co.,Ltd
บริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั เล็กซ์ซัส กรุ งเทพฯ จํากัด
บริ ษทั เจ.พี.มอร์แกน จํากัด

2545 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

2558- ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด

2557- ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co.,Ltd
บริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

ประเภทธุรกิจ
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพ
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้บริ การจัดเก็บหนี้
ให้บริ การติดตามหนี้สิน
ให้เช่าซื้ อรถยนต์
ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์
จําหน่ายรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพ
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เ ช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้บริ การจัดเก็บหนี้
ให้บริ การติดตามหนี้สิน
ให้เช่าซื้ อรถยนต์
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์
สถาบันการเงิน
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพ
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้บริ การจัดเก็บหนี้
ให้เช่าซื้ อรถยนต์
ให้บริ การติดตามหนี้สิน
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ลายมือชื่อ.........................................

ชื่อ – สกุล/
ตํา แหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
กรรมการ/ ผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารธุรกิจเช่าซื้ อ 1
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ครั้งแรก 20 กุมภาพันธ์ 2557

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา

13. นายพิสิ ฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พเิ ศษ โซน 2

69

57

- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
- ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

- ปริ ญญาตรี
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

-

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด

2557 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2556 – 2558
2555 – 2556
2554 – 2555
2551 – 2554

กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้ อ 2
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้ อ 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้ อ 2
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้ อ 3
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารหนี้ กรุ งเทพ 2
และรักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ
ผูจ้ ดั การบริ หารสาขา

บริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และ รถยนต์
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพ
ให้บริ การจัดเก็บหนี้
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

บริ ษทั สิ นพล จํากัด
บริ ษทั สิ นพล จํากัด
บริ ษทั สิ นพล จํากัด
บริ ษทั สิ นพล จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จํากัด
บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามกลการ จํากัด
บริ ษทั สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

2558-ปัจจุบ นั
2551-ปัจจุบ นั
2548-2554
2537-2547
2537-2547
2557-ปัจจุบนั
2556- 2557
2554 – 2556
2549 - ปั จจุบ นั
2551 - 2554
2548 – 2551
2547 - 2548
2545 - 2547

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

2557 – ปั จจุบนั
2558- ปั จจุบนั

2550-2551
2549-2550
2548-2548
2545-2548
12. นายสุ รินทร์ ธรรมนิเวศ

ตํา แหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พเิ ศษ โซน 2
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พเิ ศษ ภูมิภาค
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบ ตั กิ าร 1
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ เช่าซื้ อ 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พเิ ศษ 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารหนี้
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ เช่าซื้ อ

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

รับจ้างบริ หารการขาย

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ลายมือชื่อ.........................................

ชื่อ – สกุล/
ตํา แหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

14. นายคัมภีร์ หวังสุ นทร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุ รกิจเช่าซื้ อ 3

54

15. นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พเิ ศษ โซน 1

56

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย รามคําแหง

- ปริ ญญาตรี
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริ หาร
-

-

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา

- ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

0.007

-

17. นายอภิชยั เอื้อมเสถียรพร
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ

55

- ปริ ญญาโท MBA
มหาวิทยาลัยบูรพา

0.002

-

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ

บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด

2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบ นั
2556 – 2557
2554 – 2556
2547- 2554
2541- 2547
2539- 2541
2549 – ปั จจุบ นั
2557– ปั จจุบนั

บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

2548 - 2551
2547 – 2548
2545 - 2547

กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้ อ 3
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้ อ 2
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้ อ 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้ อ ภูมิภาค1
ผูจ้ ดั การส่ วนบริ หารหนี้
ผูจ้ ดั การส่ วนบริ หารสาขา 2
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พเิ ศษ โซน 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบ ตั กิ าร 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พเิ ศษ ส่ วนภูมิภาค
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พิเศษ ส่ วนกลาง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารหนี้ กรุ งเทพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้ อ 2
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้ อ (ต่างจังหวัด)

ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพ
ให้เช่าซื้ อรถยนต์
ให้บริ การติดตามหนี้สิน
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เ ช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้บริ การติดตามหนี้สิน
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

2558 - ปั จจุบ นั
2551 - ปั จจุบ นั
2547- 2551
2546- 2547
2541- 2546
2558 - ปั จจุบ นั
2557- ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 - 2555

กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้ อ 2
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้ อ 1
ผูจ้ ดั การส่ วนสิ นเชื่อเช่าซื้ อ 3
ผูจ้ ดั การส่ วนตลาดและสิ นเชื่อ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื้ อ 2

บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co.,Ltd
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

2551 – 2553

51

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

2558 – ปั จจุบนั

2556 – 2557
2553 - 2556

16. นายประสิ ทธิ์ ไทรนนทรี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้ อ 2

ตํา แหน่ ง

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

ลายมือชื่อ.........................................

ชื่อ – สกุล/
ตํา แหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริ หาร

18. นายวิชยั สุ รนัคคริ นทร์
เลขานุการบริ ษทั

52

- ปริ ญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

0.06

-

19.นายวิบลู ย์ศกั ดิ์ พูนสวัสดิ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พเิ ศษ ส่ วนกลาง

56

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนศรี วกิ รม์

-

-

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา

ตํา แหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2548 - 2554
2547- 2548
2541- 2547
2550 – ปั จจุบนั
2541 – 2558
2541 – 2546

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้ อ ภูมิภาค 2
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้ อ 4
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารสาขาติดตาม
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
ผูจ้ ดั การสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สิ นพล จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้บริ การติดตามหนี้สิน
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

2557 – ปั จจุบนั
2553 – 2557

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

2550-2551
2547-2550
2537-2547

ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบ ตั กิ าร 4
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พเิ ศษ ส่ วนกลาง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หาร
หนี้พเิ ศษ ภูมิภาค
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การการขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบ ตั กิ าร 1
ผูจ้ ดั การบริ หารสาขา ฝ่ ายขายรถยนต์

บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล จํากัด

จําหน่ายรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
จําหน่ายรถยนต์

2551 – 2553

20. นางทัศนี ย ์ ตอบงาม

51

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก

-

-

2551 – 2556
2553- 2558
2448- 2551
2546-2551

ผูจ้ ดั การสํานักตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
กรรมการ

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั สิ นพล จํากัด
บริ ษทั สิ นพล จํากัด

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถยนต์
ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

21.นายปิ ติ งามเลิศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้ อ 1

50

- ปริ ญญาตรี การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

22. ทวีศกั ดิ์ เจริ ญศักดิ์โยธิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ ารพิเศษ

47

- ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

2557- ปั จจุบนั
2554 – 2557
2551 – 2554
2547-2551
2538-2547
2557- ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบนั
2555- 2557
2554- 2555
2553- 2554
2552 – 2553

ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร 3
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้ อ 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร 3
ผูจ้ ดั การส่ วนปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การบริ หารสาขา
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร 4
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ ารพิเ ศษ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจพิเศษ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารหนี้กรุ งเทพ 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร 3

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สิ นพล จํากัด
Sabaidee Leasing Co.,Ltd
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เ ช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

ลายมือชื่อ.........................................

ชื่อ – สกุล/
ตํา แหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริ หาร

23. นายสมบุญ นาราสุ นทรกุล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารหนี้กรุ งเทพ 1

53

- อนุปริ ญญา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

-

-

24. นางสุ ภชั ฌา ทวีรักษ์
ผูจ้ ดั การสํานักตรวจสอบภายใน/
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

60

- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

-

-

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา
2550 – 2552
2547 - 2550
2558 – ปัจจุบ นั
2557 – ปัจจุบ นั
2555–2557
2550- 2554
2548-2550
2556- ปัจจุบ นั
2556- ปัจจุบ นั
2554- 2555
2549 – 2553
2546 – 2549
2537 - 2546

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ตํา แหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายชาย
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายชาย
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบ ตั กิ าร 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารหนี้ กรุ งเทพ 1
ผูจ้ ดั การส่ วนปฏิบตั กิ าร 1
ผูจ้ ดั การส่ วนบริ หารหนี้พิเศษ ส่ วนกลาง
ผูจ้ ดั การสํานักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอํานวยการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศและพัฒนา
ระบบ
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและพัฒนา
ระบบงาน
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป
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ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั สิ นพล จํากัด
บริ ษทั สิ นพล จํากัด
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เล็กซ์ซัส กรุ งเทพ จํากัด
บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
ให้เช่าซื้ อรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์
รับจ้างบริ หารการขาย

บริ ษทั สิ นพล จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

บริ ษทั สิ นพล จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

ลายมือชื่อ.........................................

1.2 หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวิชยั สุรนัคคริ นทร์ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั มีผลตั้งแต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยเลขานุการของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่ตามที่กาํ หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่
ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1. ให้คาํ แนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนําของคณะกรรมการบริ ษทั มีผลในทางปฏิบตั ิ
3. รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญต่างๆ
- ระบบทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี
- หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ
5. ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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2. รายละเอียดเกีย่ วกับข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่ อย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

รายชื่อ
ดร.ชุมพล พรประภา
นายรักสนิ ท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
นายพงษ์ศกั ดิ์ พรหมโรกุล
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายทวีป ชาติธาํ รง
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
นายคัมภีร์ หวังสุ นทร
นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ
นายประสิ ทธิ์ ไทรนนทรี ย ์
นายอภิชยั เอื้อมเสถียรพร
นางสุภชั ฌา ทวีรักษ์
นางสมใจ วศินระพี
นายสมบุญ นาราสุ นทรกุล
นายวิบูลย์ศกั ดิ์ พูนสวัสดิ์
นายทวีศกั ดิ์ เจริ ญศักดิ์โยธิ น
นายปิ ติ งามเลิศ

ฐิติกร
X
/
/
/
/
/
/
/ , //
/ , //
/ , //
/,//
//
//
//
//
//
//

ซี.วี.เอ.

/ , //
/ , //
/
/
/
/
/

//
//
//
//

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ชยภาค

/ , //
/ , //
/

บริ ษทั ย่อย
TKD Suosdey

/
/
/
/

/
/
/

Sabaidee

ทีเค
เงินทันใจ

/
/
/

/

เอสพีเอสยู

X
/
/

X
/
/ , //

/ , //

โตโยต้า
ปทุมธานี

X

/
/

/

/
/

/

/
/
/
/

SPI

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
เล็กซ์ซสั

/

/

/

/
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นภัส

หมายเหตุ:

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = ผูบ้ ริ หาร

ซี .วี.เอ.

=

บริ ษทั ซี .วี.เอ จํากัด

ชยภาค
TKD
SPI
เอสพีเอสยู
เล็กซ์ซสั
โตโยต้าปทุมธานี
นภัส
Suosdey

=
=
=
=
=
=
=
=

บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เล็กซ์ซสั กรุ งเทพฯ จํากัด
บริ ษทั โตโยต้าปทุมธานี ผูจ้ าํ หน่ ายโตโยต้า จํากัด
บริ ษทั นภัส จํากัด

Sabaidee
ทีเค เงินทันใจ

=
=

Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co.,Ltd
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด

กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริ ษทั
การถือหุ ้นนับรวมจํานวนหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
รายชื่อกรรมการของบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
รายชื่อบริษทั ย่ อย

รายชื่อกรรมการ
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นายคัมภีร์ หวังสุนทร
นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
นายประสิ ทธิ์ ไทรนนทรี ย ์
นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
นางสมใจ วะศินระพี
นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
นายอภิชยั เอื้อมเสถียรพร
นายทวีศกั ดิ์ เจริ ญศักดิ์โยธิน
นายศิระ กันตังพันธ์
หมายเหตุ

บริษัท
ซี.วี.เอ.
จํากัด

บริษัท
ชยภาค
จํากัด

บริษทั ทีเค
เด็บท์
เซอร์ วสิ เซส

Suosdey
Finance
PLC

Sabaidee
Leasing
Co.,Ltd

บริษทั ทีเค
เงินทันใจ
จํากัด

/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/

/
/

/

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร

เอกสารแนบ 2

ลายมือชื่อ.........................................

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
1. ข้อมูลรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสุ ภชั ฌา ทวีรักษ์
การถือหุน้
การศึกษา
ประสบการณ์

ผู้จดั การสํานักตรวจสอบภายใน
ไม่มี
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปี 2556- ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การสํานักตรวจสอบภายใน บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ปี 2556- ปั จจุบนั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2554-2555
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอํานวยการ บริ ษทั เล็กซ์ซสั กรุ งเทพ จํากัด
ปี 2548-2553
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบ บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)

2. บริ ษทั ไม่มีหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (compliance department) แต่ได้มอบหมายให้
สํานักกรรมการผูจ้ ัดการ ทํา หน้าที่ก ํากับ ดู แ ลให้กลุ่ม บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ
ข้ อบัง คั บ นโยบาย และข้ อกํา หนดของหน่ ว ยงานทางการที ่เ กี ่ย วข้ อง เช่ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยละหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ น
ธุ ร กิ จ ของบริ ษทั รวมถึ ง การสื ่ อ สารกับ พนัก งานทุ ก คนให้ต ระหนัก ถึ ง หน้า ที ่แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใน
การศึ กษาและทําความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิ บัติให้
ถูก ต้องและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีมีการกําหนดไว้

เอกสารแนบ 3

ลายมือชื่อ.........................................

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษทั ไม่มีการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจอันเป็ นผลให้มีการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หรื อการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา

เอกสารแนบ 4

ลายมือชื่อ.........................................

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5: อื่นๆ
โครงสร้ างการจัดการของกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการ
บริ ษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ*

คณะกรรมการ
บริ ษทั ซี .วี.เอ จํากัด

คณะกรรมการ
บริ ษทั ชยภาค จํากัด

คณะกรรมการ
บริ ษทั ทีเค เด็บท์
เซอร์ วิสเซส จํากัด

คณะกรรมการ
Suosdey Finance PLC

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการ
Sabaidee Leasing Co.,Ltd

กรรมการผูจ้ ดั การ

สํานัก
ตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการ
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ*
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายตรวจสอบและ
บริ หารหนี้ พิเศษ

ฝ่ ายสิ นเชื่อเช่าซื้อ

ฝ่ ายบริ หารหนี้

ฝ่ ายสิ นเชื่ อเช่าซื้ อ

ฝ่ ายสิ นเชื่ อเช่าซื้อ

ฝ่ ายสิ นเชื่ อ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ*

ผูจ้ ดั การฝ่ าย*

* รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 5

ลายมือชื่ อ.........................................

