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  ส่วนที่  1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1. วิสัยทัศน์ 

การเป็นบริษทัชั้นนาํที่ดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต ์ดว้ยความมุ่งมัน่ที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโต

อยา่งย ัง่ยนืและธาํรงรักษาไวซ่ึ้งความรับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 

 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ในธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงบริษทัมีความรู้ความชาํนาญ โดย

ตั้งเป้าหมายขยายขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุม

พ้ืนท่ีจงัหวดัใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และมีเป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้ งบริษัทย่อยเพิ่ม 2 แห่ง เพื ่อดําเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์เพิ่มเติมใน 2ประเทศ คือประเทศกมัพชูาและประเทศลาว และในปี 2558 มีการจดัตั้งบริษทั

ยอ่ยเพิ่ม 1 แห่ง ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท เพื่อใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ  

สาํหรับธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตบ์ริษทัจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขนั โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง โดยมุ่งเนน้ใหบ้ริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือง่ายต่อการบริหารจดัการ

และควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินการ 

อน่ึง บริษทัให้ความสําคญักบัคุณภาพของสินเช่ือและอตัราผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลกั โดยท่ีการเติบโต

ขยายสินเช่ือของบริษทัยงัคงตอ้งอยูภ่ายใตก้ารบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมและควบคุมได ้ไม่วา่จะเป็นการคดัคุณภาพของ

ลูกคา้อยา่งเขม้งวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งสาํรองฯ อยา่งเพียงพอ เพื่อคงไวซ่ึ้งผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยนืแก่ผูถื้อหุ้น

ทุกราย  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ รวมทั้งผูบ้ริหารในทุกระดบัไดต้ระหนกัและมุ่งเนน้ในหลกัธรร

มาภิบาลท่ีดีและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)    ในการกาํหนดนโยบายและแนวทางใน

การปฏิบติังาน เพื่อใหบ้ริษทัสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยนืแก่ผูถื้อหุน้ทุกราย ในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลและ

ช้ีแจงขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอของบริษทัแก่นกัลงทุนสถาบนั นกัวิเคราะห์และผูถื้อหุ้นทัว่ไป ผูบ้ริหารระดบัสูงไดถื้อ

เป็นภารกิจท่ีสาํคญั เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจถึงฐานะและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เท่าเทียมกนั 

 

2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

กลุ่มบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทยั พรประภา 

เพื่อประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตทุ์กยี่ห้อ โดยในช่วงตน้ไดเ้นน้การให้บริการสินเช่ือ

เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑลในนามของ บริษทั ฐิติกร จาํกดั หลงัจากนั้นในปี 2538 จึงขยายตวั
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ออกไปในพื้นท่ีภาคตะวนัออกในช่ือ บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั ซ่ึง บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็น

ผูด้าํเนินการ และในปี 2546 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั ชยภาค จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 เพ่ือขยายสินเช่ือในส่วนของการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล    

ต่อมาในปี 2547 ไดมี้การจดัโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพื่อลดความซํ้ าซอ้นโดย บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั ไดห้ยดุการปล่อย

สินเช่ือโดยหันมาเน้นในเร่ืองของการบริหารติดตามหน้ีสินเพียงอยา่งเดียว ส่วนดา้นการปล่อยสินเช่ือรถจกัรยานยนต์

ทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการของ บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ครอบคลุมทัว่ทุกภาคของประเทศไทยและมีการขยาย

สาขาอยา่งต่อเน่ือง จาก 27 สาขา ณ ส้ินปี 2544 เป็น 78 สาขา ณ ส้ินปี 2554 ครอบคลุม 45 จงัหวดัทัว่ทุกภาคของประเทศ      

ปี 2554 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จาํกดั โดยถือหุน้ในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั เพ่ือขยายธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการจดัเกบ็หน้ี 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) เป็นผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตร์ายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย มี

ส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยูท่ี่ 20.27% สูงสุดเป็นอนัดบั 1 ต่อเน่ืองมา 30 

ปี และยงัเป็นผูป้ระกอบการสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจาก สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครอง ผูบ้ริโภค 

สํานกันายกรัฐมนตรี ให้เป็นผูป้ระกอบการซ่ึงรักษาสิทธิผูบ้ริโภคดา้นสัญญาท่ีเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค  ณ ส้ินปี 2560 

บริษทัมีสาขา 91 สาขา ครอบคลุม 56 จงัหวดัทัว่ทุกภาคของประเทศ อีกทั้งกลุ่มบริษทัมีแผนการขยายธุรกิจอยา่งชดัเจน

ในการขยายการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือในกลุ่มประเทศ ASEAN ซ่ึงมีการเปิดการคา้เสรี AEC ในปี 2558 โดยในปี 2557 

บริษทัมีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยอีก 2 แห่ง เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจกัรกมัพูชา ภายใตช่ื้อ “Suosdey Finance 

PLC” และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใตช่ื้อ “Sabaidee Leasing Co.,Ltd” เพื่อดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์และในปี 2558 บริษทัมีการจดัตั้งบริษทัยอ่ย เพ่ิม 1 แห่ง ภายใตช่ื้อ “บริษทั  ทีเค เงินทนัใจ 

จาํกดั” เพื่อดาํเนินธุรกิจใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) โดยในปี 2560 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งท่ี

อยูใ่นต่างประเทศ มีลกูหน้ีเช่าซ้ือเพิ่มข้ึน 194.1% และทั้งสองบริษทั มีลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิรวม 396.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

สดัส่วน 4.7% ของลกูหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตสุ์ทธิ 

บริษทัยงัคงเดินหนา้ขยายงานเพื่อเป้าหมายท่ีจะเป็นบริษทัในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2560  มีการขออนุมติัจากธนาคาร

กลางกมัพชูาเพือ่เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก1,000,000 USD เป็น 2,500,000 USD และมีการขยายสาขาเพิ่ม 3 สาขา คือ 

Kampong Cham, Svay Rieng และ Kampong Spue ทาํใหปั้จจุบนั มีสาขาทั้งหมด 6 สาขา (ในปี2561) ภายใตบ้ริษทัยอ่ย 

Suosdey Finance PLC และอยู่ระหว่างดาํเนินการขอนุมติัจากธนาคารแห่งชาติลาวเพือ่เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 

5,250,000,000 kip เป็น10,250,000,000 kip และเปิดสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา อีกทั้งบริษทัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัตั้งบริษทั

ยอ่ย Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. (บริษทัถือหุน้ในสัดส่วน 99.00% ของทุนชาํระแลว้) เพือ่ขยายการ

ลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

และในปี 2560 บริษทัฯ ดาํเนินการขายหุ้นสามญัของบริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั  จาํนวนทั้งส้ิน 140,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั  ใหแ้ก่บุคคลท่ีไม่เป็น บุคคลท่ีเก่ียว

โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั แบ่งได้ดงันี ้

 

ถือหุ้น 61.91% 

บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจงัหวดัในทุก

ภูมิภาคของประเทศไทย 

 

บริษัท ซี.ว.ีเอ. จํากดั 
ธุรกิจใหบ้ริการดา้นการติดตามหน้ีสิน 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

บริษทั ทเีค เดบ็ท์ เซอร์วสิเซส จํากดั  

ธุรกิจใหบ้ริการจดัเกบ็หน้ี 

 

Suosdey Finance PLC. 
 

ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

และรถยนตใ์นประเทศกมัพชูา 

 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. 
 

ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

และรถยนตใ์นประเทศลาว 

 

ถือหุ้น 99.99% ถือหุ้น 99.99% ถือหุ้น 99.99% 

ถือหุ้น 99.80% 

บริษทั ทเีค เงนิทนัใจ จํากดั 

ธุรกิจใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพื่อการ

ประกอบอาชีพ 

 

ถือหุ้น 99.99% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัประกอบดว้ยบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั,           

บริษทั ชยภาค จาํกดั, บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั,  Suosdey Finance PLC, Sabaidee Leasing Co.,Ltd. และ 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจหลกัโดยให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 

2560 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต:์รถยนต:์เงินให้กูย้ืม:รายไดอื้่นๆ เท่ากบั 78:1:1:20 

 

   โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั  

โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั ในปี 2558-2560 สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

 

กลุ่มธุรกจิ/ ดาํเนินการโดย 

 

% การถือหุ้น 

ของบริษทั 

 

งบการเงนิรวม 

2560 

งบการเงนิรวม 

2559 

งบการเงนิรวม 

2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์        

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

Suosdey Finance PLC 

Sabaidee Leasing Co.,Ltd. 

       

      99.60 

      61.90 

      

รวมรายได ้  2,856.1 78.2 2,475.7 73.5 2,506.3 73.8 

2. ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์        

บริษทั ชยภาค จาํกดั 99.99       

รวมรายได ้  34.7 0.9 41.7 1.2 47.0 1.4 

3. ธุรกิจเงินใหกู้ย้มื        

       บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

       บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั 

 

99.99 

      

                                                  รวมรายได ้  22.5 0.6 44.6 1.3 13.1 0.4 

4. รายไดอ่ื้นๆ        

       ขายสินคา้  11.1 0.3 20.1 0.6 31.1 0.9 

       รายไดค่้าธรรมเนียม  49.4 1.4 52.0 1.6 54.9 1.6 

       หน้ีสูญรับคืน  271.4 7.4 328.3 9.7 384.9 11.3 

อ่ืนๆ   408.4 11.2 408.9 12.1 356.8 10.6 

รวมรายไดอ่ื้นๆ  740.3 20.3 809.3 24.0 827.70 24.4 

รวมรายได้  3,653.6 100.0 3,371.3 100.0 3,394.1 100.0 
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การประกอบธุรกจิแยกตามแต่ละสายผลติภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกจิ   

2.1 ลกัษณะบริการ  

สินเช่ือเช่าซ้ือ (Hire Purchase) จดัเป็นบริการทางการเงินอีกรูปแบบหน่ึงของการให้สินเช่ือซ่ึงไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้าร

กาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เช่นเดียวกบัธนาคารและบริษทัเงินทุน ทั้งน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือประกอบดว้ยบุคคล 3 ฝ่าย คือ (1) ลูกคา้หรือผูเ้ช่าซ้ือ (2) ผูจ้าํหน่าย และ (3) บริษทัหรือผู ้

ให้บริการสินเช่ือ โดยเมื่อผูเ้ช่าซ้ือมีความตอ้งการเช่าซ้ือทรัพยสิ์นจากผูจ้าํหน่ายก็จะแสดงความจาํนงคต่์อเจา้หน้าที่

สินเช่ือของผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติัและอนุมติัการขอสินเช่ือต่อไป 

เม่ือผูเ้ช่าซ้ือตกลงทาํสัญญา ผูเ้ช่าซ้ือจะชาํระเงินดาวน์ ณ วนัทาํสัญญา และกาํหนดวิธีการผอ่นชาํระตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ผูเ้ช่าซ้ือสามารถครอบครองและใชท้รัพยสิ์นท่ีทาํสัญญาเช่าซ้ือนั้นไดต้ลอดระยะเวลา

ของสัญญา โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นนั้น ทั้งน้ีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะถูกโอนใหแ้ก่ผูเ้ช่าซ้ือต่อเม่ือผู ้

เช่าซ้ือไดช้าํระค่างวดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือครบถว้นตามสญัญาแลว้  

              สําหรับการดาํเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทันั้น หากแบ่งลกัษณะของธุรกิจตามประเภท

ทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าซ้ือ จะแบ่งไดด้งัน้ี 

             1. 

กลุ่มบริษทัใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตโ์ดยบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) โดยเนน้การปล่อยสินเช่ือ

เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตท่ี์ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค เช่น ฮอนดา้ ยามาฮ่า ซูซูกิ และ คาวาซากิ โดยบริษทัจะจดัเจา้หนา้ท่ี

สินเช่ือเขา้ไปพิจารณาปล่อยสินเช่ือเป็นรายคนัแก่ผูเ้ช่าซ้ือท่ีร้านจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซ่ึ์งเป็นพนัธมิตรธุรกิจ   

ธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ปัจจัยในการกาํหนดวงเงินในการให้สินเชื่อ เงินดาวน์ และระยะเวลาในการผ่อนชาํระค่างวด       

รถจกัรยานยนตน์ั้น จะข้ึนอยูก่บัฐานะทางการเงินของลูกคา้ ยีห่้อ รุ่น และราคาของรถจกัรยานยนต ์ ทั้งน้ี หากจาํแนก

สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตต์ามยีห่อ้รถ พบวา่กลุ่มบริษทัไดใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้หลกั ซ่ึงไดแ้ก่ 

ฮอนดา้ ซูซูกิ ยามาฮ่า และคาวาซากิ 

 

2. ธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

กลุ่มบริษทัใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท์ั้งรถยนตมื์อสองและรถยนตใ์หม่โดยบริษทั ชยภาค จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ย โดยเนน้การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตรุ่์นและยี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาดเป็นหลกั เช่น โตโยตา้ อีซูซุ 

และฮอนดา้ เป็นตน้  

  

สําหรับวงเงินในการให้สินเช่ือและระยะเวลาในการผ่อนชาํระค่างวดรถยนต์นั้น ข้ึนอยู่กบัฐานะทางการเงิน

ของผูข้อสินเช่ือแต่ละราย และเพือ่ควบคุมคุณภาพของสินเช่ือ กลุ่มบริษทัจึงไดพิ้จารณาปัจจยัอื่นๆ เพิ่มเติมในการ

ใหบ้ริการสินเช่ือซ่ึงไดแ้ก่ เงินดาวน์ท่ีเพียงพอ ในการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ กลุ่มบริษทัไดเ้นน้บริการเช่า

ซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นโดยเนน้รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ เน่ืองจากเป็นรถยนตท่ี์ไดรั้บความนิยมจากตลาดเป็นอยา่งมาก  
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หากแบ่งการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องกลุ่มบริษทั ตามลกัษณะการใชง้านของรถยนต ์จะสามารถแบ่ง

ออกเป็นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล และสินเช่ือเช่าซ้ือรถเพื่อการพาณิชย ์ (ผูเ้ช่าซ้ือมีวตัถุประสงคใ์ชร้ถยนตใ์น

การประกอบธุรกิจการคา้ ไดแ้ก่ รถกระบะ และรถตู)้  

ลูกหนีสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์คงเหลอืของกลุ่มบริษทั จาํแนกตามประเภทการใช้รถยนต์* (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ประเภทรถ 

2560 2559 2558 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล  352.0 63.7 576.4 71.8 601.8 70.0 

รถเพ่ือการพาณิชย ์       

    - รถกระบะ 150.4 27.2 185.4 23.1 203.7 23.7 

    - รถตู ้ 50.0 9.1 40.7 5.1 53.7 6.3 

รวม 552.4 100.0 802.5 100.0 859.2 100.0 

* หลงัหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดและภาษีมลูค่าเพ่ิม ก่อนหักค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 ลกัษณะลูกค้า 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายสาํหรับธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มบริษทั คือ บุคคลธรรมดา

รายย่อยทัว่ไปซ่ึงเป็นพนักงานหรือลูกจา้งประจาํผูมี้รายไดน้้อยถึงปานกลางที่ใชร้ถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะหรือใช้

ประกอบอาชีพ   

สาํหรับธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตน์ั้น กลุ่มลูกคา้เป้าหมายแบ่งออกตามลกัษณะการใชง้าน ไดแ้ก่ 

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล และ รถเพื่อการพาณิชย ์ ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนลูกคา้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลต่อรถเพื่อ

การพาณิชย ์64:36  

2.2.2 สภาพการแข่งขนัทางธุรกจิ 

1. 

  การแข่งขนัของธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นปัจจุบนัอยูใ่นรูปของการให้บริการสินเช่ือ

ท่ีรวดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถให้บริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตส์ามารถ

แบ่งตามพื้นท่ีการให้บริการออกเป็นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเขตต่างจงัหวดั โดยทัว่ไปในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลจะมีการแข่งขนัท่ีสูงกวา่ต่างจงัหวดั ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2544 เป็นตน้มา อตัราดอกเบ้ียสาํหรับสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตโ์ดยทัว่ไปอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 1.5 – 2.4 ต่อเดือน ยกเวน้ในบางช่วงเวลาอาจจะมีการจดัส่งเสริมการขาย

ใหก้บัสินคา้เฉพาะรุ่นในระยะเวลาจาํกดั ส่งเสริมการขายสินคา้ประเภทนั้นๆ 

ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์
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 บริษัทเป็นผูน้ําในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ โดยเป็นผูใ้ห้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตท่ี์มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอนัดบั 1 ตามการจดัลาํดบัของสมาคมธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตไ์ทย

ต่อเน่ืองมา 30 ปี โดยส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือน มิถุนายน 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 20.27    

  ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.) * ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี2551 

 คนั % คนั % คนั % คนั % คนั % 

1. ฐิติกร 23,680 20.27 43,836 23.39 51,956 25.47 50,213 25.11 57,160 21.89 

2. ไฮเวย ์ 19,951 17.08 35,528 18.96 42,399 20.79 39,156 19.58 44,818 17.16 

3. กรุ๊ปลีส 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. อยธุยา แคปปิตอล 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 6,395 2.45 

8. อ่ืนๆ 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 

ท่ีมา         :  สมาคมธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตไ์ทย, กรมการขนส่งทางบกและบริษทัฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

          หมายเหตุ : ขอ้มูลส้ินสุด ณ เดือนมิถุนายน 2555 เน่ืองจากทางกรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจง้รายละเอียดของขอ้มูลได ้                   

                               2. 

 ในปัจ จุบันสถาบันการ เ งินหลายแห่งได้หันมาขยายสินเ ชื ่อ เ ช่ า ซ้ือรถยนต์ เพิ่มมาก ข้ึนเ นื ่องจาก               

อุตสาหกรรมรถยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตอยูใ่นระดบัสูง ประกอบกบัสภาพคล่องท่ีมีอยูม่ากในระบบ

การเงิน ทาํใหน้บัตั้งแต่คร่ึงหลงัของปี 2544 เป็นตน้มา อตัราดอกเบ้ียสาํหรับสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ของบริษทั

เงินทุน อยูท่ี่ระดบัเฉล่ียร้อยละ 2.45-3.8 ต่อปีสาํหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล และระดบัเฉล่ียท่ีร้อยละ 2.7-3.2  ต่อปีสาํหรับ

รถเพื่อการพาณิชย ์ โดยอตัราดอกเบ้ียสาํหรับสินเช่ือเพื่อเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองจะอยูใ่นช่วงร้อยละ 4.0-5.5 ต่อปี ทั้งน้ี 

ข้ึนกบัประเภทรถยนต ์ อายรุถยนต ์ คุณสมบติัผูเ้ช่าซ้ือ เช่น รายได ้ อาชีพ ภูมิลาํเนาของผูเ้ช่าซ้ือและผูค้ ํ้าประกนั จาก

สภาวะการแข่งขนัทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตล์ดตํ่าลงโดยเฉพาะรถยนตใ์หม่ทาํใหผู้ป้ระกอบการบางแห่งมี

การปรับตวัและขยายสัดส่วนไปยงัการใหสิ้นเช่ือสาํหรับรถยนตมื์อสองท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่  

ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

• กลยุทธ์การแข่งขนั 

กลุ่มบริษทัมีกลยทุธ์ในการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดงัน้ี 

1. การใหบ้ริการลกูคา้ท่ีดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อคอยให้บริการประจําตามสํานักงานและ/หรือสาขาของผูจ้าํหน่าย           

รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์รวม 1,076 แห่ง และ 45 แห่งตามลาํดบั เจา้หนา้ท่ีของกลุ่มบริษทัสามารถแจง้ผลการพิจารณา

สินเช่ือเช่าซ้ือใหก้บัลูกคา้ทราบภายใน 3 วนัสาํหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และภายใน 7 วนัสาํหรับสินเช่ือเช่าซ้ือ
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รถยนต ์เม่ือลกูคา้ไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ กลุ่มบริษทัยงัสามารถชาํระค่าสินคา้ใหแ้ก่ผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์

ท่ีมีประวติัการคา้ท่ีดีอยา่งรวดเร็วภายใตข้ั้นตอนการอนุมติัท่ีรัดกมุ 

2. การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ   

กลุ่มบริษทัและพนัธมิตรทางธุรกิจไม่วา่จะเป็นผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตมี์ความสัมพนัธ์ท่ีดี

ทางธุรกิจ และมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนัมานานกวา่ 45 ปี โดยพนัธมิตรทางธุรกิจไดส้นบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ 

กลุ่มบริษทัโดยการแนะนําลูกคา้ และร่วมจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขายต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีความ

ไดเ้ปรียบต่อผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

3. การเพิ่มช่องทางการชาํระเงินค่างวด  

เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ กลุ่มบริษทัไดเ้พ่ิมช่องทางการรับชาํระเงินค่างวดโดยสามารถชาํระเงิน

ผา่นธนาคารพาณิชย,์ สาํนกังานสาขาของบริษทัและบริษทัยอ่ย, เจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ี, Tesco Lotus, Internet Banking, 

True Money และ Counter Service ซ่ึงกระจายอยูต่ามร้านคา้สะดวกซ้ือทัว่ประเทศ  
 

4. การมีเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือและเจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีกระจายอยูเ่ตม็พ้ืนท่ีท่ีใหบ้ริการ 
 

กลุ่มบริษทัมีเจา้หนา้ที่สินเช่ือและเจา้หนา้ที่บริหารหน้ีทัว่กรุงเทพฯปริมณฑลและในต่างจงัหวดั เพื่อ

ครอบคลุมการให้บริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง โดยเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวมีความชาํนาญในพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมเป็นอยา่งดีซ่ึงจะ

ส่งผลใหก้ารบริการ การตรวจสอบขอ้มูล การเร่งรัดหน้ีสินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. การพฒันาบุคลากร    

กลุ่มบริษัทได้จัดอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอให้ทันกับการแข่งขันที่

เปลี่ยนแปลงไป เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของเจา้หนา้ที่ให้มีมาตรฐานเดียวกนัตามที่กลุ่มบริษทักาํหนดซ่ึงจะ

ส่งผลใหส้ามารถบริการลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดความเส่ียงของกลุ่มบริษทัในการให้

สินเช่ือ   

6. การเป็นสมาชิกสมาคมเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ 

กลุ่มบริษทัเป็นผูร่้วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ อีกทั้งยงัเป็นสมาชิกของ

สมาคมเช่าซ้ือรถยนต ์ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและพฒันามาตรฐานในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

ตลอดเวลา 

•    นโยบายราคา 

 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายดา้นการแข่งขนัโดยการตดัราคา แต่จะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียโดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสม ประกอบกบัตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทั นอกจากน้ียงัพิจารณาถึงรถจกัรยานยนตห์รือรถยนตท่ี์เช่า

ซ้ือ ไดแ้ก่ ประเภทและยีห่อ้รถ  สภาพและอายกุารใชง้านของรถ รวมถึงคุณสมบติัของผูเ้ช่าซ้ือและผูค้ ํ้าประกนั  

• ช่องทางการจาํหน่าย 

        ในการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทันั้น ลกูคา้จะติดต่อเพือ่ขอสินเช่ือเช่าซ้ือได ้3 ช่องทาง ไดแ้ก่  
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(1) ติดต่อผูจ้าํหน่ายสินคา้ซ่ึงไดแ้ก่ Dealer หรือ Sub dealer ท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัทางกลุ่ม

บริษทั โดยผูจ้าํหน่ายสินคา้จะแนะนาํลกูคา้ใหแ้ก่กลุ่มบริษทั  

(2) ติดต่อผา่นเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ  

(3)  ติดต่อกลุ่มบริษทัโดยตรงผา่นสาํนกังานใหญ่หรือสาํนกังานสาขา  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดใ้ห้บริการผา่นช่องทางแรกประมาณร้อยละ 95 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดย้ึดนโยบาย

ประกอบธุรกิจในลกัษณะประสานประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย และ มุ่งรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทุกราย 

ทาํใหบ้ริษทัสามารถขยายพนัธมิตรธุรกิจเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีการเพ่ิมจาํนวนสาขาอยา่งต่อเน่ืองจาก 27 สาขา ณ ส้ินปี 2544 

เป็น 91 สาขา ณ ส้ินปี 2560 ครอบคลุม 56 จงัหวดัทัว่ทุกภาคของประเทศ 

•    แนวโนม้อุตสาหกรรม  

 ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตใ์นประเทศสามารถสร้างยอดจาํหน่ายสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 

โดยมียอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์2,125,646 คนั และมียอดจาํหน่ายรถยนต ์1,434,669 คนั ซ่ึงเป็นผลโดยตรงจาก

นโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถคนัแรกและโครงการรับจาํนาํขา้ว ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองไปถึงคร่ึงปีแรกของปี 2556 

โดยเฉพาะยอดจาํหน่ายรถยนต ์เน่ืองจากลูกคา้รอรับส่งมอบรถยนตท่ี์จองไวใ้นปีท่ีผา่นมา  แต่ตั้งแต่ปลายไตรมาสท่ี 2 ปี 

2556 เป็นตน้มา เศรษฐกิจไทยเร่ิมชะลอตวัต่อเน่ือง และเศรษฐกิจไทยเร่ิมขยายตวัเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปลายไตรมาส 4  ปี 2557 

อยา่งต่อเน่ืองจนถึงปี 2560 ตวัเลขส่งออกเร่ิมกลบัมาขยายตวัเป็นปีที่สองต่อเน่ือง ที่ 9.9% เป็นผลมาจากสภาวะการคา้

ของโลกเร่ิมฟ้ืนตวั สถานการณ์ภยัแลง้เร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน หลงัจากประเทศไทยประสบปัญหาภยัแลง้ต่อเน่ือง

มา 3 ปี ทาํให้ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 ผลิตผลทางการเกษตรมีปริมาณไม่มาก ประกอบกบัราคาสินคา้เกษตรหลกั

ของประเทศมีราคาตกตํ่า เน่ืองจากราคาสินคา้เกษตรมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัราคานํ้ ามนัดิบโลก ซ่ึงในปลายปี 2559 

ราคานํ้ ามนัเร่ิมขยบัตวัสูงข้ึน ส่งผลดีต่อภาคเกษตรในปี 2560 ในช่วงคร่ึงปีแรกทั้งในดา้นราคาและปริมาณผลผลิต แต่

ราคาสินคา้เกษตรเร่ิมลดลงในคร่ึงปีหลงัแต่ภาคการเกษตรมีการขยายตวั 5.3% เม่ือเทียบกบัปี 2559 ประเทศไทยสามารถ

ส่งออกขา้วไดสู้งสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 11.25 ลา้นตนั ส่งผลใหก้ารใชจ่้ายในประเทศปรับตวัดีข้ึน แต่หน้ีครัวเรือนยงัอยู่

ในระดบัสูงถึง 78.4% ของ GDP ซ่ึงมีแนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ยหลงัจากท่ีเคยสูงสุด 81.2% ในไตรมาส 4 ปี 2558 ภาคการ

ท่องเท่ียวจะเติบโตต่อเน่ืองและเป็นรายไดส้ําคญัต่อเน่ืองในประเทศไทย ในขณะท่ีการลงทุนขนาดใหญ่ โดยภาครัฐได้

เร่ิมไป 36 โครงการในปี 2560 และจะลงทุนต่อเน่ืองไปอีกหลายปี คาดวา่ GDP จะขยายตวัเพิ่มอีกปีละ 0.5% ในปี 2560 

เศรษฐกิจไทยขยายตวั 3.9% 

 ในปี 2560 ตลาดรถจกัรยานยนตมี์การขยายตวัต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 และเป็นปีแรกในรอบ 5 ปีท่ีตลาดรถยนตม์ี

ยอดจาํหน่ายเพิ่มข้ึน รถจกัรยานยนตมี์ยอดจาํหน่าย 1,810,856 คนั เพิ่มข้ึน 4.2% จาก 1,738,254 คนัในปี 2559  ส่วนตลาด

รถยนตมี์ยอดจาํหน่าย 871,650 คนั เพิ่มข้ึน13.4% จาก 768,788 คนั ในปี 2559 

 กลุ่มผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตร์ายใหญ่คาดการณ์วา่ในปี 2561 ยอดจาํหน่ายอยูท่ี่ 1,870,000 คนั สาํหรับ

รถจกัรยานยนต ์เพ่ิมข้ึนประมาณ 3.3 % และ 900,000 คนั สาํหรับรถยนต ์เพิ่มข้ึน ประมาณ 3.3% 
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สถานทีต่ั้งสํานักงานใหญ่และสาขา ณ  31 ธันวาคม 2560 

บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

1. สาํนกังานใหญ่  

เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง  

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

2. สาขากรุงเทพฯ  

เลขท่ี 71 ถนนรามคาํแหง  

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  

      กรุงเทพฯ 10240 

3. สาขากรุงเทพฯ  

       เลขท่ี 1681 ซอยเพชรเกษม 65                  

       ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ                       

       เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

4. สาขาฉะเชิงเทรา 

346 ถนนศุขประยรู  

ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000 

5. สาขาศรีราชา 

เลขท่ี 15/27 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขมุวทิ              

ตาํบลสุรศกัด์ิ อาํเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี  20110 

6. สาขาแกลง 

เลขท่ี 204/159-160 ถนนเลาหพนัธ์   

 ตาํบลทางเกวยีน อาํเภอแกลง 

      จงัหวดัระยอง  21110 

7. สาขาจนัทบุรี 

เลขท่ี 183/6-7 ถนนตรีรัตน์  

ตาํบลจนัทนิมิต อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจนัทบุรี 22000 

8.   สาขาชยันาท 

เลขท่ี 215/20-21 หมู่ท่ี 5 ถนนพรหมประเสริฐ  

 ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมือง 

 จงัหวดัชยันาท 17000 

9.   สาขาปากช่อง 

      เลขท่ี 438-6,7 ถนนมิตรภาพ  

      ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง  

      จงัหวดันครราชสีมา 30130 

10.  สาขานครราชสีมา 

 เลขท่ี 965,967 ถนนมิตรภาพ 

 ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

 จงัหวดันครราชสีมา 30000  

11.  สาขาขอนแก่น 

       เลขท่ี 114/60-64 ถนนมิตรภาพ 

       ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง  

จงัหวดัขอนแก่น 40000 

12.  สาขากาํแพงเพชร  

เลขท่ี 456/1 ถนนเจริญสุข  

ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง  

      จงัหวดักาํแพงเพชร 62000 

13.  สาขาลพบุรี 

       เลขท่ี 142 ถนนนารายณ์มหาราช  

       ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมือง  

       จงัหวดัลพบุรี 15000 

14.  สาขาสุราษฎร์ธานี 

       เลขท่ี 97/19 หมู่ท่ี 6 ถนนชนเกษม  

       ตาํบลมะขามเต้ีย  อาํเภอเมือง  

       จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 

15.  สาขานครปฐม 

       เลขท่ี 312 ถนนเทศา  

       ตาํบลพระประโทน อาํเภอเมือง    

       จงัหวดันครปฐม 73000 

16.  สาขาบุรีรัมย ์

       เลขท่ี 239/1-2 หมู่ท่ี 8  

       ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง  

       จงัหวดับุรีรัมย ์ 31000 

17.  สาขานครศรีธรรมราช 

       เลขท่ี 186/17-18 ถนนออ้มค่ายวชิราวธุ 

       ตาํบลท่าวงั อาํเภอเมือง 

       จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 

18.  สาขาสุพรรณบุรี 

       เลขท่ี 551 ถนนมาลยัแมน  

       ตาํบลท่าระหดั อาํเภอเมือง  

       จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 

19. สาขากาญจนบุรี 

        เลขท่ี 284/24 ถนนแสงชูโต  

        ตาํบลบา้นเหนือ อาํเภอเมือง   

        จงัหวดักาญจนบุรี  71000 

20.  สาขาเพชรบุรี 

        เลขท่ี 94/10-11 หมู่ท่ี 1 ตาํบลตน้มะม่วง      

        อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 76000 

21.  สาขาหวัหิน 

        เลขท่ี 75/16 ถนนชมสินธุ์ 

        ตาํบลหวัหิน อาํเภอหวัหิน      

        จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77110 

22.  สาขาชลบุรี 

       เลขท่ี 5/8-9 ถนนวชิรปราการ 

       ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมือง   

      จงัหวดัชลบุรี 20000 

23.  สาขาบา้นฉาง 

        เลขท่ี 90/70 หมู่ท่ี 1 ตาํบลพลา  

        อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 

24. สาขาระยอง 

       เลขท่ี 43/5-6  ถนนจนัทอุดม  

       ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมือง 

        จงัหวดัระยอง  21000 

 25.  สาขาตราด 

       เลขท่ี 154/4-5 หมู่ท่ี 5 ตาํบลหนองเสมด็  

       อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 23000 

  26.  สาขาพนมสารคาม 

        เลขท่ี 155/41-42 หมู่ท่ี 4 ตาํบลเมืองเก่า  

        อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120 

27.  สาขากบินทร์บุรี 

        เลขท่ี 123-125 หมู่ท่ี 16 ตาํบลเมืองเก่า  

        อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 25240 

 28.  สาขานครนายก 

        เลขท่ี 75/9-10 หมู่ท่ี 1 ตาํบลท่าชา้ง 

29. สาขาอยธุยา 

       เลขท่ี 77/1 หมู่ท่ี 2  

30.  สาขาอ่างทอง 

        เลขท่ี 82/21 ตาํบลยา่นซ่ือ อาํเภอเมือง 
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        อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก 26000        ตาํบลไผลิ่ง อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  

        จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 

        จงัหวดัอ่างทอง  14000 

 

31. สาขานครสวรรค ์

       เลขท่ี 434/59-60 หมู่ท่ี 10 ถนนหิมพานต ์

       ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมือง 

       จงัหวดันครสวรรค ์ 60000 

 

32.   สาขาชุมพร 

        เลขท่ี 235/15-16 หมู่1 ถนนชุมพร-ระนอง     

        ตาํบลวงัไผ ่อาํเภอเมือง      

        จงัหวดัชุมพร  86000 

33.  สาขาตรัง 

       เลขท่ี 467,469 ถนนพทัลุง  

       ตาํบลทบัเท่ียง อาํเภอเมือง  

        จงัหวดัตรัง  92000 

34.  สาขาเชียงใหม่ 

       เลขท่ี 267/14 ถนนชา้งคลาน 

        ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง  

        จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

35.  สาขาเชียงราย 

       เลขท่ี 70/6-9 หมู่ท่ี 13 ถนนพหลโยธิน 

       ตาํบลรอบเมือง อาํเภอเมือง   

       จงัหวดัเชียงราย  57000 

36. สาขาลาํปาง 

       เลขท่ี 342/13 ถนนพหลโยธิน 

       ตาํบลหวัเวยีง 

        อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 52000 

37.  สาขาอุดรธานี 

       เลขท่ี 148/10 หมู่ท่ี 5 ถนนประชารักษา 

       ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมือง  

       จงัหวดัอุดรธานี 41000 

38. สาขาสุโขทยั 

       เลขท่ี 50/12 ถนนบาลเมือง 

        ตาํบลธานี อาํเภอเมือง 

        จงัหวดัสุโขทยั  64000 

39.  สาขาสิงห์บุรี 

       เลขท่ี 729-730 ถนนวไิลจิตต ์

       ตาํบลบางพทุรา อาํเภอเมือง   

       จงัหวดัสิงห์บุรี  16000 

40. สาขาร้อยเอด็ 

       เลขท่ี 38/27 ถนนสนัติสุข ตาํบลในเมือง 

       อาํเภอเมืองร้อยเอด็ 

       จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 

41. สาขาพิษณุโลก 

      เลขท่ี 29/70-71 ถนนธรรมบูชา  

      ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองพิษณุโลก 

      จงัหวดัพิษณุโลก 65000 

42. สาขานางรอง 

      เลขท่ี 781/26 ถนนโชคชยั-เดชอุดม  

      ตาํบลนางรอง อาํเภอนางรอง 

       จงัหวดับุรีรัมย ์31110 

43.  สาขาศรีมหาโพธิ 

       เลขท่ี 249/2-249/3 หมู่ท่ี 4 ตาํบลศรีมหา  

       โพธิ อาํเภอศรีมหาโพธิ  

       จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 

44. สาขามหาสารคาม 

     เลขท่ี 213/1-2 ถนนศรีสวสัด์ิดาํเนิน 

     ตาํบลตลาด อาํเภอเมือง 

     จงัหวดัมหาสารคาม  44000 

45. สาขากาฬสินธุ์ 

      เลขท่ี 25/9 ถนนถีนานนท ์

      ตาํบลกาฬสินธุ์ อาํเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

      จงัหวดักาฬสินธุ์ 46000 

46. สาขาลาํนารายณ์ 

      เลขท่ี 13/4-5หมู่ท่ี 1  

      ตาํบลชยันารายณ์ อาํเภอชยับาดาล 

      จงัหวดัลพบุรี 15130 

47. สาขาสระบุรี 

     เลขท่ี 173/25-27 ถนนสุดบรรทดั 

     ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมืองสระบุรี 

     จงัหวดัสระบุรี 18000 

48. สาขาราชบุรี 

      เลขท่ี 260/46 ถนนศรีสุริยวงศ ์

      ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัราชบุรี 70000 

49. สาขาระนอง 

      เลขท่ี 291/68, 69 ถนนเพชรเกษม 

      ตาํบลบางบอน อาํเภอเมืองระนอง 

      จงัหวดัระนอง 85000 

50 สาขาสมุทรสงคราม 

     เลขท่ี 125/39 ซอยบางแกว้ ถนนทางเขา้เมือง 

     ตาํบลแม่กลอง อาํเภอเมืองสมุทรสงคราม  

     จงัหวดัสมุทรสงคราม 75000 

51. สาขาชยัภูมิ 

      เลขท่ี 158-159 หมู่ท่ี 6  ถนนชยัภูมิ-สีค้ิว 

      ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัชยัภูมิ 36000 

52. สาขาบา้นโป่ง 

      เลขท่ี 114/8-9 ถนนปากแรด  

      ตาํบลบา้นโป่ง อาํเภอบา้นโป่ง 

      จงัหวดัราชบุรี 70110 

53. สาขาภูเกต็ 

      เลขท่ี 218/21-23, 218/60-62 ถ.เทพกษตัรีย ์

      ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภเูกต็ 

      จงัหวดัภูเกต็ 83000 

54. สาขาอุบลราชธานี 

      เลขท่ี 182 ถนนชวาลานอก 

      ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 

55. สาขาศรีสะเกษ 

     เลขท่ี 861/ 23-24 ถ.กสิกรรม 

    ตาํบลเมืองใต ้อาํเภอเมืองศรีสะเกษ 

    จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

56. สาขาทุ่งสง 

      เลขท่ี 480-480/1 หมู่ท่ี 1  

      ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ตาํบลชะมาย  

      อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80110 

57. สาขาเพชรบูรณ์ 

      เลขท่ี 69/12 หมู่ท่ี 2 

      ตาํบลสะเดียง อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

      จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67000 
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บริษทั ซี.ว.ีเอ. จํากดั 

1.   สาํนกังานใหญ่   

เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง 

      แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  

      กรุงเทพฯ 10240 

2.   สาขากรุงเทพฯ   

      เลขท่ี 71 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก 

      เขตบางกะปิ  จงัหวดักรุงเทพฯ 10240 

3.   สาขาพนมสารคาม 

เลขท่ี 155/41-42 หมู่ท่ี 4 ตาํบลเมืองเก่า                   

อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 

4.   สาขาชลบุรี 

เลขท่ี 5/9  ถนนวชิรปราการ                      

ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมือง         

จงัหวดัชลบุรี 20000 

5.   สาขาศรีราชา 

เลขท่ี 15/27 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขมุวทิ  

ตาํบลสุรศกัด์ิ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

20110 

6.   สาขาระยอง 

เลขท่ี 43/5-6 ถนนจนัทอุดม ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง 21000 

7.   สาขาแกลง 

เลขท่ี 204/159-160 ถนนสุขมุวทิ ตาํบล

ทางเกวยีน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

21110 

8.   สาขาบา้นฉาง 

เลขท่ี 138/3 หมู่ท่ี 3 ตาํบลบา้นฉาง  

 อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 

 

9.  สาขาจนัทบุรี 

เลขท่ี 183/6-7 ถนนตรีรัตน์  

ตาํบลจนัทนิมิต อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 22000 

10.  สาขาตราด 

เลขท่ี 154/4-5 หมู่ท่ี5 ถ.ตราด-แหลมงอบ      

11. สาขานครนายก 

       เลขท่ี 75/9-10 หมู่ท่ี 1 ตาํบลท่าชา้ง 

12.  สาขาอ่างทอง 

 เลขท่ี 82/21 หมู่ท่ี 1 ตาํบลยา่นซ่ือ  

58. สาขาเดิมบางนางบวช 

      เลขท่ี 158 หมู่ท่ี 4 ตาํบลเขาพระ 

      อาํเภอเดิมบางนางบวช 

      จงัหวดัสุพรรณบุรี 72120 

59. สาขาสระแกว้ 

      เลขท่ี 97/109-110 ถนนสุวรรณศร 

      ตาํบลสระแกว้ อาํเภอเมืองสระแกว้ 

      จงัหวดัสระแกว้ 27000 

60. สาขาเมืองเลย 

      เลขท่ี 22/20-21 ถนนชุมสาย ตาํบลกดุป่อง 

      อาํเภอเมืองเลย 

      จงัหวดัเลย 42000 

61. สาขาพิจิตร 

      เลขท่ี 2/274-2/275 ถนนศรีมาลา 

      ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองพิจิตร 

      จงัหวดัพิจิตร 66000 

62. สาขาชุมแพ 

      เลขท่ี 55-55/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลชุมแพ 

      อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 40130 

 

63. สาขาบางปะอิน 

      เลขท่ี 101/6-7 หมู่ท่ี 9 ตาํบลเชียงรากนอ้ย 

      อาํเภอบางปะอิน 

      จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13180 

64. สาขาพิมาย 

      เลขท่ี 181/3-4 หมู่ท่ี 14 ตาํบลในเมือง 

      อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 30110 

 

65. สาขาอุตรดิตถ ์

      เลขท่ี 12/3-12/4 ถนนเจษฎาบดินทร์ 

      ตาํบลท่าอิฐ อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000 

66. สาขากระบ่ี 

      เลขท่ี 1/31-32 ถนนวชัระ 

      ตาํบลกระบ่ีใหญ่ อาํเภอเมือง 

      จงัหวดักระบ่ี 81000 

67. สาขาสุรินทร์ 

      เลขท่ี 101/4-5 ถนนหลกัเมือง 

      ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัสุรินทร์ 32000 

68. สาขาบึงกาฬ 

      เลขท่ี 75/15 หมู่ท่ี 9 ตาํบลบึงกาฬ 

      อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ  38000 

69. สาขาแม่สอด 

      เลขท่ี 6/7-6/8 ถนนอินทรคีรี ตาํบลแม่สอด 

      อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 63110 

      

70. สาขาทบัสะแก 

      เลขท่ี 137/4 หมู่ท่ี 9 ตาํบลทบัสะแก 

      อาํเภอทบัสะแก  

      จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77130 

71. สาขาแพร่ 

      เลขท่ี 39/3 หมู่ท่ี 7 ถนนยนัตรกิจโกศล 

      ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัแพร่ 54000 

72. สาขาด่านขนุทด 

     เลขท่ี 37/5 หมู่ท่ี 14 ตาํบลด่านขนุทด 

    อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

    30210 

73. สาขาหนองบวัลาํภู 

     เลขท่ี 12/7-8 ตาํบลลาํภู 

    อาํเภอหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

    39000 
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ตาํบลหนองเสมด็ อาํเภอเมือง  

จงัหวดัตราด 23000 

       อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก 26000 อาํเภอเมือง  จงัหวดัอ่างทอง 14000 

13.  สาขากาญจนบุรี 

      เลขท่ี 284/24 ถนนแสงชูโต ตาํบลบา้น 

      เหนือ อาํเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี   

      71000 

14.  สาขากบินทร์บุรี 

      เลขท่ี 123-125 หมู่ท่ี 16 ตาํบลเมืองเก่า  

      อาํเภอกบินทร์บุรี  

      จงัหวดัปราจีนบุรี 25240 

15.  สาขาเพชรบุรี 

       เลขท่ี 94/10, 94/11 หมู่ท่ี 1  

ตาํบลตน้มะม่วง อาํเภอเมือง  

จงัหวดัเพชรบุรี 76000 

16.  สาขาฉะเชิงเทรา  

       เลขท่ี 18/10  ถนนสุขประยรู    

       ตาํบลบางตีนเป็ด อาํเภอเมือง    

       จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000                  

17.  สาขาหวัหิน 

 เลขท่ี 75/16 ถนนชมสินธ์  

 ตาํบลหวัหิน  อาํเภอหวัหิน        

        จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

  

 

บริษทั ชยภาค จํากดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 71 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

                                                     

บริษทั ทเีค เดบ็ท์ เซอร์วสิเซส จํากดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 320 หอ้ง 9 เอ อาคารตั้งฮัว่ปัก ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

   
     Suosdey Finance PLC 

1.  Suosdey Finance PLC 

      No.119-121, Russian Federation   

      Boulevard, Sangkat Teuk Thla, Khan   

      Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia 

2. Siem Reap Province Branch 

   Nation Nq

   Sangkat Sia Kram, Krong Siem Reap, 

 6 Phum Chongkaosou,  

   Siem Reap Province 

3. Battambang Province Branch 

    No

   Sangkat Svay Por, Krong Battambang, 

27, Street 03, Phum Kammeakor,  

   Battambang Province 

4.  Kampong Cham  Branch 

     Chrouy Thma Village, Sangkat Boeng  

     Kok, Kampong Cham Province. 

 

5. Svay Rieng Branch 

    24 Street. 110, Veal Yon Village, Sangkat  

   Svay Rieng, Krong Svay Rieng, Svay Rieng  

   Province. 

6. Kampong Speu  Branch 

    296 National Highway 4, Peanichchakam  

   Village, Krong Rokar Thum, Sangkat Chbar  

   Mon, Kampong Spue Province. 

 

 
 

 

Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

      077, Thaduea Road Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak, Vientiane Capital, Lao PDR   

บริษทั ทเีค เงนิทนัใจ จํากดั 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 71 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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ภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์โดยรวมทัว่ประเทศ  

 ธุรกิจเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์และรถยนต์แปรผนัตามภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ซ่ึงข้ึนอยู่กับ

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2553 จนถึงปี 2555 ตลาดรถจกัรยานยนตมี์ยอดจาํหน่ายเพิ่มข้ึน 3 ปีต่อเน่ือง 

เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัต่อเน่ืองจากนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ  เช่นโครงการรับจาํนาํขา้วจาก

ภาครัฐ โดยในปี 2555 ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์มียอดจําหน่ายสูงสุดเป็นประวติัการณ์ โดยมียอดจําหน่าย

รถจกัรยานยนต ์2,125,646 คนั ในปี 2556 ถึง 2558 ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตล์ดลงต่อเน่ืองสามปี โดยในปี 2556 ยอด

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์อยู่ที่ 2,004,000 คนั ลดลง 5.7% จากปีก่อน ในปี 2557 ยอดจาํหน่ายรถจักรยานยนต์อยู่ที ่

1,699,218 คนั ลดลง 15.2% จากปีก่อน และในปี 2558 ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตอ์ยูท่ี่ 1,671,237 คนั ลดลง 1.7% จาก

ปีก่อน ในปี 2559 ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์อยูท่ี่ 1,738,254 คนั เพิ่มข้ึน 4.0% จากปีก่อน ในปี 2560 ยอดจาํหน่าย

รถจกัรยานยนตอ์ยูท่ี่ 1,810,856 คนั เพ่ิมข้ึน4.2% จากปีก่อน โดยในปี 2560 ยอดจาํหน่ายรายเดือนรถจกัรยานยนตสู์งกวา่

ช่วงเดียวกนั ของปีท่ีผา่นมา 8 เดือน    

 ดา้นตลาดรถยนต์ สืบเน่ืองจากนโยบายรถยนตค์นัแรกของภาครัฐในปี 2555 ส่งผลให้รถยนต์มียอดจาํหน่าย

สูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 1,434,669 คนั ในปี 2556 ถึง 2559 ยอดจาํหน่ายรถยนตล์ดลงต่อเน่ืองส่ีปี โดยในปี 2556  ยอด

จาํหน่ายรถยนต์อยู่ที่ 1,330,698 คนั ลดลง 7.3% จากปีก่อน ในปี 2557  ยอดจาํหน่ายรถยนต์อยู่ที่ 881,832 คนั ลดลง 

33.7% จากปีก่อน และในปี 2558 ยอดจาํหน่ายรถยนตอ์ยูท่ี่ 799,632 คนั ลดลง 9.3% จากปีก่อน หลงัจากหมดโครงการ

รถยนต์คนัแรก ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 ยอดจาํหน่ายรายเดือนรถยนต์ลดลงต่อเนื่อง 30 เดือน จนกระทั่งเดือน

พฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม 2558 มียอดจาํหน่ายรถยนตร์ายเดือนสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากปี 2559 จะมีการข้ึนภาษี

สรรพสามิตรถยนตท์าํใหผู้ซ้ื้อเร่งการซ้ือในช่วง 2 เดือนหลงัของปี 2558 ในปี 2559 ยอดจาํหน่ายรถยนตอ์ยูท่ี่ 768,788 คนั 

ลดลง 3.9% จากปีก่อน ในปี 2560 ยอดจาํหน่ายรถยนตอ์ยูท่ี่ 870,748คนั เพิ่มข้ึน13.3% เป็นปีแรกในรอบ 5 ปี โดยในปี 

2560 ยอดจาํหน่ายรายเดือนรถยนตสู์งกวา่ช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา 12 เดือน   

 กลุ่มผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตร์ายใหญ่คาดการณ์วา่ในปี 2561 ยอดจาํหน่ายอยูท่ี่ 1,870,000 คนั สาํหรับ

รถจกัรยานยนต ์เพ่ิมข้ึนประมาณ 3.3 % และ 900,000 คนั สาํหรับรถยนต ์เพิ่มข้ึน ประมาณ 3.4% 

ปริมาณการจาํหน่ายยานยนต์โดยรวมทัว่ประเทศ                                                                        (หน่วย: คนั)                                                                                  

ประเภทรถ 2560 2559 2558 2557 2556 

รถยนตน์ัง่ 346,250 279,827 299,309 369,836 631,223 

รถยนตเ์ชิงพาณิชย ์ 525,400 488,961 500,323 511,996 699,455 

รวมรถยนต ์ 871,650 768,788 799,632 881,832 1,330,678 

% เปล่ียนแปลง 13.38 -3.86 -9.32 -33.73 -7.25 

รถจกัรยานยนต ์   1,810,856 1,738,254 1,671,237 1,699,218 2,004,000 

% เปล่ียนแปลง 4.18 4.01 -1.65 -15.2 -5.7 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย, กรมการขนส่งทางบก  
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แนวโน้มธุรกจิสินเช่ือเพือ่การเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ในประเทศ  

 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้เร่ิมดาํเนินการเปิดให้บริการด้านการเงินโดยให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนต์ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 45 ทางกลุ่มบริษทัเป็นผูน้าํธุรกิจในประเทศอีกทั้งเป็นผูน้าํในเขตกรุงเทพฯ ติดต่อกนั

มากกว่า 30 ปีซ้อน โดยหลงัจากกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2546 บริษทัมี

นโยบายท่ีชดัเจนในการขยายธุรกิจไปยงัต่างจงัหวดัซ่ึงปัจจุบนั มีประชากร 60,506,088 คน หรือ 91.4 % ของประชากร

ทั้งประเทศ 66,188,503 คน เน่ืองจากเศรษฐกิจในต่างจงัหวดั ในช่วงปี 2544-2553 (อา้งอิงขอ้มูลจากสถาบนัวิจยัตลาด

ทุน) มีการเจริญเติบโตมากกวา่ในเขตกรุงเทพฯ โดยในช่วง 10  ปีท่ีผา่นมา บริษทัไดข้ยายสาขาเพิ่ม 25 สาขา จากเดิม 66  

สาขา หรือโดยเปิดสาขาเพ่ิมเฉล่ียประมาณปีละ 3 ถึง 5 สาขา ทาํใหส้ามารถใหบ้ริการลูกคา้ต่างจงัหวดัเพิ่มอีก 18 จงัหวดั 

รวมเป็น 56 จงัหวดั โดยปัจจุบนัสัดส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตต์่างจงัหวดั : กรุงเทพฯ ของบริษทั 70% : 30% ซ่ึง

เม่ือเปรียบเทียบกบัสัดส่วนยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นต่างจงัหวดั : กรุงเทพฯ ท่ี 75% :25% บริษทัยงัมีนโยบายเพ่ิม

สดัส่วนธุรกิจในต่างจงัหวดัเพิ่มข้ึน เพ่ือใหมี้สดัส่วนใกลเ้คียงกบัยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นประเทศ สาํหรับสัดส่วน

เช่าซ้ือกบัเงินสดของตลาดรถจกัรยานยนตใ์นประเทศ บริษทัประเมินวา่มีสดัส่วนเช่าซ้ือสูงถึง 80%  

 ตั้งแต่ปี 2556 ถึงไตรมาส 3 ปี 2557 เศรษฐกิจไทยชะลอตวัต่อเน่ือง 7 ไตรมาสติดต่อกนั จนเร่ิมขยายตวัเพิ่มข้ึน

อีกคร้ังในปลายไตรมาส 4 ปี 2557 จนถึงส้ินปี 2559 ในขณะเดียวกนัภาคการส่งออกของประเทศซ่ึงมีขนาดประมาณ 

70% ของ GDP  ติดลบสามปีต่อเน่ืองและเร่ิมกลบัมาขยายตวัอีกคร้ังในปี 2559 ท่ี 0.5% เป็นคร้ังแรกในรอบ 4 ปี และ

ขยายตวัต่อเน่ืองในปี 2560 เป็นปีท่ี 2 ท่ี 9.9% รวมทั้งราคานํ้ามนัดิบโลก (WTI) ลดลงตั้งแต่ตน้ปี 2557 จากราคา US$ 100  

ต่อ BARREL   มาอยูที่่ US$ 41 ต่อ BARREL ส้ินปี 2559 หรือมากกว่า 59% แต่ราคานํ้ ามนัปรับตวัสูงข้ึน US$ 60 ต่อ 

BARREL ณ ส้ินปี 2560 หรือเพ่ิมข้ึน 46% ทาํให้ราคาสินคา้เกษตรหลกัของประเทศ เช่น ยางพารา ปาลม์นํ้ ามนั มนั

สําปะหลงั มีราคาลดลง ประกอบกบัปัญหาภยัแลง้ที่ยาวนานต่อเน่ืองมา 3 ปี จนถึงกลางปี 2559 ส่งผลให้เกษตรกรมี

ผลผลิตนอ้ยหรือบางพ้ืนท่ีไม่สามารถเพาะปลกูได ้ประกอบกบัหน้ีครัวเรือนของประชาชนสูงสุดถึง 81.2% ของ GDP ใน

ไตรมาส 4 ปี 2558 ทาํใหผู้ใ้หบ้ริการสินเช่ือเขม้งวดในการอนุมติัสินเช่ือในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จนกระทัง่ ปลายปี 2559 

ราคาสินคา้เกษตรเร่ิมฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ และดีข้ึนต่อเน่ืองจนถึงกลางปี 2560 พร้อมกบัปริมาณสินคา้เกษตรท่ีสามารถผลิต

ไดเ้พิ่มข้ึน แต่ในช่วงคร่ึงปีหลงั 2560 ราคาสินคา้เกษตรเร่ิมอ่อนตวั เน่ืองจากปริมาณการผลิตสูง อีกทั้งหน้ีครัวเรือนของ

ประชาชนมีแนวโนม้ลดลง 78.1%ของ GDP ทาํใหส้ภาพเศรษฐกิจโดยรวมเร่ิมฟ้ืนตวั และตั้งแต่ปี 2558 ทางกลุ่มบริษทัมี

การขยายตัวของลูกหน้ีเช่าซ้ือ 9ไตรมาสต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 4 ปี 2560 ทางกลุ่มบริษัทมีขนาดสินเชื่อเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตเ์พิ่มข้ึน  20.1% หรือเพิ่มข้ึนมากกวา่ 4.8 เท่า ของยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตท่ี์เพ่ิมข้ึน 4.2% ในปี 2560 

จากนโยบายเพิ่มความเขม็งวดในการปล่อยสินเช่ือ อีกทั้ง นโยบายเร่งตดัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อเน่ือง 15 ไตรมาส 

ทั้งน้ี ในปี 2561 ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตค์าดวา่จะเพิ่มข้ึนประมาณ 3.3 % ท่ี 1,870,000 คนั 
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ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ และสัดส่วนเปรียบเทยีบระหว่างการซ้ือด้วยสินเช่ือเช่าซ้ือและเงินสด   

                        หน่วย : คน 

ประชากรในประเทศไทย 2560 % 2559 2558 2557 2556 

กรุงเทพมาหานคร 5,682,415 8.59 5,686,646 5,696,409 5,692,284 5,686252 

ภาคเหนือ 12,098,164 18.28 12,079,106 12,072,421 11,846,651 11,825,955 

ภาคกลาง 17,018,869 25.71 16,879,244 16,753,526 16,532,023 16,366,870 

ภาคอสีาน 21,989,477 33.22 21,945,392 21,916,034 21,845,254 21,775,407 

ภาคใต้ 9,399,578 14.20 9,341,162 9,290,708 9,208,504 9,131,425 

รวมทั้งประเทศ 66,188,503 100.00 65,931,550 65,729,098 65,124,716 64,785,909 

 ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน, สาํนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง 

  (หน่วย: คนั) 2560 2559 2558 2557 2556 

ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ 1,810,856 1,738,254 1.671,237 1,699,218 2,004,000 

-ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 

-ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นต่างจงัหวดั 

460,676 

 

1,350,180 

436,815 

 

1,301,439 

395,190 

 

1,276,047 

364,969 

 

1,334,249 

454,263 

 

1,549,737 

-ร้อยละยอดจาํหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

-ร้อยละยอดจาํหน่ายรถจักรยานยนต์ใน

ต่างจังหวดั 

25.44 

 

74.56 

25.13 

 

74.87 

23.65 

 

76.35 

23.74 

 

76.26 

22.38 

 

77.62 

 

ปริมาณการซ้ือดว้ยสินเช่ือในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละการซ้ือด้วยสินเช่ือ      

ปริมาณการซ้ือดว้ยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละการซ้ือด้วยเงินสด      

ท่ีมา : ข้อมลูจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์, กรมการขนส่งทางบก 

 หมายเหตุ : * ขอ้มลูปริมาณการซ้ือสินคา้ดว้ยสินเช่ือและการซ้ือดว้ยเงินสด มีขอ้มูลส้ินสุด ถึงเดือน มิถุนายน 2555 เท่านั้น เน่ืองจากทาง

กรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจง้รายละเอียดของขอ้มูลได ้

 

2.3 การจดัหาบริการ 

     2.3.1  แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

     แหล่งท่ีมาของเงินทุนของกลุ่มบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

                     1. เงินท่ีไดรั้บจากการชาํระค่างวด เป็นแหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัโดยกลุ่มบริษทัจะนาํเงินท่ีไดรั้บ

จากการชาํระค่างวดของลกูคา้ในส่วนท่ีเหลือจากการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ ไปเป็นเงินทุนในการใหสิ้นเช่ือกบัลกูคา้ 
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      2. เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ซ่ึงอยู่ในรูปของเงินกูย้ืมหมุนเวียนจาก  

ธนาคารพาณิชยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ  

                      3. เงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหุน้กู ้ซ่ึงจาํหน่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั อายหุุน้กู ้3 -5 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอายุ

การใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือโดยเฉล่ียแก่ลกูคา้ใหม่ 

                      4. เงินกูย้มืระยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากธนาคารพาณิชย ์ 

                      5. ส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ และกาํไรสะสม สาํหรับนโยบายการ

จดัหาเงินทุนในอนาคต กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการจดัหาแหล่งเงินทุนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดย

คาํนึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชาํระคืนและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   

2.3.2  การให้กู้ยมื 

1) นโยบายการให้กู้ยมื 

กลุ่มบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อความสามารถในการชาํระคืนหน้ีของลูกคา้ โดยไดก้าํหนดคุณสมบติั เบ้ืองตน้ของ

ผูข้อสินเช่ือวา่ตอ้งมีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการชาํระค่างวด มีอาชีพการงานท่ีมัน่คงและท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งอยูใ่นพ้ืนท่ี

ท่ีให้บริการได ้ โดยลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบริษทั คือ บุคคลธรรมดารายยอ่ยทัว่ไป ซ่ึงมีรายไดเ้พียงพอตามเกณฑ์

มาตรฐานของกลุ่มบริษทั 

2) ธุรกจิให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 

ขั้นตอนการพจิารณาสินเช่ือเบือ้งต้น 

หลงัจากท่ีผูข้อสินเช่ือไดแ้สดงความประสงคใ์นการเช่าซ้ือต่อเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะพิจารณา

ความเหมาะสมของผูข้อสินเช่ือ โดยพิจารณาจากความมัน่คงของรายได ้อาชีพ หลกัแหล่งท่ีอยูอ่าศยั และคุณสมบติัของผู ้

ค ํ้าประกนั ในกรณีของรถยนตซ่ึ์งเกือบทั้งหมดจะเป็นรถยนตใ์หม่ สําหรับรถจกัรยานยนตซ่ึ์งทั้งหมดเป็นรถใหม่กลุ่ม

บริษทัจะเป็นผูก้าํหนดเง่ือนไขการรับเช่าซ้ือ ต่อจากนั้น เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะตกลงเง่ือนไขการ ใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือไดแ้ก่ ยอด

จดัหรือเงินดาวน์ ค่างวด  ค่าทะเบียนและ พ.ร.บ. และค่าประกนัภยัก่อนลงนามทาํสัญญาเช่าซ้ือเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะแจง้

รายละเอียดผูข้อสินเช่ือเบ้ืองตน้ไปยงัสาํนกังานเพื่อให้ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือดาํเนินการตรวจสอบประวติัของผูข้อสินเช่ือ

จากระบบฐานขอ้มูลของกลุ่มบริษทัวา่บุคคลดงักล่าวอยูใ่นบญัชีรายช่ือตอ้งหา้ม (Black List) ของทางกลุ่มบริษทัหรือไม่ 

สาํหรับรถยนต ์มีการตรวจสอบจากฐานขอ้มูลของ National Credit Bureau (NCB) เพ่ิมเติมจากการตรวจสอบปกติของทาง

บริษทั รวมถึงตรวจสอบภาระผกูพนัอ่ืนท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณา หรืออยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระกบักลุ่มบริษทั (ทั้งน้ี

บญัชีรายช่ือดงักล่าวเป็นรายช่ือท่ีกลุ่มบริษทัจดัทาํข้ึนเอง โดยรวบรวมประวติัการชาํระเงินค่างวดของผูท่ี้เคยขอสินเช่ือ

เช่าซ้ือจากกลุ่มบริษทั รายช่ือตอ้งหา้ม คือ รายช่ือลกูคา้ท่ีมีปัญหาในการชาํระเงินในอดีต) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการพจิารณาสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบประวติัผูข้อสินเช่ือ หากผูข้อสินเช่ือมีประวติัดีหรือไม่มีรายช่ืออยูใ่น Black 

List ของฐานขอ้มูลกลุ่มบริษทั เจา้หน้าที่สินเชื่อจะให้ผูข้อสินเชื่อกรอกขอ้มูลในคาํขอสินเชื่อพร้อมยืน่เอกสาร

ประกอบการขอสินเช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ย สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาใบเสร็จเงินเดือน และ
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เอกสารของผูค้ ํ้าประกนั โดยผูข้อสินเช่ือจาํเป็นตอ้งแสดงเอกสารตวัจริงแก่เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ และตกลงรายละเอียดการเช่า

ซ้ือ ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะจดัทาํ Credit Scoring เพื่อประเมินฐานะของลูกคา้และ ผูค้ ํ้าประกนัก่อนส่งขอ้มูลและเอกสาร

ทุกฉบบัให้เจา้หน้าที่ตรวจสอบเพือ่ดาํเนินการตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูล

ทั้งหมดในฐานขอ้มูลลูกคา้ของกลุ่มบริษทัก่อนพิจารณาสินเช่ือในขั้นต่อไป อยา่งไรกต็ามหากลูกคา้มีรายช่ืออยูใ่น Black 

List หรือไม่ผา่นมาตรฐาน Credit Scoring กลุ่มบริษทัจะปฏิเสธการใหสิ้นเช่ือและแจง้ผลใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือเพือ่แจง้

ต่อไปยงัลกูคา้  

 

 ขั้นตอนการอนุมตัสิินเช่ือ 

ภายหลงัเจา้หน้าที่ตรวจสอบไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล หากขอ้มูลและหลกัฐาน

ดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การอนุมติัสินเช่ือของกลุ่มบริษทั ฝ่ายสินเช่ือจะดาํเนินการอนุมติัคาํขอสินเช่ือเช่าซ้ือ

ดังกล่าวและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบโดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะใช้เวลาพิจารณาและอนุมัติการให้สินเชื ่อเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตไ์ดภ้ายใน 3 วนั กลุ่มบริษทัจะใชเ้วลาในการพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตภ์ายใน 7 วนั และ

กาํหนดผูมี้อาํนาจอนุมติัวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

ผูมี้อาํนาจอนุมติัวงเงินสินเช่ือ 

 

รถจกัรยานยนต ์

 

รถจกัรยานยนต ์

Big Bike 

รถยนตเ์ก่า 

(รถมือสอง) 

รถยนตใ์หม่ 

 

สินเช่ืออ่ืนๆ 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 125,000 800,000 800,000 1,800,000 75,000 

ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ < 150,000 <1,000,000 <1,000,000 < 2,500,000 < 120,000 

รองกรรมการผูจ้ดัการ < 1,200,000 <1,250,000 < 1,250,000 < 5,000,000 < 2,500,000 

กรรมการผูจ้ดัการ < 2,500,000 < 2,500,000 < 2,500,000 < 10,000,000 < 20,000,000 

คณะกรรมการบริหารบริษทั > 2,500,000 > 2,500,000 > 2,500,000 > 10,000,000 > 20,000,000 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงานภายหลงัผ่านอนุมตัสิินเช่ือ 

หลงัจากคาํขอสินเช่ือไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อย ผูจ้าํหน่ายจะเป็นผูด้าํเนินการโอนกรรมสิทธ์ทรัพยสิ์นให้แก่

กลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัจะจดัให้มีการประกนัภยัทรัพยสิ์นทนัทีท่ีลูกคา้ไดรั้บทรัพยสิ์นไปจากผูจ้าํหน่าย โดยกลุ่ม

บริษทัเป็นผูรั้บผลประโยชน์ ทั้งน้ีขอ้มูลและหลกัฐานของลูกคา้จะอยูใ่นฐานขอ้มูลของกลุ่มบริษทั ซ่ึงฝ่ายปฏิบติัการจะ

ติดตามดูแลลกูคา้ต่อไป  

 

• การให้บริการอ่ืนนอกจากบริการสินเช่ือเช่าซ้ือ  

นอกเหนือจากการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ กลุ่มบริษทัยงัใหบ้ริการการทาํประกนัภยับริการต่ออายกุรมธรรมแ์ละ

การดูแลบริการลูกคา้ในเร่ืองงานทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ยงัมีการผ่อนชาํระกบักลุ่มบริษทั โดยฝ่ายปฏิบติัการจะมี

เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลอาํนวยความสะดวกในบริการดงักล่าว 
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• การจดัเกบ็หน้ี 

ฝ่ายปฏิบติัการจะรับผิดชอบดูแลลูกคา้ในส่วนของการรับชาํระค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซ้ือ โดยส่งเอกสารใบ

แจง้การชาํระเงิน (Statement) ใหแ้ก่ลูกคา้ทุกเดือน ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถผอ่นชาํระค่างวดไดห้ลายวิธีเช่น การชาํระค่างวด

โดยเงินสดผา่นธนาคาร ชาํระโดยเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ หรือธนาณติั หรือชาํระค่างวดผา่นเจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีของกลุ่ม

บริษทัซ่ึงไปรับค่างวด หรือชาํระค่างวดผา่นสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขา อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดเ้พิ่มช่อง

ทางการชาํระค่างวดผา่น Counter Service (ร้านสะดวกซ้ือ) ทัว่ไปเพือ่เพ่ิมความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ โดยปกติกลุ่มบริษทั

จะดาํเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นใหแ้ก่ลกูคา้หลงัการชาํระค่างวดครบถว้นตามสญัญาเช่าซ้ือ  

• การบริหารหน้ีและการยดึทรัพย์สิน 

ฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูติ้ดตามดูแลการชาํระเงินค่างวดของลูกคา้ โดยการชาํระค่างวดจะเป็นตามรายละเอียด

เร่ือง “การจดัเกบ็หน้ี” ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ หากเกิดการคา้งชาํระค่างวด กลุ่มบริษทัจะมีมาตรการควบคุมสินเช่ือดงัน้ี 

                 1. หลงัจากการผา่นการอนุมติัสินเช่ือ เจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีจะดาํเนินการสอบทานท่ีอยูแ่ละการติดต่อลูกคา้ เช่น 

ท่ีพกัอาศยั ท่ีทาํงาน และเบอร์โทรศพัท ์

        2. ในกรณีท่ีลูกคา้คา้งชาํระไม่เกิน 3 งวด ฝ่ายปฏิบติัการจะติดต่อเพื่อแจง้เตือนการชาํระค่างวดและตรวจสอบ

การใหบ้ริการของทางกลุ่มบริษทัแก่ลกูคา้ผา่นทางโทรศพัท ์  

        3. ในกรณีท่ีลูกคา้คา้งชาํระมากกวา่ 3 งวด แต่นอ้ยกวา่ 6 งวด ฝ่ายปฏิบติัการจะส่งเจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีของ

กลุ่มบริษทัเพือ่ติดตามและตรวจสอบทรัพยสิ์น กรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถชาํระค่างวดหรือส่งมอบทรัพยสิ์นได ้กลุ่มบริษทั

จะดาํเนินการส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาตามท่ีกฎหมายกาํหนดไปยงัลกูคา้ 

        4. เจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีพิเศษของกลุ่มบริษทัจะดาํเนินการยดึทรัพยสิ์นจากลูกคา้และ/หรือดาํเนินคดีทนัที กรณี

ท่ีสามารถยึดทรัพยสิ์นมาได ้ เจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาประเมินสภาพ และความเหมาะสมในการปรับสภาพทรัพยสิ์นนั้นๆ 

เพ่ือดาํเนินการจาํหน่าย ในกรณีท่ีจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ียดึมาไดแ้ต่ไดเ้งินมาไม่เพียงพอท่ีจะชาํระหน้ีคงเหลือ กลุ่มบริษทัจะ

ดาํเนินการดา้นกฎหมายกบัลกูคา้และผูค้ ํ้าประกนัต่อไป  

              ในการดาํเนินการควบคุมสินเช่ือในขั้นตอนดงักล่าว หากเป็นกรณีที่มีความเสียหายที่ชดัเจนและเป็นเร่ือง

เร่งด่วน กลุ่มบริษทัอาจจะดาํเนินการหลายๆ มาตรการพร้อมกนั ทั้งน้ีบริษทัจะเร่ิมคิดเบ้ียปรับทนัทีท่ีผิดนดัชาํระงวดท่ี 1 

โดยอตัราเบ้ียปรับเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) กาํหนดหรือเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย 

MRR ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บวกดว้ยร้อยละ 10 ต่อปี 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 

 

เน่ืองจากรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัเป็นดอกเบ้ียรับจากการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ซ่ึงถกูกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย

ไวค้งท่ีตลอดอายสุัญญา ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนอตัราดอกเบ้ียจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงไดค้งสัดส่วนการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีระยะเวลา 3 ปี 

และออกหุน้กูร้ะยะเวลา 2-3 ปีไวใ้นระดบัสูง ทาํใหบ้ริษทัสามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ณ 31 

ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ีรวม 40.2 ลา้นบาท (ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 27.9 

ลา้นบาท) หุน้กูร้วม 4,000.0 ลา้นบาท (ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 200.0 ลา้นบาท) เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท่ี้

ถึงกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี จาํนวน 3,812.3 ลา้นบาท มีสัดส่วน 80.3 % และเงินกูย้มืระยะยาวและหุ้นกูมี้สัดส่วน 85.1 %

ของยอดเงินกูร้วมทั้งหมด 4,748.2 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์รจาก บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ท่ีระดบั 

A- (แนวโนม้คงท่ี) ทาํให้ทั้งสถาบนัการเงินและผูล้งทุนเกิดความมัน่ใจมากข้ึนในความแขง็แกร่งของฐานะการเงินของ

ทางบริษทั เป็นผลใหบ้ริษทัไดรั้บเง่ือนไขท่ีดีข้ึน

ความเส่ียงด้านการเงนิ 

 

  

ความเส่ียงดา้นการตลาดและการแข่งขนั 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

-  สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ มีภาวะการแข่งขนัที่คู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มาใน

อุตสาหกรรมไดไ้ม่ยากนักหากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มบริษทัมีประสบการณ์อยู่ใน

อุตสาหกรรมน้ีมาเป็นเวลายาวนานกวา่ 45 ปี ทาํใหมี้ระบบฐานขอ้มูลลูกคา้เช่าซ้ือขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจ ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสามารถพิจารณาสินเช่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การใหบ้ริการลูกคา้ท่ีรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ดว้ยเครือข่ายของคู่คา้และเจา้หนา้ที่สินเช่ือกระจายกว่า 240 แห่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

รวมถึงมีเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจและเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือกระจายกวา่ 836 แห่ง ในต่างจงัหวดั ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีความ

ไดเ้ปรียบผูป้ระกอบการรายอ่ืน  

-  สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

สําหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์นั้ น ผูป้ระกอบการที่เป็นบริษัทเงินทุนขนาดใหญ่       

ผูป้ระกอบการในรูปบริษทัท่ีเกิดจากการร่วมทุนของบริษทัแม่ของค่ายรถยนต ์ หรือบริษทัขา้มชาติซ่ึงมีความ   ไดเ้ปรียบ

จากตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่าและฐานเงินทุนขนาดใหญ่ ไดแ้ข่งขนัในดา้นราคาอยา่งรุนแรงเพื่อใหไ้ดม้า    ซ่ึงส่วนแบ่งทาง

การตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาดเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียทรงตวัอยูใ่นระดบั   ค่อนขา้งตํ่า แต่ในปีท่ีผา่น

มามีผูป้ระกอบการหลายรายประสบปัญหาจากลูกหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายไดจึ้งชะลอการให้สินเช่ือรถยนต์ใหม่จึงเป็น

โอกาสของกลุ่มบริษทัฯในการท่ีจะคดัเลือกลูกคา้ที่มีคุณภาพจึงหันมาให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่โดยแนวโน้มมีการ

แข่งขนัท่ีไม่รุนแรงจนเกินไป  
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ในการขยายธุรกิจของผูป้ระกอบการแต่ละรายในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตส์ามารถทาํไดต้าม

ศกัยภาพของบริษทัโดยไม่มีขอ้จาํกดัจากหน่วยงานใดๆ ดงันั้นผูป้ระกอบการทุกรายมีโอกาสท่ีจะไดรั้บความเส่ียงจาก

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ หากขาดความระมดัระวงัในการให้สินเช่ือ และขาดระบบการบริหารและการจดัการท่ีดี 

อยา่งไรก็ตามจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัคุณภาพของสินเช่ือและหลกัประกนั กลุ่มบริษทัจึงไดก้าํหนด

มาตรการสาํคญัในการประกอบธุรกิจ อาทิ กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการอนุมติัสินเช่ือท่ีชดัเจน กาํหนดให้มีมาตรฐานการ

พิจารณาอนุมติัสินเช่ืออยา่งเขม้งวดทุกขั้นตอน รวมถึงการกาํหนดวงเงินสินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงของลูกหน้ีและ

หลกัประกนัแต่ละราย ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การตั้งสาํรองเป็นค่าเผือ่สําหรับความเส่ียงในอนาคต เป็นจาํนวนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมกบัธุรกิจมาโดยตลอด  

ความเส่ียงต่อผลการดาํเนินงานอนัเกดิจากสินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ 

 
รถจกัรยานยนตห์รือรถยนตท่ี์กลุ่มบริษทัยดึคืนมาจะถูกนาํมาจาํหน่าย ซ่ึงโดยทัว่ไปหากลูกคา้ชาํระค่างวดมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 3 งวดจะสามารถลดความเส่ียงจากการขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นท่ียดึมาได ้ อยา่งไรกต็ามเม่ือมีการขาดทุน

เกิดข้ึน ส่วนต่างจากการขาดทุนดงักล่าว ยงัสามารถติดตามทวงถามจากผูใ้ชบ้ริการเช่าซ้ือและผูค้ ํ้าประกนัได ้ ซ่ึงจะ

สามารถชดเชยความเสียหายดงักล่าวลงได ้อน่ึงจาํนวนผลขาดทุนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั สภาพ ยีห่อ้ รุ่นรถ จาํนวนปี 

และความตอ้งการในทอ้งตลาดท่ีมีต่อสินคา้นั้นๆ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการวา่จา้งปรับสภาพรถจกัรยานยนตข์องบริษทั

เพ่ือสร้างมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่สินคา้ก่อนนาํออกจาํหน่าย ทาํใหส้ามารถลดความเส่ียงจากการขาดทุนในการขายสินทรัพยท่ี์ยดึ

มาไดอี้กทางหน่ึง  

ความเส่ียงจากการขาดทุนในการขายทรัพย์สินทีย่ดึมาได้ 

 
จากการท่ีบริษทัใชร้ะบบการอนุมติัท่ีมีมาตรฐาน ประกอบกบัคู่มือการปฏิบติังาน รวมทั้งการใชร้ะบบการให้

คะแนนสินเช่ือ สาํหรับการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ พนกังานสินเช่ือสามารถปฏิบติังานอยา่งมีมาตรฐาน และบริษทั

สามารถลดการพ่ึงพาผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ได ้ อยา่งไรกดี็ บริษทัมีการใหผ้ลตอบแทนท่ีจูงใจต่อพนกังาน ประกอบกบัการ

อบรมและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของพนกังานต่อไป 

ความเส่ียงจากการพึง่พาอาศัยผู้เช่ียวชาญ 

 
ปัจจุบนัธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือถูกกาํกบัโดยสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  (สคบ.) ซ่ึงกาํกบั

ดูแลสัญญาเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค เช่น กาํหนดระยะเวลาและขั้นตอนการบอกเลิกสัญญา และอตัราเบ้ีย

ปรับการผิดนดัจ่ายชาํระในอตัราไม่เกิน MRR ของธนาคารกรุงไทย+10% โดยมิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.)ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเขา้มากาํกบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือเพือ่ควบคุมใหก้าร

ดาํเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อทุกบริษทัท่ีอยูใ่นธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ืออยา่งไรกต็ามปัจจุบนักลุ่ม

บริษทัไดป้ฏิบติัตามแนวทางที่ทาง ธปท. ใชก้าํกบัสถาบนัการเงิน เช่น เกณฑ์การตั้งสํารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

นโยบายการรับรู้และหยดุรับรู้รายได ้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่การเขา้มากาํกบัดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผล

กระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ความเส่ียงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ 
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อยา่งไรก็ดีหากในอนาคตภาครัฐเขา้มาควบคุมกิจการประเภทเช่าซ้ือมากข้ึนจะเป็นการกดดนัต่อ      ผูป้ระกอบการ

รายเลก็ๆ ท่ียงัไม่มีระบบการทาํงานท่ีเป็นมาตรฐาน และเป็นการสร้างกาํแพงป้องกนัมิใหมี้       ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้

มาในธุรกิจประเภทน้ีไดง่้ายเหมือนเช่นในอดีต 

 

 
เน่ืองจากระยะเวลาผอ่นชาํระของสินเช่ือเช่าซ้ือมอเตอร์ไซคอ์ยูร่ะหวา่ง 24 ถึง 30 เดือน และสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตอ์ยู่

ระหวา่ง 48 ถึง 60 เดือน หากใชกู้เ้งินระยะสั้นจาํนวนมาก อาจพิจารณาไดว้่าเป็นความเส่ียงหากถูกสถาบนัการเงินเรียก

เงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวคืนทนัที ถึงแมว้า่กลุ่มบริษทัมีฐานะการเงินท่ีแขง็แกร่งและเป็นลูกคา้ชั้นดีของสถาบนัการเงิน

กวา่ 14 แห่ง ไม่เคยมีปัญหาดา้นการเงินหรือการผิดนดัชาํระหน้ี แมก้ระทัง่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ท่ีสถาบนั

การเงินจาํนวนมากประสบปัญหาแต่กลุ่มบริษทักมิ็ไดถ้กูเรียกเงินกูย้มืคืนแต่อยา่งใด  เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการจ่าย

ชาํระคืนเงินกู ้บริษทัจึงไดเ้พิ่มเงินกูร้ะยะยาวเพื่อลดความเส่ียงในดา้นทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ซ่ึง ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมี

ยอดเงินกูร้ะยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ีกบัสถาบนัการเงินจาํนวน 40.2 ลา้นบาท  และหุ้นกูจ้าํนวน 4,000.0 ลา้นบาท 

สดัส่วนเงินกูด้อกเบ้ียคงท่ีระยะยาว (รวมท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) ท่ี 85.1 % ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถจาํกดัความเส่ียง

ในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

ความเส่ียงจากความแตกต่างระหว่างอายุของสินเช่ือเช่าซ้ือกบัแหล่งเงนิทุน 
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          4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

ทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีบ่ริษัทและบริษทัย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2560 

 บริษัท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)  

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั  

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

ท่ีดิน เจา้ของ 7.8 7.8 - 

อาคาร  เจา้ของ - - - 

ยานพาหนะ เจา้ของ 14.3 26.6 - 

ระบบคอมพวิเตอร์ เจา้ของ 6.4 8.7 - 

เคร่ืองใชส้าํนกังานตกแต่ง เจา้ของ 26.8 32.4 - 

ระบบสาธารณูปโภค เจา้ของและสญัญาเช่า 9.2 11.0 - 

ค่าบูรณะท่ีทาํการ เจา้ของ 32.4 35.0 - 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  สญัญาเช่า 39.7 43.3 - 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ เจา้ของ 1.0 1.5 - 

เคร่ืองมือช่าง เจา้ของ 0.07 0.08 - 

สิทธิการเช่า     

สาํนกังานสาขาเชียงราย 

เลขท่ี 70/6-9 ถนนพหลโยธิน 

ตาํบลรอบเวยีง อาํเภอเมือง 

เชียงราย  

สญัญาเช่า 2  ปี 

1 พ.ย.60–31 ต.ค. 62 

ค่าเช่า 24,000 บาท/เดือน 

0.07 0.12 - 

 

สาํนกังานสาขาเชียงใหม่ 

เลขท่ี 267/14-15 ถนนชา้งคลาน 

ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง

เชียงใหม่  

สญัญาเช่า 3 ปี 

       2 ก.พ.60–1 ก.พ 63 

ค่าเช่า 10,000 บาท/เดือน 

0.52 0.08 - 

 

สาํนกังานสาขาจนัทบุรี 

เลขท่ี 183/6-7 ถนนตรีรัตน ์

ตาํบลจนัทนิมิตร อาํเภอเมือง 

จนัทบุรี 

สญัญาเช่า 5 ปี 

       1 มีค.56–28 ก.พ 61 

ค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน 

0.01 0.08 - 

สาํนกังานสาขาระยอง 

เลขท่ี 43/5-6 ถนนจนัทอุดม  

ตาํบลท่าประดู่  อาํเภอเมือง 

ระยอง 

สญัญาเช่า 10 ปี 

        3 พ.ค.53–3 พ.ค.63 

ค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน 

0.3 0.4 - 

งานระหวา่งก่อสร้าง เจา้ของและสญัญาเช่า 6.6 3.4                               - 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั  

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช ้

ในการดาํเนินงาน 

เจา้ของ 5.7 5.7 ท่ีดิน3.2 ลา้นบาท ท่ีจงัหวดัปทุมธานี

และจงัหวดัฉะเชิงเทรา, อาคาร2.5 

ลา้นบาท ท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

 

 บริษัท ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี  (ล้านบาท) ภาระผูกพนั  

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

ท่ีดิน เจา้ของ 4.8 4.8 - 

อาคาร  เจา้ของ - 0.1 - 

เคร่ืองใชส้าํนกังานตกแต่ง เจา้ของ 0.08 0.08 - 

ค่าบูรณะท่ีทาํการ เจา้ของ 0.1 0.12 - 

ระบบคอมพวิเตอร์ เจา้ของ 0.1 - - 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช ้

ในการดาํเนินงาน  

สินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่า – ที่ดิน 

สินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่า – อาคาร 

เจา้ของ 

 

          เจา้ของ 

          เจา้ของ 

8.6 

 

12.8 

6.1 

8.6 

 

12.8 

6.5 

ท่ีดิน 8.6 ลา้นบาท ท่ีจงัหวดั

เชียงรายและลาํปาง 

 

 บริษัท ชยภาค จาํกดั 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

เคร่ืองใชส้าํนกังานตกแต่ง เจา้ของ - 0.004 - 

ยานพาหนะ เจา้ของ - 0.024 - 

ระบบคอมพวิเตอร์ 

สินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่า – ยานพาหนะ 

เจา้ของ 

เจา้ของ 

0.05 

3.33 

0.08 

4.922 

- 

 

 บริษัท ทเีค เดบ็ท์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

เคร่ืองใชส้าํนกังานตกแต่ง เจา้ของ 0.01 0.016 - 

ระบบคอมพวิเตอร์ เจา้ของ - - - 
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 Suosdey Finance PLC. 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

เคร่ืองใชส้าํนกังานตกแต่ง เจา้ของ 1.8 0.66 - 

ยานพาหนะ เจา้ของ 4.2 2.87 - 

ระบบคอมพวิเตอร์ เจา้ของ 0.04 0.05 - 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ เจา้ของ 0.2 0.08 - 

ระบบสาธารณูปโภค สญัญาเช่า 0.9 0.5 - 

ส่วนปรับปรุงอาคาร สญัญาเช่า 3.5 2.64 - 

 

 Sabaidee Leasing Company Limited. 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

เคร่ืองใชส้าํนกังานตกแต่ง เจา้ของ 0.45 0.54 - 

ระบบคอมพวิเตอร์ เจา้ของ 0.02 0.02 - 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ เจา้ของ 0.009 0.01 - 

ระบบสาธารณูปโภค สญัญาเช่า 0.21 0.24 - 

ส่วนปรับปรุงอาคาร สญัญาเช่า 1.07 1.62 - 

 

4.2 ลูกหนีก้ารค้า 

4.2.1 ลูกหนีเ้ช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัแบ่งแยกตามประเภทสินทรัพย์ 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท 

รถจกัรยานยนต ์        262,273 13,784.2 232,311 11,590.1 

หกัดอกผลเช่าซ้ือรอตดั  (4,001.8)  (3,412.3) 

หกัภาษีมูลค่าเพิ่มรอตดั  (836.0)  (721.7) 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (546.4)  (463.5) 

สุทธิ  8,400.0  6,992.6 

รถยนต ์ 1,828 651.2 2,519 802.5 

หกัดอกผลเช่าซ้ือรอตดั  (57.0)  (67.4) 

หกัภาษีมูลค่าเพิ่มรอตดั  (41.8)  (50.9) 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (7.2)  (57.7) 

สุทธิ  545.2  626.5 

รวม 264,101 8,945.2 234,830 7,619.1 
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4.2.2 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมื และลูกหนี ้Nano Finance  

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท 

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้มื 5,501 103.7 9,804 124.4 

หกัดอกผลรอการตดับญัชี  (14.2)  (12.8) 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (2.9)  (6.9) 

สุทธิ  86.6  104.7 

4.2.3 ลูกหนีอ้ืน่ของกลุ่มบริษัท 

 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท 

ลกูหน้ีเคาเตอร์เซอร์วสิ 1 63.2 1 51.7 

ลูกหน้ีอ่ืนๆ 512 12.8 600 15.1 

รวม 513 76.0 601 66.8 

 

4.2.4 กลุ่มลูกค้าทีม่สัีดส่วนเงินให้กู้ยมืคงค้าง มากกว่าร้อยละ 10 ณ วนัส้ินงวด 

-  ไม่มี - 

4.2.5 นโยบายการตั้งสํารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ในปี 2559 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีนโยบายการตั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ดงัน้ี 
 

 รถจกัรยานยนต์ 

 รายละเอยีดการตั้งสํารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ สําหรับลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ 

ยอดลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลอืสุทธิ* อตัราการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

ลกูหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด – คา้งชาํระ 1 เดือน 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 

คา้งชาํระ > 6 เดือน 

1.0  

20.0  

50.0  

100.0  

 * ยอดลกูหนีเ้ช่าซื้อสุทธิหลงัหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดและภาษีมลูค่าเพ่ิม  
 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์                                              (หน่วย: ล้านบาท) 

 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลอืสุทธิ* ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลอืสุทธิ* ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  ลกูหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด-คา้งชาํระ1 เดือน 7,222.3 72.2 6,067.8 60.7 

คา้งชาํระ 2- 3 เดือน 1,297.3 259.5 1,079.1 215.8 

คา้งชาํระ 4- 6 เดือน 424.1 212.1 244.3 122.1 

คา้งชาํระ > 6 เดือน 0.5 0.5 64.9 64.9 

รวม 8,944.2 544.3 7,456.1 463.5 

* ยอดหลงัหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดและภาษีมลูค่าเพ่ิม  
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 รถยนต์    

  รายละเอยีดการตั้งสํารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ สําหรับลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถยนต์  

ยอดลกูหน้ีเช่าซ้ือคงเหลือสุทธิ* อตัราการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ร้อยละ) 

ลกูหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด – คา้งชาํระ 1 เดือน 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 

คา้งชาํระ >12 เดือน 

                                          1.0 

                                          2.0 

                                         20.0 

                        50.0 

                                       100.0 

*ยอดคงเหลือหลงัหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดบัญชี   ภาษีมลูค่าเพ่ิม และหลกัประกัน 
 

 

  ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถยนต์                              (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2560  ปี 2559 

 ลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลอืสุทธิ* ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลอืสุทธิ* ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ลกูหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด –คา้งชาํระ 1 

เดือน 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 

คา้งชาํระ > 12เดือน 

479.2 

 

44.5 

18.8 

6.1 

3.8 

1.0 

 

0.2 

0.8 

1.5 

3.7 

556.4 

 

46.8 

11.5 

18.0 

51.5 

1.1 

 

0.2 

0.5 

4.5 

51.4 

รวม 552.4 7.2 684.2 57.7 

* ยอดหลงัหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดและภาษีมลูค่าเพ่ิม 

  

 เงนิให้กู้ยมื   

 รายละเอยีดการตั้งสํารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ สําหรับลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมื 

ยอดลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืคงเหลอืสุทธิ* อตัราการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

ลกูหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด – คา้งชาํระ 1 เดือน 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 

คา้งชาํระ > 6 เดือน 

1.0  

20.0  

50.0  

100.0  

 * ยอดลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสุทธิหลงัหักดอกผลรอตัด  
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 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมื และลูกหนี ้Nano Finance                           (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2560  ปี 2559 

 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืคงเหลอื

สุทธิ* 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืคงเหลอื

สุทธิ* 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ลกูหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด – 1 เดือน 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 

คา้งชาํระ > 12เดือน 

                81.9 

                6.0 

                 1.0 

                 0.4 

                 0.2 

0.7 

1.1 

0.5 

0.4 

0.2 

92.09 

14.28 

4.21 

0.99 

                0.06 

0.9 

2.85 

2.1 

0.99 

0.06 

รวม 89.5 2.9 111.63   6.90 

* ยอดหลงัหักดอกผลรอตัด 

 

สาํหรับการตั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีการคา้อ่ืน   กลุ่มบริษทัจะพิจารณาอตัราท่ีตั้ง ดงัน้ี 

   รายละเอยีดการตั้งสํารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีก้ารค้าอื่น 

ยอดลูกหนีก้ารค้าอื่น อตัราการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

ลกูหน้ีท่ีไม่คา้งชาํระ (< 1 ปี) 

ลกูหน้ีคา้งชาํระ > 1 ปี 

0 

100 

 

4.2.5 นโยบายการรับรู้รายได้และนโยบายการระงบัการรับรู้รายได้ 

ก่อนปี 2551 กลุ่มบริษทัมีนโยบายการรับรู้รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือโดยใชว้ิธีผลรวมจาํนวนตวัเลข (Sum of 

the Digits) เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 กลุ่มบริษทัเปล่ียนนโยบายการรับรู้รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือเป็นวิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับสัญญาเช่าซ้ือท่ีเกิดข้ึนใหม่เร่ิมตั้งแต่ปี 2551 ตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

เร่ืองสญัญาเช่า และบนัทึกรายไดจ้ากการผอ่นชาํระแต่ละงวดตามเกณฑค์งคา้ง  

กลุ่มบริษทัมีนโยบายการระงบัการรับรู้รายไดส้าํหรับส่วนท่ีเกิดจากลูกหน้ีสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีมียอดคา้งชาํระเกินกว่า    

3 งวดติดต่อกนัทั้งรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ 

หากลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งชาํระเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนัท่ีหยดุรับรู้รายไดไ้ปแลว้กลบัมาชาํระเงินตามปกติกลุ่มบริษทั

จะรับรู้ดอกผลเช่าซ้ือเป็นรายไดต้ามเกณฑเ์งินสด 

 

4.2.6 นโยบายการตดัหนีสู้ญ  

ลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตโ์ดยหากลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดตั้งแต่ 3 งวดข้ึนไป 

กลุ่มบริษทัจะดาํเนินการบอกเลิกสญัญาและยดึทรัพยสิ์นกลบัมา แต่หากมีการติดตามหน้ีสิน แลว้พบวา่ไม่สามารถบงัคบัใหมี้

การชาํระหน้ีหรือส่งคืนทรัพยสิ์นนั้นได ้บริษทัจึงจะพิจารณาในการตดัเป็นหน้ีสูญ ในทิศทางเดียวกบัการตั้งสาํรองหน้ีสูญ

ของบริษทั ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บการสอบทานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํเสนอใหผู้บ้ริหารอนุมติัใหด้าํเนินการตดัเป็นหน้ี

สูญตามระเบียบของบริษทั  
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ลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถยนต์ 

ในส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนต ์ หากลูกหน้ีรถยนตค์า้งชาํระค่างวดตั้งแต่ 3 งวด ข้ึนไป กลุ่มบริษทัจะดาํเนินการ

บอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสิ์นกลบัมาเช่นกนั อยา่งไรก็ตามหากลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดมากกวา่ 6 งวด กลุ่มบริษทัจะ

ดาํเนินการเร่งรัดและพิจารณาดาํเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด เวน้แต่พิจารณาแลว้เห็นวา่มูลหน้ีคงเหลือดงักล่าวไม่คุม้กบั

ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจึงทาํการตดัหน้ีสูญตามกฎหมาย 

 

4.3 สินทรัพย์รอการขาย 

สินทรัพยร์อการขายแสดงมูลค่าตามยอดคงเหลือตามบญัชีสุทธิ หรือมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย ดงัน้ี 

ยอดคา้งไม่เกินหน่ึงปี ร้อยละ  30                                   

ยอดคา้งเกินหน่ึงปี ร้อยละ 100                              

     จาํนวนรถยดึคงเหลอืเปรียบเทยีบกบัลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลอืของกลุ่มบริษทั  

 

ปี 

จาํนวนรถยดึ (คนั) 

 

(1) 

จาํนวนลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลอื      

ทั้งหมด(จํานวนสัญญา/คนั) 

(2) 

ร้อยละ 

 

(3) = (1)/(2) 

รถจกัรยานยนต์    

31 ธนัวาคม 2558 5,973 230,845 2.6 

31 ธนัวาคม 2559 6,972 232,311 3.0 

31 ธนัวาคม 2560 7,647 262,273 2.9 

รถยนต์    

31 ธนัวาคม 2558 1 3,274 0.03 

31 ธนัวาคม 2559 - 2,519 - 

31 ธนัวาคม 2560 -                    - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 
 

ลายมือช่ือ......................................... 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 30 

 

4.4 เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี                                                                                

  (หน่วย: ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2560 

บริษัท ธุรกจิ 
ทุนทีอ่อกและ

เรียกชําระแล้ว 

ร้อยละ 

การลงทุน

ทั้งทางตรง

และ

ทางอ้อม 

มูลค่าเงนิ

ลงทุน 

1.  บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละ

ใหบ้ริการติดตามหน้ี 

50.0 99.99 50.0 

2. บริษทั ชยภาค จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์ 40.0 99.99 44.0 

3. บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั ใหบ้ริการติดตามหน้ีและติดตาม

ยดึรถ 

0.7 99.99 - 

4. บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบ

อาชีพ 

50.0 99.99 49.9 

5. Suosdey Finance PLC 

 

ใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

และรถยนต ์

34.9 

 

99.80 

 

34.9 

 

6. Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

 

ใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

และรถยนต ์

21.0 

 

61.90 

 

5.0 

 

รวม    183.8 

 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษทัยอ่ยทั้งห้าบริษทั โดยแต่ละบริษทัยอ่ยจะมีคณะกรรมการร่วม

กาํหนดนโยบายและกลยุทธ์กบับริษทัเพือ่ให้ผูบ้ริหารในแต่ละบริษทัยอ่ยนาํไปปฏิบติั  ทั้งน้ีนโยบายหลกัของบริษทัยอ่ย    

ทั้งหา้แห่งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

-ไม่มี-      
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่   

 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

ข้อมูลบริษทั 

ช่ือบริษทั : บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง : สาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 69   ถนนรามคาํแหง     

                       แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339 

เวบ็ไซต ์ :  www.tk.co.th 

ประเภทธุรกิจ :  เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

เลขทะเบียนบริษทั : ทะเบียนเลขท่ี 0107546000130  

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน 500,000,000 หุน้ 

 

 

ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษทัฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

1. ช่ือบริษทั : บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั  

สถานท่ีตั้ง : สาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง  

  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339 

ประเภทธุรกิจ : เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละบริการจดัเกบ็หน้ี 

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ 

 

2. ช่ือบริษทั : บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั  

สถานท่ีตั้ง : สาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 320 หอ้ง 9 เอ อาคารตั้งฮัว่ปัก 

   ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม  

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339 

ประเภทธุรกิจ : บริการจดัเกบ็หน้ี 

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน  140,000 หุน้ 

 

3. ช่ือบริษทั : บริษทั ชยภาค จาํกดั  

สถานท่ีตั้ง : สาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 71 ถนนรามคาํแหง   

  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339  
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ประเภทธุรกิจ : เช่าซ้ือรถยนต ์

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน 40,000 หุน้ 

 

4. ช่ือบริษทั : Suosdey Finance PLC 

สถานท่ีตั้ง : No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla, 

  Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia 

ประเภทธุรกิจ : ใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน 1,000,000 หุน้ 

 

5. ช่ือบริษทั : Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

สถานท่ีตั้ง : 077, Thaduea Road  

  Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak, 

  Vientiane Capital, Lao PDR      

ประเภทธุรกิจ : ใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน 626,250 หุน้ 

 

6. . ช่ือบริษทั : บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั  

สถานท่ีตั้ง : สาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 71 ถนนรามคาํแหง   

  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339  

ประเภทธุรกิจ : ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ 

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ 

 

 

ข้อมูลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)จาํกดั 

สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400    

  โทรศพัท ์ 0-2009-9000   โทรสาร  0-2009-9991 
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ผูส้อบบญัชี  : บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

  นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 หรือ 

  นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ 

  นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425    

สถานท่ีตั้ง         : 705-706 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)  

  เลขท่ี 89 ซอยวดัสวนพล ูถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  โทรศพัท ์ 0-2630-7500   โทรสาร  0-2630-7506 

                                         

6.2 ข้อมูลสําคญัอื่น 
-ไม่มี- 
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ส่วนที่  2   

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

  7.1 จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้ว 

              (1) หุ้นสามญั 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 

1 บาท 

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

• รายช่ือผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

รายช่ือผู้ถอืหุ้นใหญ่ ณ วนัที ่25 สิงหาคม 2560 

รายช่ือผู้ถอืหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้นทีถ่อื (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1. บริษัท สินทองหล่อ จาํกดั    211,800,000 42.36 

2. นางสาวปฐมา พรประภา         27,566,667     5.51 

3. นายประพล พรประภา         25,566,667     5.11 

4. นางสาวปฤณ พรประภา         21,227,700    4.25 

5. บริษัท เอส.พ.ี อนิเตอร์เเนช่ันแนล จาํกดั  18,200,000                              3.64 

6. นางอโนทยั พรประภา    15,366,666                              3.07 

7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา 13,000,000                             2.60 

- นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา 7,000,000                             1.40 

- นางนงนุช พรประภา           6,000,000    1.20 

8. นางสาวสุพฒันา พรประภา         10,666,670     2.13 

9. นายรักสนิท พรประภา 9,500,000    1.90 

- นายรักสนิท พรประภา   9,450,000                             1.89 

- นางสิริรัตน์ พรประภา    50,000     0.01 

10. นายนุพงศ์ พรประภา     6,000,000 1.20 

รวม      358,894,370                            71.78 

ท่ีมา :  รายงานรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 โดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์  

          (ประเทศไทย) จาํกดั 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

บริษทัมีหลกัทรัพยอ่ื์น ไดแ้ก่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมียอดหุน้กูค้งคา้งจาํนวนเงินรวม 4,000 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุผูถื้อ 

หุ้นกู้ 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.2-2.8 ต่อปี อายหุุน้กู ้คงเหลือ  1-3 ปี 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้“A-” แนวโนม้เครดิต “คงท่ี” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั  

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม  2560 

           

7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

• 
บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรหลงั

หกัภาษีเงินไดข้องบริษทั  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

สาํหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 30 ของกาํไร

หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ต่ละปี 

ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลไดใ้ชปั้จจยัดงัต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบเช่น ผลการดาํเนินงานและ

ฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั  

โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึง

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยใหแ้จง้แก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไปเพื่อทราบ 

 

เปรียบข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 

 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ 1.42 0.75 0.32 1.00 0.85 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ 0.80 0.43 0.18 0.40 0.45 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 56.9 57.5 54.9 40.0 53.2 
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                                        8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั  

         1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3 คน 

         2. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน ท่ีมีความเป็น

อิสระโดยมีหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย ์และมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความน่าเช่ือถือของ

งบการเงิน รวมทั้งหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

         3.     มีการมอบอาํนาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การกาํกบั

ดูแลกิจการแลว้ 

 

                นิยาม คุณสมบัติ และหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการอสิระ   

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูท่ี้มีอาํนาจควบคุม

ของ บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อน

ไดรั้บแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พีน่อ้ง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ใน

ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้ งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดรั้บแต่งตั้ง ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทาํ

รายการทางการค้า ที่กระทาํเป็นปกติเพือ่ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ

สินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์

ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 

2 ปี ก่อนไดรั้บแต่งตั้ง  

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ

ค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ทั้งน้ีในกรณีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ

อิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดรั้บ

แต่งตั้ง  



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    แบบ 56-1 

 

ลายมือช่ือ......................................... 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 38 

  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 

     

1. ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัตกิรรมการตรวจสอบ 

2. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีตอ้งมี กรรมการตรวจสอบอยา่ง

นอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
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คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 ท่าน ดงัน้ี 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

ประชุม 

สามญัผู้ถือหุ้น 

เข้าประชุม/

ทั้งหมด 

ประชุม 

วสิามญัผู้ถือ

หุ้น 

เข้าประชุม/

ทั้งหมด 

ประชุม 

คณะกรรมการ

บริษทั 

เข้าประชุม/

ทั้งหมด 

ประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เข้าประชุม/

ทั้งหมด 

ประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

เข้าประชุม/ทั้งหมด 

  1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 1/1 1/1 5/5   

  2.นายรักสนิท  พรประภา กรรมการ 1/1 1/1 4/5   

  3.นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา กรรมการ 1/1 1/1 5/5   

  4.นางสาวปฐมา  พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ 1/1 1/1 5/5   

  5.นายประพล  พรประภา กรรมการ/ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

1/1 1/1 5/5   

  6.นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค  กรรมการ 

 

1/1 1/1 5/5   

  7.นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา กรรมการ/ ผูจ้ดัการฝ่าย

บญัชี 

1/1 1/1 5/5  1/1 

  8.นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร กรรมการอิสระ/  

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

1/1 1/1 5/5 4/4  

  9.นายทวปี ชาติธาํรง กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการสรร

หาและกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ /

กรรมการตรวจสอบ 

1/1 1/1 5/5 4/4 1/1 

 10.นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ 

1/1 1/1 5/5 4/4  

 11. นายวบิูลย ์เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

1/1 1/1 5/5  1/1 

       นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

บริษทั 

1/1 1/1 5/5   
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8.2 คณะผู้บริหาร 
 

คณะผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 13 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางสาวปฐมา  พรประภา  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายประพล  พรประภา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายอภิชยั  เอ้ือมเสถียรพร  ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายประสิทธ์ิ  ไทรนนทรีย ์ ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

5. นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

6. นางสุภชัฌา ทวรัีกษ ์  ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) ดูแลงานตรวจสอบภายใน 

7. นายสมบุญ  นาราสุนทรกลุ  ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ1และรักษาการฝ่ายปฏิบติัการ 2 

8. นายทวศีกัด์ิ  เจริญศกัด์ิโยธิน  ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศ 

9. นายสนัติ อ่ินแกว้   รก.ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ 

10. นายพิสิฏฐ์ เปล่ียมทรัพย ์  ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 

11. นายธิติพล เลือดภกัดี   ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 

12. นายคมัภีร์ หวงัสุนทร   ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 

13. นายปิติ  งามเลิศ   ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 
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• โครงสร้างภายในบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ฝ่ายตรวจสอบและ 
บริหารหนีพ้เิศษ  

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
    

 

 

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
    

 

 
ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือภูมภิาค 2 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 2 
ปรับสภาพ/ จาํหน่าย 

 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 1 
สนิเช่ือเช่าซือ้กรุงเทพ 

ฝ่ายงานต่างประเทศ 
 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือภูมภิาค 1 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 1 
สนิค้าคงคลัง 

คณะกรรมการบริษทั 
 

กรรมการผู้จดัการ    
 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

สาํนักตรวจสอบภายใน 
สาํนักกรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 
    

 

 

รองกรรมการผู้จดัการ 
    

 

 

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าคอบแทนกรรมการ 
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       เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นายวชิยั สุรนคัครินทร์ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 6 

พฤศจิกายน 2550 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 

 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสม เพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการ 

และ/หรือผูบ้ริหาร ปฏิบติังานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีบริษทักาํหนด โดย

บริษทัจะพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน ส่วนกรรมการอิสระ ไดรั้บค่าตอบแทนใน

รูปเบ้ียประชุมในวงเงินท่ีขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยในปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 -  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการในแต่ละคร้ังท่ีมาประชุม  40,000 บาท/ คน/ คร้ัง 

- สาํหรับกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมรายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อคร้ัง โดยให้

ประธานกรรมการชุดยอ่ยไดรั้บเบ้ียประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อคร้ัง 

ในปี 2560 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจาํนวน 5 ท่าน ในฐานะท่ีเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดยอ่ยและท่ี

ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั ในรูปของเบ้ียประชุม ตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

เบีย้ประชุม (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

รวม 

 

1.นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

280,000 180,000  460,000 

2.นายทวปี ชาติธาํรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ 

280,000 160,000 45,000 485,000 

3.นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 280,000 160,000  440,000 

4.นายวบิูลย ์เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

280,000  40,000 320,000 

5.นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 280,000   280,000 

 รวม 1,400,000 500,000 85,000 1,985,000 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละ

ท่าน โดยในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหาร จํานวน 14 คน ในรูปของเงินเดือน โบนัส เป็นจํานวนเงิน 

39,035,174 บาท  
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 2) ค่าตอบแทนอืน่  

 2.1) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ – ไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ 

 2.2) ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

 เงนิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดย

ในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 3 ราย รวมทั้งส้ิน 110,880 บาท 

 

8.4 บุคลากร   

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 2,408 คน โดยในปี 2560 บริษทัจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจาํนวนทั้งส้ิน  

751.2 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ และเงินสมทบ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และอ่ืนๆ นอกจากน้ี 

บริษทัยอ่ยไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทั เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 79.5 ลา้นบาท 

ปี 2560 

 

บมจ.ฐิตกิร บริษัทย่อย 

  

-  ฝ่ายสินเช่ือและบริหารหน้ี (คน) 1,446               76 

-  ฝ่ายปฏิบติัการ (คน) 17              157 

-  ฝ่ายบญัชี (คน) 35                  4   

-  ฝ่ายการเงิน (คน) 323  

-  ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ (คน) 9                87 

-  สาํนกัตรวจสอบภายใน (คน) 34  

-  สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ (คน) 209                11 

รวม (คน) 2,073              335 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 671.7              79.5 

 ทั้งน้ี ใน 3 ปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ี

สาํคญั 

โดยบริษทัให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน โดยในปี 2560 คิดเป็น

จาํนวนเงินทั้งส้ิน 751.2  ลา้นบาท  

บริษทั มีนโยบายการจ่ายอตัราค่าตอบแทนพนกังาน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทาง

ธุรกิจและการเติบโตของบริษทั 

นอกเหนือจากการท่ีบริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้กบัพนกังานในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนเล้ียงชีพแลว้ 

บริษทัยงัมีสวสัดิการอื่นให้กบัพนกังาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาํปี ค่าเดินทางไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั 

จดัให้มีประกนัอุบติัเหตุหมู่ โครงการกองทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือให้กบัพนักงานที่ประสบภยัพิบติั รวมถึงการให้

รางวลัสาํหรับพนกังานท่ีมีความตั้งใจในการทาํงาน เป็นรางวลัพนกังานดีเด่น เพือ่เป็นการจูงใจให้พนกังานของบริษทั มีขวญั

และกาํลงัใจในการสร้างความเจริญเติบโตใหบ้ริษทัฯ ในระยะยาว 
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กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการ

ปฏิบติังาน โดยมุ่งเนน้การบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัเนน้การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ตามหลกั

บรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหพ้นกังานมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบติังาน 

ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีการจดัปฐมนิเทศสาํหรับ พนกังานใหม่ เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในระบบการทาํงาน รวมถึง

วฒันธรรมองคก์ร นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัอบรมทั้งการอบรมภายในบริษทั และการส่งอบรมภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ 

โดยเฉพาะในดา้นธุรกิจเช่าซ้ือ คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมทัว่ไป เช่น ความรู้ดา้นการบญัชี ภาษีอากร ซ่ึงข้ึนกบัความ

เหมาะสมของสายงานท่ีพนกังานนั้นทาํงานอยู ่ 

นโยบายการพฒันาพนักงาน  

 

ข้อมูลการฝึกอบรม 

สถิติการฝึกอบรมพนกังาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวนคน 1,109 1,356 2,350 

จาํนวนชัว่โมง 6,654 8,118 14,100 

 

การรายงานการถอืครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษทั และผู้บริหาร 

 การถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทั 31 ธนัวาคม 2559 และ ณ 31 ธนัวาคม 2560 

 แสดงจาํนวนหุน้โดยรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

 

1) รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ กรรมการบริษทั  

  

รายช่ือ 

 

จาํนวนหุ้น คู่สมรส 

ณ 31 ธันวาคม  

2559 

เปลีย่นแปลง เพิม่ 

(ลด) 

ณ 31 ธันวาคม  

2560 

การถอืหุ้นของคู่

สมรส  

1.ดร.ชุมพล พรประภา - - - 15,366,666 

2.นางสาวอรพนิธ์ุ ชาติอปัสร - - - - 

3.นายทวปี ชาติธาํรง - - - - 

4.นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ - - - - 

5.นายวบิูลย ์เพิ่มอารยวงศ ์ - - - - 

6.นายรักสนิท พรประภา 9,450,000 (1.89%) - 9,450,000 (1.89%) 50,000 

7.นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา 7,000,000 (1.40%) - 7,000,000 (1.40%) 6,000,000 

8.นางสาวปฐมา พรประภา 27,566,667 (5.51%) - 27,566,667 (5.51%) - 

9.นายประพล พรประภา 25,566,667 (5.11%) - 25,566,667 (5.11%) - 

10.นางบุษกร เหล่ียมมุกดา 150,000 (0.03%) (150,000) - - 

11.นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค - - - - 

     นายจกักช์ยั พานิชพฒัน ์ - - - - 
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2) รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ ผู้บริหาร * 

 

รายช่ือ 

 

จาํนวนหุ้น คู่สมรส 

ณ 31 ธันวาคม  

2559 

เปลีย่นแปลง 

เพิ่ม (ลด) 

ณ 31 ธันวาคม  

2560 

การถอืหุ้นของคู่สมรส  

 

1.นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร - - - - 

2.นางสุภชัฌา ทวรัีกษ ์ - - - - 

3.นายคมัภีร์ หวงัสุนทร - - - - 

4.นายทวศีกัด์ิ เจริญศกัด์ิโยธิน - - - - 

5.นายปิติ งามเลิศ - - - - 

6.นายประสิทธ์ิ ไทรนนทท์รีย ์ 33,000 (0.007%) - 33,000 (0.007%) - 

7.นายสมบุญ นาราสุนทรกลุ - - - - 

8.นายพิศิษฐ ์เปล่ียมทรัพย ์ - - - - 

9. นายธิติพล เลือดภกัดี - - - - 

10. นายสนัติ อ่ินแกว้ - - - - 
* หมายเหตุ : ขอ้มูลหลกัทรัพยข์องคณะผูบ้ริหารในตารางดงักล่าวขา้งตน้ แสดงเฉพาะผูบ้ริหารท่ีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการเท่านั้น 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 บริษทัฯให้ความสาํคญั และจดัให้มีกระบวนการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยปลูกฝังจิตสาํนึก เร่ืองจริยธรรม

ธุรกิจในการปฏิบติัต่อลูกคา้ คู่คา้ สังคม เพื่อนพนกังาน อยา่งมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม ความ

ซ่ือสตัย ์จนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

เป้าหมายระยะยาวของบริษทั 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่จะเป็นผูน้าํดา้นธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์โดยมีเป้าหมายการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขยายการใหบ้ริการสินเช่ือรถจกัรยานยนต ์ทั้งในประเทศและประเทศใน ASEAN โดยเม่ือปลายปี 

2557 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริการในราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงในระยะยาว

บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีมีความชาํนาญ และระบบเช่าซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัในการขยาย

ธุรกิจใหค้รอบคลุมในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีสาํคญัของคณะกรรมการบริษทั

ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยมีการทบทวนนโยบาย

เก่ียวการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  

 

9.1    นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีเพือ่ให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบไดอ้นัเป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุน้ พนกังานและลูกคา้ของบริษทั ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั เพือ่บรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าว คณะกรรมการไดก้าํหนดกรอบนโยบายสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการดงัน้ี 

- กาํหนดนโยบายการปฏิบติัและการใหบ้ริการ ลกูคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียม

กนั  

- กาํกบัดูแลใหมี้การบริหารงานและรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความมีประสิทธิภาพท่ี

เพียงพอ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยจดัใหมี้ระบบการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มุ่งมัน่ในการสร้าง

มลูค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

- ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้นและสามารถตรวจสอบได ้

- กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติัตามแนวทางเก่ียวกบัจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 

 

จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัเนน้ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งในการดาํรงไวซ่ึ้งช่ือเสียงอนัดีงาม ตลอดจนความเช่ือมัน่ในบริษทั ทั้งน้ี

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือแนวทางจรรยาบรรณ และไดแ้จง้แนวทางดงักล่าวใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทราบและ

ถือปฏิบติั นอกจากน้ี บริษทัยงัมอบหมายใหส้าํนกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังาน

ตามแนวทางดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดี

เก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงเน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน)          แบบ 56-1 
 

ลายมือช่ือ......................................... 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 47 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบติัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงานให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการกาํหนด จึงจดัให้มีช่องทางการส่ือสาร

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ทราบอยา่งสมํ่าเสมอ โดยผา่น

หลายช่องทาง ดงัน้ี 

1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

2. คู่มือ “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ” 

3. เวบ็ไซตข์องบริษทั ในส่วนของนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

4. การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

 

หมวด สิทธิของผู้ถอืหุ้น    

 คณะกรรมการไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น จึงไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการต่างๆ

เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้นว่าจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อนัไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น  การมี

ส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทั อยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีสาํคญัๆ ของบริษทั เป็นตน้ ดงัน้ี 

 1. บริษทัมีการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกประเภทรวมถึง”นกัลงทุนสถาบนั” เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ

บริษทั 

 2. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่งคาํถาม

ล่วงหนา้อยา่งชดัเจน และมีการเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้บน website ของบริษทั 

 3. ในปี 2560บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เป็นการประชุมสามญัประจาํปีซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 26 เมษายน 

2560 และจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง เป็นการประชุมวิสามญัประจาํปีซ่ึงจดัข้ึนในวนัที่ 27 กนัยายน  2560  โดย

บริษทัมอบให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือ

เชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 21 วนั  พร้อมขอ้มูลประกอบอยา่งเพียงพอและครบถว้นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุ วนั เวลา และสถานที่ รวมทั้งแผนที่แสดง

สถานท่ีประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ  

หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด  และขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชข้อ้มูลดงักล่าวใน

กรณีท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อ

หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 

 4. ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

บริษทั และการตรวจนบัคะแนนเสียงจะแสดงผลสรุปของทุกคะแนนเสียงในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 
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 5. ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ โดยจดัทาํบตัรลงคะแนนแยกตามเร่ืองท่ีสําคญั 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร และมีการเก็บบตัรลงคะแนนไวใ้นกรณีท่ีมีการคดัคา้นหรือ

งดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

 6. ประธานในท่ีประชุมมีการจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสม และโปร่งใส ในระหวา่งการประชุมมีการ

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น และใหก้รรมการช้ีแจงในรายละเอียดและตอบคาํถามของผูถื้อหุน้

ก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ กรรมการทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ

และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพือ่ตอบขอ้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง    

 7. บริษทัไดบ้นัทึกและจดัทาํรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น มีการบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอน การ

ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหท้ราบก่อนดาํเนินการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ และจดัส่ง

รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ใน

วนัเดียวกนั 

 8. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหผู้ถื้อหุน้รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งเผยแพร่

บนเวบ็ไซตข์องทางบริษทั 

 9. จดัใหมี้ช่องทางท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถติดต่อขอขอ้มูล เสนอความคิดเห็นต่างๆหรือติดต่อกรรมการอิสระ 

ไดโ้ดยตรงผา่นทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษทั  

 

หมวด การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษัทให้ความสําคญัและปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีการดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

 1. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมไวท่ี้ website ของบริษทัก่อนวนัประชุม 35วนั 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนไดรั้บเอกสารการประชุม 

2. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือคาํถามเกี่ยวกบับริษทั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ซ่ึงได้

ประกาศแจง้ใหท้ราบผา่นระบบการรายงานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ล่วงหนา้ 6 เดือนก่อนวนัประชุม รวมทั้งไดแ้จง้

ใหท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

 3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมขอ้มูลประกอบการ

พิจารณาดา้นคุณสมบติั โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ตามคุณสมบติักรรมการของบริษทั และ

ตอ้งให้ความยินยอมในการเสนอช่ือดว้ย เพือ่บริษทัจะไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา

ต่อไป  ซ่ึงไดป้ระกาศแจง้การเสนอช่ือรวมถึงหลกัเกณฑต่์างๆใหท้ราบผา่นระบบการรายงานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์

ฯล่วงหนา้ 6 เดือนก่อนวนัประชุม และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเช่นกนั 

 4. บริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษทั  

 5. ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามลาํดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และบริษทัจะไม่เพ่ิม

วาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

 6. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และให้เก็บบตัร

ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกรายไม่วา่จะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
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 7. บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้อง 

พร้อมทั้งให้รายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

คนใดคนหน่ึงในการเขา้ประชุมแทน 

 8. คณะกรรมการกาํหนดใหก้รรมการรายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ต่อคณะกรรมการบริษทั ปีละคร้ัง 

 9. ในการพิจารณาทาํรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการหรือ

ผูบ้ริหารที่มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนที่เกี่ยวขอ้ง จะไม่เขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาทาํรายการระหว่าง

บริษทักบัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 10. คณะกรรมการมีมาตรการการดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนด

นโยบายและวธีิการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ 

ส่วนตน ดงัน้ี 

 รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ดูรายละเอียดในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ยอ่ย คณะกรรมการชุดยอ่ย เร่ืองขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการบริษทั 

 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน  

ดูรายละเอียดในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ยอ่ย คณะกรรมการชุดยอ่ย เร่ืองการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 

 

หมวด บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ  

เจา้หน้ี ผูล้งทุน สังคม ภาครัฐ พนักงาน และชุมชนที่บริษทัตั้งอยู ่ซ่ึงไดก้าํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีและเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. บริษทัดาํเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา ยึดมัน่พฒันาธุรกิจให้ย ัง่ยืนและเติบโตต่อเน่ือง สามารถให้

ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี 

 2. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาค ยติุธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส 

รวมทั้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  

                3. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือปกปิดข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงอันจะทําให้เจ้าหน้ีเกิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม เช่น 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน การชาํระคืน หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และขอ้ตกลงอื่นๆ หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม

เง่ือนไขแห่งสัญญาท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัจะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกปั้ญหา โดยท่ี

ผา่นมาบริษทัไม่เคยกระทาํผดิขอ้ตกลงและเง่ือนไขกบัสถาบนัการเงิน   

 4. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ รวมถึงการรักษาความลบัของลูกคา้ และใหค้วามสาํคญัในการใชส้ัญญาท่ี

เป็นธรรมต่อลูกคา้โดยในปี 2544 บริษทัไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลกัษณ์เป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีรักษาสิทธิ

ผูบ้ริโภค 

 5. บริษทัถือปฏิบติัเพือ่แสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ ตามแนวทางคือ ดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของ

กฎหมาย และระเบียบต่างๆของหน่วยงานที่กาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลข่าวสารที่
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ครบถว้น ถูกตอ้งตามท่ีหน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือซ่ึง

กนั 

 6. ปฏิบติัต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั 

ไม่ใชว้ธีิไม่สุจริตเพ่ือทาํลายคู่แข่ง โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พพิาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

 7. บริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์

ของพนักงาน การปฏิบติัต่อผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัอย่างเท่าเทียมกนัและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการ

จดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานเพื่อเป็นหลกัประกนัในการดูแลพนกังานในระยะยาว บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัและดูแล

พนกังานดว้ยความเป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนในระดบัท่ีไม่ตํ่ากวา่ผลตอบแทนในตลาดแรงงานสาํหรับอุตสาหกรรม 

ใกลเ้คียงกนั ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและลกัษณะงาน ทั้งยงัไดป้รับปรุงเพิ่มเติมสวสัดิการให้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริมการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรอย่าง

ต่อเน่ือง 

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภยั 

จาํนวนวนัลาหยดุงานโดยเฉล่ียของพนกังาน (วนั) 2558 2559 2560 

จาํนวนวนัลาป่วยเฉล่ียต่อพนกังาน (วนั/คน) 3.3 4.0 4.2 

จาํนวน วนัลาหยดุจากการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยจากการทาํงาน (วนั/คน) 0.6 7.9 1.5 

สถิติการเกิดอุบติัเหตุ (คร้ัง) 11 11 2 

ผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน (ราย) 1 - 1 

 บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมภายในใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัรวมถึงระดบัผูบ้ริหาร รวมทั้งการส่งพนกังานไปฝึกอบรม 

สัมมนา กบัสถาบนัต่างๆในหลกัสูตรทั้งทางดา้นวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม การบริหาร 

การจดัการ รวมทั้งจดักิจกรรม Walk rally เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี และฝึกการทาํงานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริมใหมี้การ

อบรม Safty Riding สาํหรับพนกังานภาคสนามเพ่ือเป็นการลดอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์   

 8. เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์รแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํ

ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั 

โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้มายงั คณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแสและผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้ตรวจสอบเร่ืองนั้นๆเพ่ือ

พิจารณากาํหนดกระบวนการในการตรวจสอบและสืบสวนหาขอ้เท็จจริงและรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ัดการและ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตดัสินใจดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

กาํหนดใหมี้การเปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing Policy) เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหพ้นกังานรับทราบกระบวนการและวธีิปฏิบติัในการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิ 

รวมทั้งกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยผูร้้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได ้ผูรั้บขอ้

ร้องเรียนจะเก็บขอ้มูลเป็นความลบั โดยเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายและเกี่ยวขอ้ง

ดว้ยเท่านั้น และเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็นโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้้องเรียน  โดยช่องทางการรับเร่ือง 

1. Email : audit@tk.co.th 

2. หนงัสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งไปท่ี 

         ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

         บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

         69 ถ.รามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240 

mailto:audit@tk.co.th�
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3. โทรศพัท ์02-3107011, 02-3107110 

4. โทรสาร หมายเลข 02-3183339 

5. ติดต่อกรรมการอิสระ ผา่นทาง www.tk.co.th 

6. ยืน่เร่ืองโดยตรงท่ีเลขานุการบริษทั ผา่นแบบฟอร์มการแจง้เบาะแส บน website www.tk.co.th 

7. ติดต่อเลขานุการบริษทั ผา่นทาง investor@tk.co.th หรือทางไปรษณีย ์

เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรียน บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญักบัการเก็บขอ้มูลการร้องเรียนไวเ้ป็นความลบั 

และ ทาํการสอบสวนพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ โดยเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น 

 ในปี 2560 ไม่มีผูมี้ส่วนได้เสียรายใด แจ้งขอ้มูลผ่านช่องทางส่ือสารกับบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ จะ

ประชาสัมพนัธ์ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไดรั้บทราบช่องทางการส่ือสารกบับริษทัเพ่ิมมากข้ึน 

 

หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสําคญักบัการส่ือสารขอ้มูลแก่ผูล้งทุนทั้ งในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับงบ

การเงินและในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ  บริษทัจึงมีการเปิดเผยขอ้มูลโดยละเอียดและครบถว้น โปร่งใสและ

ทนัท่วงทีทั้งในส่วนของงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงทาํให้ผูล้งทุนเขา้ใจถึง

ฐานะและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ยงัจดัสรรเวลาเพื่อ

เขา้ช้ีแจงหรือให้ขอ้มูลบริษทัแก่ นกัลงทุนสถาบนั นกัวิเคราะห์และผูถื้อหุ้นทัว่ไปอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ส่ือสารขอ้มูลแก่ผู ้

ถือหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปอยา่งเท่าเทียมกนั  

ในปี 2560 บริษทัมีการนาํเสนอผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน แก่นกัวิเคราะห์ 

นักลงทุน ผูถื้อหุ้น โดยผ่านทางโทรศัพท์ การเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตัวต่อตัวรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งสมํ่าเสมอ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

• นกัลงทุนสถาบนั ในและต่างประเทศ พบผูบ้ริหาร          8 คร้ัง 

• การประชุมทางโทรศพัท/์ ตอบคาํถามทางโทรศพัท ์       40 คร้ัง 

• การเดินทางไปพบผูถื้อหุน้และนกัลงทุน       3 คร้ัง  

• บริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุน        4 คร้ัง 

และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและยอ้นหลงั กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) 

เ พื ่อใ ห้ผู ้ลง ทุน เข้า ถึ งข้อมู ลข อง บริ ษัท โ ด ยต ร ง จ า กผู ้บ ริ หา ร  เส มือ นนั่ ง ฟั งอ ยู่ ใ นห้อง ปร ะชุ ม  ผ่ า นท า ง 

website www.set.or.th/oppday และเพื่อประโยชน์ในดา้นงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ (Investor relation) บริษทัฯ มีการ Link 

ขอ้มลูดงักล่าวไปยงั website ของบริษทั www.tk.co.th  

 จดัใหมี้ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั นอกจากการเผยแพร่

ขอ้มูลผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี แลว้ ยงัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลผา่น  website ของ

บริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัอยา่งหน่ึงในการสร้างความน่าเช่ือถือและมูลค่าให้กิจการ 

โดยทางบริษทั จดัให้มีเลขานุการบริษทั คอยดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว บริษทัไม่ไดมี้หน่วยงานดา้นนกัลงทุน

สัมพนัธ์โดยตรง แต่สามารถส่ือสารผ่านทางสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงผูล้งทุน ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูล

บริษทัฯ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูล ไดท่ี้ โทร. 02-3107110, 7112 ในเวลาทาํการของบริษทั โทรสาร 02-3183339 หรือ 

ท่ีอีเมล Investor@tk.co.th และท่ี เวบ็ไซต ์www.tk.co.th   

http://www.tk.co.th/�
http://www.tk.co.th/�
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 การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูท่ีไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั มีดงัน้ี  

• งบการเงิน ไดแ้ก่งบการเงินประจาํปี และงบการเงินรายไตรมาส ซ่ึงเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีแสดงฐานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจึงตอ้งผา่นการตรวจสอบ หรือสอบทาน

ตามแต่กรณี เพื่อรับรองความถูกต้องจากผูส้อบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ ก.ล.ต. ให้ความ

เห็นชอบ และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษทัโดยคณะกรรมการตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น  เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงิน

รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบาย

บญัชีท่ีเหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้ง

ทรัพยสิ์น และเพือ่ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ป้องกนัการทุจริตหรือการดาํเนินการที่ผิดปกติอย่างมี

สาระสาํคญั โดยถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  นอกจากน้ี คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายการ

ทางการเงิน รายการระหวา่งกนั และระบบควบคุมภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผล

ต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ก่อนเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ และคณะกรรมการจดั

ใหมี้การเปิดเผยรายงานความรับผดิชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปีดว้ย 

• การเปิดเผยรายช่ือและประวติักรรมการ กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมทั้งผูบ้ริหาร   

• การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร 

• การเปิดเผยการถือหุน้ของบริษทัของกรรมการและผูบ้ริหาร 

• การเปิดเผยรายการท่ีมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

• การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผา่นมา 

เช่น จาํนวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุม  

 

หมวด ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ มีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

และมีความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี ท่ีตอ้งรับผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการบริษทั มีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ตลอดจนกาํกบัดูแล ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนดไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และตามมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ ในขณะเดียวกนัก็

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การทบทวนและอนุมติั วิสัยทศัน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัทุกๆ    

1 ปี หรือตามเห็นสมควร 

 1) บริษัทมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการและจํานวนบริษัททีก่รรมการแต่ละคนจะไปดํารง

ตาํแหน่ง 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงกาํหนดจาํนวนบริษทั

จดทะเบียนที่กรรมการจะไปดาํรงตาํแหน่ง ไม่ควรเกิน 5 บริษทั เพื่อให้กรรมการบริษทัมีเวลาในการปฏิบติัหน้าที่ใน

ฐานะกรรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาใหเ้พียงพอเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบได้
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อยา่งเตม็ท่ีฯ และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งท่ีอ่ืนของกรรมการแต่ละท่านอยา่งครบถว้นในรายงานประจาํปี

ของบริษทั  

และกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ ไวค้ราวละ 3 ปีและดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ 

หรือไม่เกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนของ

กรรมการแต่ละคน ไวใ้นเอกสารแนบ1 ของแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี โดยปัจจุบนัไม่มีกรรมการรายใดของบริษทั 

ท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 3 บริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย ์

จาํกดัการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยจะดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ ไม่ไดไ้ปเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน นอกเหนือจากการ

เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย 

 2) การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ รวมทั้งการกาํหนดอาํนาจหน้าที่  

 บริษทัมีการกาํหนดใหป้ระธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีใน

การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํโดยชดัเจน และควบคุมไม่ให้กรรมการบริหารคนใดคน

หน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงทาํ

ใหเ้กิดความถ่วงดุลการตรวจสอบการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ประธานกรรมการบริษทัจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ 

 4) ความเป็นอสิระของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ในกลุ่มคุณชุมพล พรประภา ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 49.1 (ณ 

วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560) อยา่งไรกดี็ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ร้อยละ 36.4 ของ

กรรมการทั้งคณะ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและสอบทาน ประธานกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีประธานอยา่งอิสระ ไม่ครอบงาํ

หรือช้ีนาํความคิดในระหวา่งการประชุม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนไดมี้โอกาสร่วมแสดงความเห็นอยา่งเตม็ท่ี โดย

ใหเ้วลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใหไ้ดม้ติท่ีประชุมในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 

 5) บริษัทจัดให้มเีลขานุการบริษัท โดยกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

1. ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งติดตามใหน้โยบายและขอ้แนะนาํของ

คณะกรรมการบริษทัมีผลในทางปฏิบติั  

3. รับผดิชอบในการจดัทาํและจดัเกบ็เอกสารสาํคญัต่างๆ 

- ระบบทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี, 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

4. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติังานอยา่งถกูตอ้งและรอบคอบ 

5. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

                6.    ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

                6)  กาํหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการผูจ้ดัการ อยา่งชดัเจน  นอกจากน้ี ยงัไดมี้ดาํเนินการอบรมพนกังานของบริษทั เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี 
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และความรับผิดชอบ อยา่งสมํ่าเสมอ ในรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย  บริษทัจะพิจารณาดว้ยความ

รอบคอบ  

                7) กาํกบัดูแลใหก้รรมการผูจ้ดัการดาํเนินการตามนโยบายท่ีตั้งไว ้

การประชุมคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอและมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจาํเป็น มีการกาํหนดวาระการ

ประชุมชดัเจนและจดัส่งวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหนา้ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการมี

เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ประชุม ประธานกรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการใชดุ้ลพินิจของ

ตนอยา่งรอบคอบ โดยจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง  

2) กาํหนดให้กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทั้งหมดท่ีจดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

3) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดร่้วมพิจาณาการเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการและ

เปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 

4) กาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการ มีการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ่ให้สารสนเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสําหรับใชป้ระกอบการ

พิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

5) ให้คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสาระสนเทศที่จาํเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั 

หรือผูบ้ริหารอื่นที่ไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาํหนด และในกรณีที่จาํเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มี

ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอก  โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

6) ในการประชุม กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียที่มีนัยสําคญัในเร่ืองที่พิจารณา ตอ้งออกจากที่ประชุมในวาระที่

พิจารณาเร่ืองดงักล่าว การพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงกรรมการมีสิทธิขอดู หรือขอตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอใหฝ่้าย

บริหารเขา้ร่วมประชุมเพือ่ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวโดยตรง สําหรับการลงมติการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัใหใ้ชเ้สียงขา้งมากและหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าวให้บนัทึกคาํคดัคา้นไวใ้นรายงาน

การประชุม 

7) คณะกรรมการตรวจสอบ (Non Executive Director) สามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่มี

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Director) เขา้ร่วมประชุม เพือ่เปิดโอกาสใหอ้ภิปรายประเดน็ปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัธุรกิจของบริษทั และเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของกรรมการ มีการเชิญผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้มูล

และตอบคาํถาม ในประเดน็ท่ีกรรมการตรวจสอบสงสัย แต่ไม่มีส่วนในการตดัสินใจ หรืออนุมติัในเร่ืองดงักล่าว โดยให้

มีการรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ  

8) คณะกรรมการมีการบนัทึกการประชุมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

9) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบดว้ยขอ้มูลสาํคญั เช่น วนั เวลาเร่ิม-ปิดประชุม สถานท่ีประชุม ช่ือ

กรรมการท่ีเขา้ประชุม สรุปประเดน็ท่ีมีการอภิปราย ความเห็น และผลการลงมติของคณะกรรมการ ช่ือผูจ้ดรายงานการ

ประชุม ช่ือผูต้รวจทาน และลงลายมือช่ือรับรองรายงานโดยประธานในท่ีประชุม 

10) จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ

กรรมการ มีการเปิดเผยจาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ประชุมในรายงานประจาํปี 
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ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง 

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน บริษทัไดจ้ดัทาํและระบุไวใ้นหวัขอ้ โครงสร้างการถือหุน้และการ

จดัการ  

 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งคณะโดยรวม และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะ และประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินผลการปฎิบติังาน

ของกรรมการผูจ้ดัการ โดยใชแ้บบประเมินตามแนวทางที่ศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัทาํข้ึน และจดัส่งให้บริษทัเพื่อนาํมาปรับใช ้เพื่อให้คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวน

ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานระหวา่งปีท่ีผา่นมา เพ่ือนาํมาแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน โดย

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับแบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการบริษทั (Board Self Assessment) นั้นจดัทาํข้ึนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ละปรับปรุงใหเ้หมาะสม

กบับริษทั ซ่ึงเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมกนัพิจารณาผลงานและ

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

 

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม 

   
ปี 2560 

 
ปี 2559 

หัวข้อประเมนิ 
คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ที่ได้ 
% 

ผล

ประเมนิ  
% 

ผล

ประเมนิ 

รวม 228 226.27 99.24% ดเียี่ยม 
 

98.84% ดเียี่ยม 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 52 51.82 99.65% ดีเยีย่ม 
 

99.30% ดีเยีย่ม 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 68 67.82 99.73% ดีเยีย่ม 
 

98.93% ดีเยีย่ม 

3. การประชุมคณะกรรมการ 36 35.36 98.23% ดีเยีย่ม 
 

98.48% ดีเยีย่ม 

4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 28 27.91 99.68% ดีเยีย่ม 
 

100.00% ดีเยีย่ม 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 20 19.91 99.55% ดีเยีย่ม 
 

99.09% ดีเยีย่ม 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 24 23.45 97.73% ดีเยีย่ม 
 

96.59% ดีเยีย่ม 
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ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะโดยภาพรวม   

   ปี 2560  ปี 2559 

 

หัวข้อประเมนิ 

คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ที่ได้ 

% ผล

ประเมนิ 

 

 

% ผล

ประเมนิ 

รวม 204 199.33 97.71%   ดเียี่ยม  96.41%   ดเียี่ยม 

1. กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 8 7.67 95.83% ดีเยีย่ม  87.50% ดีมาก 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ความพร้อมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.ขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน/  

   สาํนกัตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี 

7. การฝึกอบรมและทรัพยากร 

8. อ่ืนๆ 

12 

12 

72 

36 

48 

 

8 

8 

12.00 

12.00 

70.67 

35.33 

46.33 

 

7.33 

8.00 

100.00% 

100.00% 

98.15% 

98.15% 

96.53% 

 

91.67% 

100.00% 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00% 

100.00% 

96.30% 

98.15% 

94.44% 

 

95.83% 

100.00% 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

 

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ เป็นรายบุคคล  

   ปี 2560 

 

หัวข้อประเมนิ 

คะแนนเตม็ คะแนนที่

ได้ 

% ผล

ประเมนิ 

รวม 44 43.55 97.71%   ดเียี่ยม 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 

3. บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ 

8 

16 

20 

8.00 

15.64 

19.91 

95.83% 

97.73% 

99.55% 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

ดีเยีย่ม 

 

ผลการประเมนิผลงาน กรรมการผู้จดัการ 

ดาํเนินการจดัทาํแบบประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการ อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตาม

แนวทางการประเมินท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด (แบบประเมินผลงาน CEO) โดยแบ่งการประเมินเป็น 

(1) ความเป็นผูน้าํ (2) การกาํหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน (5) 

ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ (6) ความสัมพนัธ์กบัภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร (8) การ

สืบทอดตาํแหน่ง (9) ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (10) คุณลกัษณะส่วนตวั 

โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัดาํเนินการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการ อยา่งนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง 

2. เลขานุการบริษทั เป็นผูส้รุปและนําเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกรรมการ

ผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ ถือเป็นขอ้มลูเฉพาะตวับุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได ้
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ระบุไวใ้นหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ   

 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการ 

 คณะกรรมการมีการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขานุการบริษทั เป็นตน้โดยไดเ้ขา้ร่วมการสัมมนา/ 

อบรม กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ในบริษทัเป็นคร้ังแรก ฝ่ายจดัการ

จะจัดให้มีเอกสาร ข้อบังคบับริษัท นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลของบริษัทที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั ให้กรรมการใหม่รับทราบ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อม และทั้ง

จดัหาหลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ  

 

 แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบริหาร จดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งงาน ใน

ระดบับริหารและตาํแหน่งงานในสายงานหลกั และมีการทบทวนความเหมาะสมในทุกๆปี โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบติังานและศกัยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั มีการพฒันาการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโดยการสลบัโยกยา้ยตาํแหน่ง

ภายใน ให้เกิดความเชี่ยวชาญและทกัษะในงานหลายๆดา้น และกาํหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคคลที่

สามารถทดแทนตาํแหน่งงาน การพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน  

 

                9.2    คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

สาํหรับขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด เป็นดงัน้ี 

         คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 ท่าน ซ่ึงเป็น

ผูท้รงคุณวฒิุ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั  

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอรพินธ์ุ ชาติอปัสร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

3. นายทวปี  ชาติธาํรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายวบิูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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6. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 

7. นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา กรรมการ 

8. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ 

9. นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

10. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

11. นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุญนาค กรรมการ   

        นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์                  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั       

        เลขานุการบริษทั คือ นายวิชยั สุรนคัครินทร์  

 

                หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 มีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั กล่าวคือ มีอาํนาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัและมติของผูถื้อหุน้  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบายและ

ทิศทางการดาํเนินงาน รวมทั้งกาํกบัและควบคุมดูแลใหมี้การดาํเนินงาน ตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความ

ระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั                           

1. ร่วมกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ และนโยบายสาํคญัในการดาํเนินงานของบริษทั 

  2. จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบายและ

จรรยาบรรณดงักล่าว และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณเป็นประจาํทุกปี เพื่อใหแ้น่ใจวา่กรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีการปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งเคร่งครัดและไดมี้การเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบริษทั 

 3. มีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้าย

จดัการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาความ

สมดุลของวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุด

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

4. การรายงานการมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไดดู้แลรายการ

ดงักล่าวอยา่งรอบคอบ และเพ่ือป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัจึงมีมาตรการดูแล 

กล่าวคือ หากมีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน บริษทัจะดาํเนินการตามกฎระเบียบ และ

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งในฐานะท่ีบริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการทาํรายการระหวา่ง

กนั พร้อมทั้งเหตุผลของการทาํรายการ มลูค่ารายการ และ คู่สญัญาไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1  

1)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั วาระใดท่ีกรรมการมีส่วนไดส่้วนเสีย ประธานท่ีประชุมจะขอให้

กรรมการปฏิบติัตามนโยบาย โดยใหก้รรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ และออกจากท่ีประชุม พร้อมงดออกเสียงใน

วาระนั้น ในกรณีท่ีประธานเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีประชุมจะเลือกกรรมการท่ีเหลืออยูเ่ป็นประธานท่ีประชุมและดาํเนินการ

ประชุมต่อไปจนกระทัง่ส้ินสุดวาระดงักล่าว และใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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2) กรรมการมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์วา่ดว้ยขอ้พึงปฏิบติัและขอ้หา้มของกรรมการเก่ียวกบัการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ    

5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดส้อบทานระบบอยา่งสมํ่าเสมอ   เพือ่พฒันาระบบ

การตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ โดยมีการ

แบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารแต่ละท่านและพนกังานไวช้ดัเจน ทั้งดา้นการบริหารงาน การกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังาน การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเส่ียง การดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทั โดยมีการติดตาม 

ควบคุม และประเมินผล และจดัทาํรายงานเสนอต่อผูบ้ริหารในสายงานและคณะกรรมการโดยสมํ่าเสมอ   

   คณะกรรมการตระหนกัดีวา่การมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํให้มัน่ใจวา่ระบบการ

ควบคุมภายใน การปฏิบติังานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ไดด้าํเนินตามแนวทางท่ีกาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหน่วยงานดงักล่าวจะทาํการตรวจสอบและรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงท่ีผา่นมาไม่พบประเด็นความผิดพลาดท่ีสาํคญั และมีการปฏิบติังาน

เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้

6.การบริหารความเส่ียง  

กาํหนดนโยบายความเส่ียง(Risk Management Policy) และกรอบบริหารความเส่ียง ติดตามประสิทธิภาพ

ของการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ คณะกรรมการให้ความสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจให้บริการลูกคา้ทางดา้นการเงินซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเส่ียงจึงเพิ่มความ

รอบคอบและระมดัระวงัในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ ตลอดจนพนกังานของบริษทัเอง 

โดยกาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัความเส่ียงในดา้นต่างๆซ่ึงจะมีการ

รายงานความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั  

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

• ใหมี้กระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ 

• ให้มีการกาํหนดเพดานความเส่ียง และกาํหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเส่ียงที่เป็นสัญญาณเตือน

ภยั 

แนวปฏิบัตด้ิานความเส่ียง 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูรั้บผดิชอบ 

• ระบุปัจจยัเส่ียง กาํหนดมาตรการในการจดัการและควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดเ้พื่อ

ป้องกนั ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

• ให้ความสําคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียน

กลยทุธ์ แผนงาน และวธีิการบริหารจดัการไดอ้ยา่งทนัท่วงที  



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน)          แบบ 56-1 
 

ลายมือช่ือ......................................... 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 60 

• ให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจดัการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

และทุกคร้ังท่ีพบวา่ ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงรวมถึงการให้ความสาํคญักบัสัญญาณเตือน

ภยัล่วงหนา้ และรายการผดิปกติทั้งหลาย 

7. ดูแลใหก้ระบวนการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินมีความถกูตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และเป็นไปตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

8. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบริษทั ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารการจดัการ ให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ก่อนการดาํเนินการ 

1) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงมีมูลค่าของรายการท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามกฎระเบียบ หรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

3) การซ้ือหรือขายสินทรัพยส์าํคญั ซ่ึงมีมูลค่าของสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไป ซ่ึง

สินทรัพยบ์ริษทัจดทะเบียน 

 

               คณะกรรมการตรวจสอบ

                   คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

    

1.   นางสาวอรพินธ์ุ ชาติอปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.   นายทวปี ชาติธาํรง กรรมการตรวจสอบ 

3.   นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบ 

         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสุภชัฌา ทวรัีกษ ์

 โดยกรรมการตรวจสอบลาํดบัท่ี 1

ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้

งานตรวจสอบภายใน หรือหวัหนา้งานหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งการเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้

ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษทั 
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6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปน้ี 

1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 

7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 

8) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 

       หากกรรมการหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํ

ตามที่กล่าวขา้งตน้ต่อ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาด

หลกัทรัพย ์

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

                  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 กรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี           

 1. นายทวปี ชาติธาํรง    ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ                  

    2. นายวบิูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    3. นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ นางบุษกร เหล่ียมมุกดา 
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ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่องกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

             มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย วิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั และการกาํหนดค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อื่นๆให้แก่กรรมการ โดยมีหลกัเกณฑที์่ชดัเจน โปร่งใส  พิจารณาสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัฯ ท่ีมีความเหมาะสม เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั   

 

 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทั 5 ท่าน ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายพิสิฏฐ์   เปล่ียมทรัพย ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายอภิชยั   เอ้ือมเสถียรพร  กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค  กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นางสุภชัฌา ทวรัีกษ ์  กรรมการบริหารความเส่ียง 

        โดยมี    ดร.รัฐกร  พลูทรัพย ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คือ นางสุภชัฌา ทวรัีกษ ์

ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่องกรรมการบริหารความเส่ียง 

1.    กาํหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียง ของกลุ่มธุรกิจการให้เช่าซ้ือ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียง

ประเภทต่างๆท่ีสาํคญั เช่น ความเส่ียงดา้นลูกคา้ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการบริหาร ความ

เสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพือ่นําเสนอ

คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามเห็นชอบ 

2.    วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล  

       ปริมาณความเส่ียงของบริษทั ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3.    ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบติัตามนโยบายบริหารความเส่ียงภายใตแ้นวทางและ 

       นโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวม ความมีประสิทธิผล 

       ของระบบ และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงต่างๆรวมถึงส่ิงท่ี 

       ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  เพื่อช่วยในการใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และ

ดาํเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร

ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 5 ท่าน คือ 

คณะกรรมการบริหาร 
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1. นางสาวปฐมา  พรประภา  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายประพล  พรประภา  กรรมการบริหาร 

3. นายรักสนิท  พรประภา  กรรมการบริหาร 

4. นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค กรรมการบริหาร 

5. นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา  กรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ  นางบุษกร เหล่ียมมุกดา 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร   

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีทัว่ไปในนามของบริษทั และเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั  

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

3. ดาํเนินการในเร่ืองท่ีปฏิบติัเป็นปกติของธุรกิจ รวมทั้งการดาํเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอ่ืนๆของบริษทั  

4. มีอาํนาจในการจดัการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัทุกประการ 

5. รายงานผลประกอบการประจาํไตรมาส ท่ีผา่นการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ต่อตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ปฏิบติัหน้าที่อื่นตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้ งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่

คณะกรรมการบริหารนั้น ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจน

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และกาํหนดใหร้ายการท่ีกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือเป็นไปตาม

เง่ือนไขการคา้ ใหก้รรมการบริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิอนุมติัการทาํรายการนั้น และใหร้ายงาน

คณะกรรมการบริษทั เพือ่ทราบต่อไป เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

7. มีอาํนาจในการอนุมติัและดาํเนินการ ดงัน้ี   

7.1 อาํนาจในการอนุมติัวงเงินสินเช่ือและวงเงินใหกู้ย้มื 

  หน่วย : บาท 

ผู้มอีาํนาจอนุมตัวิงเงนิสินเช่ือ 

 

รถจกัรยานยนต์ 

 

รถจกัรยานยนต์ 

Big Bike 

รถยนต์เก่า 

(รถมอืสอง) 

รถยนต์ใหม่ 

 

สินเช่ืออืน่ๆ 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 125,000 800,000 800,000 1,800,000 75,000 

ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ < 150,000 <1,000,000 <1,000,000 < 2,500,000 < 120,000 

รองกรรมการผูจ้ดัการ < 1,200,000 <1,250,000 < 1,250,000 < 5,000,000 < 2,500,000 

กรรมการผูจ้ดัการ < 2,500,000 < 2,500,000 < 2,500,000 < 10,000,000 < 20,000,000 

คณะกรรมการบริหารบริษทั > 2,500,000 > 2,500,000 > 2,500,000 > 10,000,000 > 20,000,000 

7.2 มีอาํนาจในการเซ็นสัญญา MOU (Memorandum of  Understanding), Confidentiality Agreement, Letter 

of Intent และหรือบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการจะซ้ือหรือจะขายทรัพยสิ์น หน้ีสิน และหรือกิจการ เช่า

หรือให้เช่าทรัพยสิ์นระหวา่งกิจการ เพื่อหาขอ้สรุปนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและหรืออนุมติั

ในภายหลงั 
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7.3 มีอาํนาจในการขอวงเงินสินเช่ือและออกตราสารหน้ีเพ่ือกูเ้งิน เพือ่ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีเง่ือนไข 

7.3.1 วงเงินไม่เกินคร้ังละ 1,000,000,000 บาท 

7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

7.3.3 ตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

7.4 มีอาํนาจในการว่าจา้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางภาษี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผูต้รวจสอบและ

ประเมินราคา นายหนา้หรือตวัแทนในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ 7.2 และ 7.3 หรือ

เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชี และหรือคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนๆท่ีมีผลบงัคบักบักิจการ   

 

 9.3    การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

• กรรมการ 

            ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระ จาํนวน 2 ราย จากจาํนวนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด 3 ราย มีหนา้ท่ี

รับผดิชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบริษทั และเป็นผูเ้สนอ

ช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อใหไ้ดก้รรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

จากนั้นนาํเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑต์่อไป ทั้งน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอ

ช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ดงัน้ี 

1.  ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีลกัษณะความเป็นผูน้าํ 

2.  มีทกัษะทางดา้นวชิาชีพ มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นและมีประสบการณ์ในงานดา้นต่างๆ ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 3.  เป็นผูมี้วสิัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดเชิงกลยทุธ์ท่ีสามารถนาํบริษทัไปสู่การเติบโตท่ีมัน่คงและยัง่ยนื อีกทั้ง

เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมอีกดว้ย 

 4.  ตอ้งไม่เป็นผูแ้สวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผูที้่เกี่ยวขอ้งโดยใช้ขอ้มูลภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ หรือขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั และไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจ

ก่อใหเ้กิดการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 5.  ตอ้งเป็นผูทุ่้มเทเวลาใหก้บัธุรกิจอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 6.  ตอ้งไม่เป็นผูมี้ประวติัในเร่ืองการทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อเจตนากระทาํผิดกฎหมาย ทั้งในดา้นส่วนตวั

หรือบริษทั 

 7.  ตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิบติัภายใตข้อบเขต อาํนาจหนา้ท่ี ท่ีบริษทักาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

                ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย

จาํนวน 1 ใน 3 โดยอตัรา และในกรณีท่ีตอ้งการเลือกกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งเขา้เป็นกรรมการอีก ตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่านใหม่ท่ีมิใช่กรรมการท่านเดิมท่ีพน้จากตาํแหน่งตาม
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วาระเพื่อการเลือกตั้ง บริษทัจะจดัให้มีประวติัและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพือ่ผูถื้อหุ้นสามารถตดัสินใจจาก

สารสนเทศท่ีไดรั้บ 

 การประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพียงใดกไ็ด ้

บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นจาํนวนกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

 

• การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด   

ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสม

ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติ ความเหมาะสม มีความรู้

ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็น

อย่างดี และสามารถบริหารงาน ให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

• การสรรหาผู้บริหาร  

บริษทัฯ สรรหาบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารจากการคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม

จริยธรรมเขา้มาร่วมงาน และไดพ้ฒันาสร้างความพร้อมใหทุ้กคนมีโอกาสท่ีจะกา้วข้ึนมาเป็นผูบ้ริหารในอนาคตได ้ โดย

ผา่นขั้นตอนการประเมินศกัยภาพการทาํงานของพนกังาน ซ่ึงพนกังานท่ีไดรั้บการประเมินวา่มีศกัยภาพในการทาํงานท่ีดี 

จะไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทายและมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การเตรียมความพร้อมในการพฒันา

พนกังานทุกระดบัเพื่อทดแทนในกรณีท่ีมีตาํแหน่งงานวา่งลง 

 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

       ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

 

 9.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูแ้ต่งตั้งผูที้่จะไปบริหารในบริษทัย่อย โดยบุคคลที่ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน

บริษทัยอ่ย มีหนา้ท่ีดาํเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ย  

นอกจากน้ี บริษทักาํหนดให้บุคคลที่ไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นมีหน้าที่ตอ้งดูแลให้บริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัใน

เร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ให้

ครบถว้นถูกตอ้ง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทาํรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ

หลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถ

ตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 
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 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (CG Policy) โดยสรุปนโยบายสาํคญัดงัน้ี 

1. บริษทัมีมาตรการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี และแจง้

แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจะต้องรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัเม่ือเขา้รับตาํแหน่งคร้ังแรกและรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการ 

ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ในปี 2560 กรรมการ ผูบ้ริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 ในทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงและไดแ้จง้ให้เลขานุการบริษทัทราบเพื่อ

จัดทาํบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพือ่นําเสนอให้แก่

คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป และเปิดเผยในรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 

2.   นอกจากน้ียงัมีขอ้กาํหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที่ไดรั้บขอ้มูลภายใน นาํขอ้มูลไป

เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน

ต่อสาธารณะ โดยกาํหนดใหป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริตและยติุธรรมโดยสมํ่าเสมอ การ

ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวินยัจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดย

ไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

ทั้งน้ีแนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 

 9.6    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี        

                                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ค่าบริการอ่ืน 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 3.16 ไม่มี 

(นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ)   
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 9.7    การปฏบิัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 

ผลการประเมินการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย(์กลต.) ประจาํปี 2550-2560 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บคะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน และ

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี ในดา้นความโปร่งใส และคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ 

ในปี 2551-2560 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(กลต.) ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ร่วมกนัประเมินระดบั

การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย โดยบริษทัฯไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ ในระดบั 4 ดาว “ดี

มาก”  

 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มอบรางวลัเกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ใหก้บั บริษทัฯ และอีก 

16 บริษทั จากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมด 599 หลกัทรัพย ์ท่ีผา่นเกณฑย์อดเยี่ยมใน

การจดัประชุมใหญ่ สามญัประจาํปี คะแนนเตม็ 100% ต่อเน่ืองกนั 4 ปี (2552-2555) 

 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มอบรางวลัเกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ใหก้บั บริษทัฯ และอีก 

13 บริษทั จากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมด 528 หลกัทรัพย ์ท่ีผา่นเกณฑย์อดเยี่ยมใน

การจดัประชุมใหญ่ สามญัประจาํปี คะแนนเตม็ 100% ต่อเน่ืองกนั 6 ปี (2552-2557) 

ปี 2559 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มอบรางวลัเกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ใหก้บั บริษทัฯ และอีก 

12 บริษทั จากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมด 565 หลกัทรัพย ์ท่ีผา่นเกณฑย์อดเยีย่มใน

การจดัประชุมใหญ่ สามญัประจาํปี คะแนนเตม็ 100% ต่อเน่ืองกนั 8 ปี (2552-2559) 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

กรอบแนวความคดิเพือ่ความยัง่ยนืระยะยาว (Sustainability Framework) 

 เพื่อทาํใหบ้ริษทัฯสามารถดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตพร้อมๆกบัสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ผูบ้ริหาร พนกังานทุกๆคน ยึด

มัน่การทาํธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การเป็นธุรกิจการเงินที่มี

ความสาํเร็จและใหป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยนืต่อสังคมตามวสิัยทศัน์ของบริษทั  

 

• วสัิยทศัน์ 

การเป็นบริษทัชั้นนาํท่ีดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมลูค่าเพิ่มและ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนืและธาํรงรักษาไวซ่ึ้งความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

 

• พนัธกจิ 

มุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. รับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเตม็ท่ีในการปกป้องทรัพยสิ์นและธาํรงไวซ่ึ้งช่ือเสียงของ

บริษทั 

2. รับผดิชอบในภารกิจท่ีไดรั้บความไวว้างใจ โดยมีวนิยัในการดาํเนินงานและคาํนึงถึงความเส่ียงทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

3. มีกระบวนการตดัสินใจและขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจนและโปร่งใส 

4. ปฏิบติัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้แห่ง

ผลประโยชน์ 

5. ใหค้วามใส่ใจต่อชุมชนและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

• ภารกจิ 

1. ความเป็นผูน้าํในธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตแ์ละสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

2. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานของพนกังาน เสริมสร้างความภมิูใจ การมีส่วนร่วมของพนกังาน และ

การส่งเสริมใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในอาชีพการงานอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสังคม 

 

บริษทั มีแนวความคิดวา่ “ความรับผิดชอบ (CSR: Corporate Social Responsibility)” คือการท่ีบริษทัจะตอ้ง

มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความยัง่ยืนในการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการจรรโลงสังคม ให้ความสาํคญั

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) ทุกๆฝ่ายอยา่งครบถว้น ซึงหลกัการเหล่าน้ีอยูใ่นกระบวนการทาํงานของบริษทั และให้

พนกังานมีส่วนร่วม 

ในระดบัองคก์ร บริษทัมุ่งประกอบกิจการตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ต่อตา้น

การทุจริตคอรัปชัน่ และสร้างความโปร่งใสในการทาํงาน ควบควมการดาํเนินกิจการให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์ระเบียบท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ และปลูกฝังใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ท่ี

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษทัอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งบริษทัไดน้าํ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพการทาํงานและการให้บริการ ซ่ึงนาํไปสู่การสร้างผลตอบแทนและคืน

ประโยชน์สู่สังคม 

- มกีารจดัทาํคู่มอืนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานปฏิบติัตาม เพื่อใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายและระเบียบของบริษทั โดยใหย้ดึถือจรรยาบรรณ

น้ีในการการกระทาํทุกกิจกรรม การตดัสินใจและการทาํธุรกรรมต่างๆโดยบริษทั จะดาํเนินธุรกิจดว้ย

ความซ่ือสตัยเ์ป็นท่ีตั้ง 

- กาํหนดให้พนักงานทุกคนปฏบิัตติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Codes of Conduct) ท่ีบริษทัจดัทาํข้ึน และ

กาํหนดใหพ้นกังานท่ีเขา้ทาํงานใหม่ ไดท้ราบแนวปฏิบติั วา่ดว้ยคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพราะเช่ือวา่

แนวทางดงักล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั และความสาํเร็จระยะยาวใหก้บับริษทั 

 

แนวคดิในการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั (CSR: Corporate Social Responsibility) 

 บริษทัมีแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ดงัน้ี 

1. กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมโดยทัว่ไปของบริษทั จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(Stakeholders) ทุกๆฝ่าย อนัไดแ้ก่ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเหมาะสม

เพื่อใหทุ้กฝ่ายไดรั้บความเป็นธรรมและความพึงพอใจบนความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

2. บริษทัมุ่งเนน้การดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบริษทั (CSR in 

process) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเน้ืองานท่ีพนกังานทุกคนตอ้ง

รับผดิชอบร่วมกนั 

3. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มนอกกระบวนการ (After Process) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นการ

สนบัสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เช่น กิจกรรมบริจาคส่ิงของ กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต เป็นตน้ 

 

• ความรับผดิชอบต่อสังคม-ต่อพนักงาน (CSR in Employee’s Perspective) 

นโยบายการไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชน 

กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้งงาน ความมัน่คงและความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

รวมทั้งทาํให้มัน่ใจไดว้่าพนักงานมีความรู้ความชาํนาญที่จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน นอกจากน้ีกาํหนดให้ผูบ้ริหารและ

พนกังานตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงานและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิ

มนุษยชนใดๆ ไม่มีการใชห้รือสนับสนุนการใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษย ์และไม่สนบัสนุนแนวทางการทุจริตและ

คอรัปชัน่ทุกรูปแบบ 

ในปี 2560 บริษทัไม่ไดรั้บการร้องเรียนเร่ืองราวการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด จากพนกังาน คู่คา้ และผูมี้

ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจไดร้ะดบัหน่ึงวา่การดาํเนินงานของบริษทั ไม่ไดส้ร้างผลกระทบหรือมี

แนวโนม้ท่ีจะเกิดผลกระทบกบัสังคม ชุมชนในทอ้งถ่ิน 
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การดูแลและการพฒันาพนักงาน 

1. นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงาน 

บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานอยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและตาํแหน่งงาน นอกจากน้ียงัมีการเพิ่มเติม

สวสัดิการท่ีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เงินพิเศษท่ีผกูกบัผลงาน เช่นโบนสัจากการทาํงาน รางวลัพนกังานดีเด่น ตลอดจน

จดัใหมี้สวสัดิการต่างๆซ่ึงมากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ การจดัดูแลสุขภาพประจาํปี  

2.  ด้านการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  

บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่การพฒันาบุคลากร โดยวิธีการต่างๆท่ีเหมาะสมจะเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะส่งเสริม

ให้บุคลากรมีคุณภาพ ศกัยภาพและประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ความสามารถไดอ้ย่างเต็มที่ อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองคก์ร โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมและพฒันาสาํหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรม

และพฒันาสาํหรับบุคลากรเดิม 

2.1 การฝึกอบรมและพฒันาสําหรับบุคลากรใหม่ 

 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นแก่บุคลากรใหม่ เพื่อให้

เขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคก์ร สามารถปรับตวัและทาํงานในองคก์รไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.2 การฝึกอบรมและพฒันาสําหรับบุคลากรเดมิ 

บริษทัไดพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดต้าม

เป้าหมาย รวมทั้งเพือ่เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน โอนยา้ยตาํแหน่งงานอีกดว้ย ซ่ึงประกอบไปดว้ยการพฒันา

ตามกรอบ ดงัน้ี 

- การพฒันา โดยจดัให้มีการ Training ตามระดบัตาํแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการ

บริหารจดัการงานในแต่ละตาํแหน่งใหเ้ป็นไปตามท่ีองคก์รคาดหวงั 

- การจดัสัมมนาภายในองคก์ร โดยให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญในดา้นต่างๆร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบติังาน 

- จดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมการฝึกอบรมภายนอกองคก์ร  

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและความมัน่คงในการปฏบิตังิาน 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัสุขภาพของพนกังาน เพราะเช่ือวา่หากพนกังานมีสุขภาพดีแลว้ พนกังานยอ่ม

มีความสุข และมีคุณภาพชีวติท่ีดี ดงันั้นบริษทัจึงไดด้าํเนินกิจกรรมดงัต่อไปน้ีมาอยา่งต่อเน่ือง 

- การตรวจสุขภาพประจาํปีใหพ้นกังาน โดยมีรายการตรวจท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัและลกัษณะงานท่ี

รับผดิชอบ 

- การต่อตา้นส่ิงเสพติดภายในองคก์ร 

- จดัสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ท่ีมุ่งเนน้การช่วยเหลือพนกังานในกรณีท่ีพนกังานตอ้งเขา้รับการรักษาใน

ฐานะผูป่้วยใน และสวสัดิการในกรณีเป็นผูป่้วยนอก 

- การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆใหก้บัพนกังาน จดัสถานท่ีออกกาํลงักาย เพ่ือใหพ้นกังานไดผ้อ่นคลายจากการ

ทาํงาน และไดใ้ชเ้วลาทาํกิจกรรมต่างร่วมกนั การจดักิจกรรมกีฬาสี ประจาํปี โดยเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2552 เพ่ือ

กระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความสามคัคี ฝึกการทาํงานเป็นทีม เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และศกัยภาพ

ของพนกังาน 

 

 



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน)          แบบ 56-1 
 

ลายมือช่ือ......................................... 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 71 

4.  โครงการให้เงนิช่วยเหลอืแก่พนักงานทีป่ระสบภยัทางธรรมชาติ  

ทั้งอุทกภยั วาตภยั ท่ีทาํใหพ้นกังานตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์น อยา่งไม่ไดค้าดคิดมาก่อน สาํหรับเงินช่วยเหลือจะ

ทาํใหพ้นกังานสามารถปรับตวัและสามารถกลบัมาปฏิบติังาน และดาํเนินชีวติอยา่งปกติต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2559 ผูบ้ริหารและเพื่อนพนกังานกลุ่มบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ไดม้อบนํ้าใจเป็น

เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์แก่นายวทิวสั เมฆสงค ์ผูจ้ดัการสาขานครราชสีมา กรณีเกิดเพลิงไหมบ้า้น เป็น

จาํนวนเงิน 145,000 บาท 

5.    โครงการส่งเสริมความปลอดภยัในทีท่าํงาน  

     บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน ดงันั้นบริษทั จึงจดัใหมี้การ   

     ซอ้มหนีไฟ และซอ้มดบัเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหมอ้ยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีการจดัสถานท่ีทาํงาน 

     และจดัระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆรวมถึงจดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆใหเ้พียงพอต่อ 

     การทาํงาน เพื่อใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บความปลอดภยั และสุขอนามยัท่ีดีจากการทาํงาน 

-       จดัใหมี้การฝึกอบรม การขบัข่ีปลอดภยัและรณรงคก์ารใส่หมวกกนัน็อค 

                6.     โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวติ และการสร้างความมัน่คงในการดาํเนินชีวติให้กบัพนักงาน 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานมีความมัน่คงไป  

พร้อมกบัการเติบโตของบริษทั ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไดด้าํเนินโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

- กองทุนสวสัดิการคุม้ครองพนกังาน จดัตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายของร่างกายและ

ทรัพยสิ์น ในกรณีประสบอุบติัเหตุ (ทั้งในเวลางานและนอกเวลา) 

- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัระหวา่งสมาชิก และครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 

- จดัใหมี้ประกนัอุบติัเหตุหมู่ : ความคุม้ครองภยัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน 24 ชม. อนัเป็นผลทาํใหสู้ญเสียชีวติ 

อวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ โดยทุนประกนัข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งงาน 

- โครงการกองทุนการศึกษาบุตร ซ่ึงมอบใหก้บับุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของพนกังาน สาํหรับประเภท

ของทุน ตามระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล สูงสุดถึงระดบัอุดมศึกษา โดยไดจ้ดัมอบทุนการศึกษา

ต่อเน่ืองในทุกๆปี 

- โครงการสวสัดิการเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยไดสิ้ทธิพิเศษ คือกูไ้ด ้100 % จาก

ราคาประเมินหรือราคาซ้ือขาย และไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราพิเศษ 

- สวสัดิการพิธีต่างๆ ไม่วา่จะเป็นพิธีสมรสพนกังาน พิธีศพของพนกังาน และพิธีศพของบุคคลในครอบครัว 

- มอบรางวลัพนกังานดีเด่นพร้อมเงินรางวลั เป็นประจาํทุกปีใหก้บัพนกังานท่ีปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ 

และมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

 

• ความรับผดิชอบต่อสังคม-ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น (CSR in Business Partner’s Perspective and Shareholder’s 

Perspective) 

1. การมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ บริษทัมีนโยบายท่ีจะ

ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือหลกับรรษทัภิบาล และการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นและ

นักลงทุนอย่างครบถว้น เปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายร้องเรียนเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงาน หรือ

บริการที่บกพร่อง หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การผิดจรรณยาบรรณของผู ้บริหาร พนักงาน ได้
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2. มรีะบบการคดัเลอืกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยติุธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส 

รวมทั้งตั้งอยู ่บนพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

3. ยดึถอืนโยบายในการปฏบิตัต่ิอเจ้าหนีต้ามเงือ่นไขหรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใชว้ธีิการท่ีไม่สุจริตหรือมี

เจตนาปกปิดขอ้มลูหรือขอ้เทจ็จริงอนัจะทาํใหเ้จา้หน้ีตลอดจนสถาบนัการเงินเกิดความเสียหาย โดยปฏิบติั

ตามเง่ือนไขการกูย้มื เช่น วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน การชาํระคืน หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  กรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัเจา้หน้ีล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

4. นโยบายการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัฯ รับรู้และตระหนกัถึงความเป็นเจา้ของและสิทธิอนัชอบธรรมในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล

อ่ืน ดงันั้นในการดาํเนินธุรกิจใดๆของบริษทั ท่ีจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล

อ่ืนไม่วา่จะโดยการทาํซํ้ า ดดัแปลง หรือเผยแพร่ใดๆจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของหรือผูมี้สิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอื่นก่อน เวน้แต่การกระทาํนั้นไม่เป็นการขดัต่อการแสวงหาประโยชน์

ตามปกติจากทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืน 

 

• ความรับผดิชอบต่อสังคม-ต่อชุมชน และสังคม (CSR in Community’s Perspective and Society’s 

Perspective) 

1. บริษทัมีนโยบายในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมโดยร่วมมือกบัพนัธมิตรของบริษทัจดักิจกรรมเพื่อสังคม 

และอบรมความรู้ เช่น จดัอบรมขบัข่ีปลอดภยัเพือ่สร้างจิตสาํนึกท่ีดีในการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั มีวินยั และ

ถกูกฎจราจร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมความมีระเบียบในสงัคม 

2. ให้การสนบัสนุนรถจกัรยานยนตใ์ห้สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติและกองทพับกเพือ่ใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจนาํไป

ปฏิบติัหนา้ท่ีในพ้ืนท่ีต่างๆ, มอบเคร่ืองผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซล ใหแ้ก่ทางสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เพื่อร่วม

รณรงคโ์ครงการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน  

3. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถมัภข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเพื่อ

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนพระดาบส 

4. สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาช่างกล โดยมอบเคร่ืองยนต์ของรถจักรยานยนต์เพือ่การศึกษาของ

โรงเรียนอาชีวะต่างๆ ตลอดจนนโยบายปฏิบติังานใหเ้กิดความปลอดภยั ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากรอนัไดแ้ก่ พลงังาน นํ้ า ไฟฟ้า อยา่งคุม้ค่า และเป็นไปตาม

เป้าหมาย 

5. ปี 2554 บริษทัไดช่้วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วม โดยพนักงานบริษทัร่วมแรงบรรจุถุงยงัชีพเพื่อนาํไป

บริจาค จาํนวน 15,000 ถุง และร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยนาํพนกังานบริษทัและบริษทัในเครือ

กวา่ 250 คน ร่วมกนับรรจุถุงยงัชีพท่ีสภากาชาดไทย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. กิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการตอบแทนพนัธมิตรที่ให้การ

สนบัสนุน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรของบริษทั โดยกิจกรรมดงักล่าว ทาง

บริษทั ไดจ้ดัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลากวา่ 20 ปี 

mailto:Investor@tk.co.th%20หรือ�
http://www.tk.co.th/�
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7. ปี 2555 บริษทัฯ ฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษทั มีการฉลองยิ่งใหญ่ โดยมอบโชคให้กบัลูกคา้

เช่าซ้ือ รถจกัรยานยนต ์จาํนวนกวา่ 40 ลา้นบาท 

8. ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯได้บริจาคผา้ห่มเพื ่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยหนาวในทุกจังหวดัทาง

ภาคเหนือและอีสานตอนบนของประเทศ เป็นจาํนวน 2,320 ผนื 

9. วนัท่ี 7 มกราคม 2559 ตวัแทนบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ร่วมมอบทุนทรัพยใ์หก้บัโรงเรียนสอนศาสนา 

“บาแลสันติสุข” ชุมชนบา้นป่า ถ.พฒันาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพือ่จดัซ้ืออุปกรณ์การเรียน

การสอนศาสนา จาํนวน 15,000 บาท 

10. วนัท่ี 9 มกราคม 2559 ตวัแทนบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ร่วมมอบเงินส่วนหน่ึงจากกิจกรรม Fat Off 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่บริษทัสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ให้กบัมูลนิธิรามาธิบดี เป็นจาํนวนวนเงิน 

50,000 บาท  

11. วนัท่ี 29 มกราคม 2559 ตวัแทนบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ร่วมเล้ียงอาหารวา่งเดก็ ณ “สถานสงเคราะห์

เดก็อ่อนรังสิต” พร้อมมอบส่ิงของและทุนทรัพย ์เป็นจาํนวนวนเงิน 27,600 บาท  

12. วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 ตวัแทนบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา รวมเป็นมูลค่า 6,939 

บาท ใหโ้รงเรียนสินแร่สยาม จ. กาญจนบุรี 

13. วนัท่ี 7 มกราคม 2560 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) จดังานวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร “ยิ่งวิ่ง 

ยิง่ให ้ไดกุ้ศล” เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทัและบริษทัในเครือ ไดห้นัมาออกกาํลงักาย ดูแลสุขภาพ 

และยงัเป็นการร่วมทาํบุญ โดยไดรั้บเงินบริจาคที่ไดจ้ากการวิ่งไดร้ะยะทางตามเป้าภายในระยะเวลาที่

กาํหนด รวมทั้งส้ิน 304,800 บาท 

14. มอบถุงยงัชีพ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข ์แก่ผูป้ระสบภยันํ้ าท่วมภาคใต ้จาํนวน 5,500 ชุด รวมเป็นจาํนวนเงิน 

700,000 บาท 

15. เน่ืองจากการเกิดอุทกภยัในภาคใต ้ส่งผลกระทบกบัลูกคา้ของบริษทั เพือ่เป็นการช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดร้อนแก่ลกูคา้ ดงันั้นบริษทัจึงยกเวน้ค่าปรับดอกเบ้ียล่าชา้, ค่าติดตามทวงถาม ใหก้บัลูกคา้ใน 10 

จงัหวดั ไดแ้ก่ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบ่ี ตรัง สงขลา ปัตตานี 

และยะลา ท่ีคา้งชาํระค่างวดเช่าซ้ือในเดือนธนัวาคม 2559 และเดือนมกราคม 2560  

16. มอบทุนการศึกษา เป็นจาํนวนเงิน 5,000 บาท เพ่ือเป็นทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรขา้ราชการตาํรวจในสงักดั 

เน่ืองในวนัเดก็แห่งชาติ ประจาํปี 2560 

17. คณะผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัฯ ร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสา พฒันาโรงเรียนวดัโตนด จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา พร้อมมอบส่ิงของเพื่อการศึกษา โดยนาํเงินบริจาคส่วนหน่ึงท่ีไดจ้ากกิจกรรม TK & 

SPI MINI MARATHON ในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี TK ท่ีผา่นมา ใชเ้ป็นเงินในการออกค่าย เพ่ือ

พฒันาและปรับปรุงอาคารเรียน ตลอดจนดูแลดา้นสาธารณูปโภค ทั้งการปรับปรุงสนามเดก็เล่น ซ่อมแซม 

ทาสี การปรับปรุงสนามหนา้และหลงัโรงเรียน การบริจาคหนงัสือท่ีเป็นความรู้ใหแ้ก่หอ้งสมุด จดัพ้ืนท่ี

หอ้งสมุด และการปรับปรุงหอ้งคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริจาคจอคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การดูแลระบบ

นํ้าด่ืม เพื่อสุขอนามยัท่ีดีของเดก็ๆ และซ่อมแซมระบบไฟภายในโรงเรียน ตลอดจนบริจาคชุดเคร่ืองขยาย

เสียงแบบเคล่ือนท่ี บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้ใหค้วามสาํคญัทางดา้นการศึกษา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมใน

ดา้นอ่ืนๆ ดว้ยตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและตอบแทนส่ิง

ดีๆ กลบัคืนสู่สังคมต่อไป 
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18. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ และ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร ไดเ้ขา้ร่วมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อการก่อสร้างสถาบนั

การแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถมัภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งน้ี เงินบริจาคดงักล่าว เป็นเงินส่วนหน่ึงท่ีไดจ้ากจดั

กิจกรรม TK & SPI MINI MARATHON ในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี TK ท่ีผา่นมา 

19. ร่วมมือกบัศนูยฝึ์กอบรมขบัข่ีปลอดภยั เอพี ฮอนดา้ จดัอบรมขบัข่ีปลอดภยัใหก้บัพนกังาน TK ทัว่ประเทศ 

เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยัในขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์และปลูกจิตสาํนึกในการใชร้ถใช้

ถนน รวมทั้งการเคารพกฎจราจรขณะขบัขี่ทั้งน้ี ไดแ้บ่งการอบรมขบัขี่ปลอดภยัออกเป็น 21 รุ่น รวม

พนกังานเขา้อบรมกวา่ 900 คน ล่าสุดไดจ้ดัการอบรมภายใตโ้ครงการ Honda Safety Riding Park Phuket 

หลกัสูตรพ้ืนฐาน (Basic Course) โดยวตัถุประสงคใ์นการอบรมดงักล่าว เพื่อมุ่งเสริมสร้างทกัษะดา้นการ

ขบัขี่รถจกัรยานยนตข์ั้นพ้ืนฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั อาทิ การเตรียมการขบัขี่ ฝึกการทรงตวั ฝึกการ

ควบคุมคนัเร่ง และฝึกการใชเ้บรคที่ถูกตอ้ง เป็นตน้ เพื่อเป็นการลดอุบติัเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนกบักลุ่ม

พนกังานผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์

20. วนัท่ี 4 ก.ย. 60  TK ไดจ้ดักิจกรรม “จากกายผูใ้ห ้สู่ใจผูรั้บ” เพือ่เป็นการบริจาคโลหิต มอบให้กบัศูนย์

บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมดงักล่าวไดจ้ดัข้ึนทั้งในกรุงเทพและสาขาทัว่ทุกภมิูภาค 

ซ่ึงไดย้อดบริจาคโลหิตประมาณ 107,000 CC และยงัร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เป็นจาํนวน 100,000 บาท 

21. ในปี 2560 บริษทัไดฉ้ลองครบรอบ 45 ปี  โดยมีการจบัฉลากเพื่อตอบแทนลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ

ในโครงการ “บิน กิน เท่ียว กบั TK” จาํนวน 450 รางวลั รวมมูลค่ารางวลักวา่ 17,000,000 ลา้นบาท เพื่อให้

ลูกคา้ไดมี้โอกาสไปท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต ้ไตห้วนั ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี จาก

ลกูคา้   

 

• ความรับผดิชอบต่อสังคม-ต่อส่ิงแวดล้อม (CSR in Environment’s Perspective) 

โครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ ้มค่าเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่ีผา่นมา บริษทัไดด้าํเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆเพื่ออนุรักษ ์และเป็นการใช้

ทรัพยากรและพลงังาน อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

1. การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้อยู่ในบริษทั และสํานักงานสาขาของบริษทํให้เป็นอุปกรณ์ที่

ประหยดัพลงังาน 

2. โครงการลดการใชก้ระดาษ บริษทัส่งเสริมให้พนกังานจดัเกบ็เอกสารสาํคญั หรือขอ้มูลทางธุรกิจใน

รูปแบบของส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อเป็นการลดการใชก้ระดาษ และก่อให้เกิดความ

สะดวก ในการนาํไปใชง้าน 

3. ส่งเสริมการใชก้ระดาษ ที่มีการใชง้านแลว้ 1 หนา้ ให้นาํอีกหนา้กลบัมาใชง้านใหม่เพือ่เป็นการลด

การใชก้ระดาษ 

4. ทาํป้ายรณรงคก์ารเปิด-ปิดใชน้ํ้า ภายในสาํนกังานเพ่ือเป็นการประหยดัพลงังาน 

5. รณรงคก์ารข้ึน-ลงลิฟทช์ั้นเดียวใหใ้ชว้ธีิข้ึน-ลงบนัไดแทน เพ่ือเป็นการประหยดัไฟฟ้า 

6. รณรงคก์ารปิดจอคอมพิวเตอร์ เม่ือไม่ไดมี้การใชง้าน 

7. การปิดไฟในช่วงพกักลางวนัหรือในช่วงท่ีพนกังานหรือผูบ้ริหารมิไดอ้ยูใ่นหอ้งทาํงานเป็นเวลานาน 
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แนวทางปฏิบัตเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัคอรัปชัน 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะดาํเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ต่อตา้นและไม่สนับสนุนการ

คอรัปชัน่ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

1. บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน โดยไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียว่าบริษทัฯและ

บริษทัย่อย จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนในการดาํเนินกิจกรรมต่อตา้นการ

ทุจริตและการคอรัปชัน่ 

1. บริษทัฯจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษทั รวมถึงการ 

ตรวจสอบ ควบคุมป้องกนัการทุจริตภายในองค์กร ตลอดจนการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชนั อย่าง

จริงจงั 

2. เผยแพร่นโยบายน้ีภายในองคก์รอยา่งทัว่ถึง เพ่ือเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร พนกังานทุกคนปฏิบติั   

และบริษทัฯ กาํหนดมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกบัผูบ้ริหาร พนักงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจริต

ภายใน หรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้นบน หรือการคอรัปชนัต่างๆ 

3. มีการเนน้ย ํ้ามาตรการน้ีผา่นการอบรม การประชุมของหน่วยงานต่างๆภายในบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ 

4. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทุจริต หรือมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรัปชนั  

5. บริษทัมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถกูตอ้งแม่นยาํ 

6. นโยบายการต่อตา้นคอรัปชนัน้ี ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ การเลื่อน

ตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินการปฏิบติังานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดย

กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ และมีการ

ควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. บริษทัส่งเสริมใหมี้การส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพื่อใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้

เบาะแสอนัควรสงสัย โดยมัน่ใจวา่ผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกยา้ยท่ีไม่

เป็นธรรมและกลัน่แกลง้ดว้ยประการใดและมีมาตรการคุม้ครองให้กบัผูร้ายงานรวมถึงการแต่งตั้ง

บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 

 

2. นโยบายการให้หรือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อืน่ใด 

การรับหรือให้ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเล้ียงรับรองทางธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ให้

สามารถกระทาํไดใ้นวิสัยอนัควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งน้ี การรับดงักล่าว

จะตอ้งไม่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผดิ (Whistle Blowing Policy) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ย มีแนวทางการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมตามหลกั

บรรษทัภิบาลที่ดี ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยบริษทัไดจ้ดัทาํนโยบาย

การแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทัแลว้          

เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจง้เบาะแส

ในกรณีท่ีเกิดการทุจริต ฉ้อโกงในสาระท่ีสาํคญั และกระทบต่อความรู้สึก เช่นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย ผิดขอ้บงัคบั ผิด

ไปจากนโยบายของบริษทั และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขหรือดาํเนินการให้ถูกตอ้ง เหมาะสม 

โปร่งใส ยุติธรรมต่อไป ทั้งน้ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองที่แจง้ จะถูกเก็บเป็นความลบัเพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิด

สิทธิ 

วธีิการรายงาน  

พนกังานหรือบุคคลภายนอกคนใดกต็ามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั สามารถร้องเรียนและแจง้เบาะแสการ

กระทาํผดิ ไดโ้ดยการรายงานไปยงัคณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแส ผา่นช่องทางใดๆดงัต่อไปน้ี  

1)   Email : 

2)  หนงัสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งไปท่ี  

audit@tk.co.th  

ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน  

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)  

69 ถ.รามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240  

3)  โทรศพัท ์02-3107011, 02-3107110  

4)  โทรสาร หมายเลข 02-3183339  

5)  ติดต่อกรรมการอิสระ ผา่นทาง www.tk.co.th  

6)  ยืน่เร่ืองโดยตรงท่ีเลขานุการบริษทั ผา่นแบบฟอร์มการแจง้เบาะแสบน website 

7)  ติดต่อเลขานุการบริษทั ผา่นทาง 

www.tk.co.th  

8)  ขอ้ร้องเรียนซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองโดยเกบ็ไวเ้ป็นความลบันั้น อาจกระทาํโดยการแจง้ไปยงั 

investor@tk.co.th  

     ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานท่ีข้ึนตรง (ในกรณีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) ในกรณีน้ี  

     ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานจะตอ้งส่งรายงานต่อไปยงัคณะอนุกรรมการแจง้เบาะแส โดยใชค้วาม 

    ระมดัระวงั และเหมาะสม และไม่เปิดเผยตวัผูแ้จง้เบาะแส  

 

4.      นโยบายเพือ่การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542  

(Anti-Money launderimg : AML) 

บริษทัยอ่ยมีเจตนารมณ์สาํคญั มุ่งหมายเพื่อกาํจดั ป้องกนั มิใหก้ลุ่มอาชญากร หรือผูก่้อการร้ายมาใชผ้ลิตภณัฑ ์

บริการหรือธุรกรรมต่างๆของบริษทั เป็นช่องทางหน่ึงในการฟอกเงิน หรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ

สร้างวฒันธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความร่วมมือกบัสํานกังาน ปปง. ในการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินรวมถึงการป้องกนั และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินและการก่อการร้าย ถูกอาชญากร หรือผูก่้อการร้าย

ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยนโยบายน้ีไดผ้่านความเห็นชอบจาก

กรรมการผูจ้ดัการ และกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหพ้นกังานไดรั้บทราบ และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการมีระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ

บริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยมุ่งเนน้

ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมถึงมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตอ้งเชื่อถือได้ สามารถป้องกันและรักษา

ทรัพยสิ์น หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรวม

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไดท้าํการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจาํปี 2560 โดยใชแ้บบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้ คณะกรรมการบริษทัไม่พบ

ขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสําคญัเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นร่วมกนัว่า บริษทัมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินงานปัจจุบนั โดยบริษทัมีบุคคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตาม

ระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยจากการที่กรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มี

อาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ สําหรับการ

ควบคุมภายในดา้นอ่ืนๆ คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอแลว้เช่นกนั 

 

11.2  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน มีปรากฏในรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ  บริษทั  ฐิติกร  จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  3  ท่าน 

ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  และมีประสบการณ์ดา้นการเงิน  บญัชี  และการจดัการ  โดยมีนางสาวอรพินธ์ุ ชาติอปัสร   เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายทวีป  ชาติธาํรง และ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ  เป็นกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงทุกท่าน

ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร  หรือพนักงานของบริษัท  และมีนางสุภัชฌา  ทวีรักษ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  และความรับผิดชอบตามที่ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดแ้ก่  การสอบทานงบการเงิน  

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  และการสอบทานรายการบญัชีกบักิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  ในปี  2560  ไดมี้การ

ประชุมรวมทั้งส้ิน  4  คร้ัง  คณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งพร้อมเพรียงทุกคร้ัง    โดยไดมี้การหารือ  แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นร่วมกบัฝ่ายบญัชี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  และผูต้รวจสอบภายใน  ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ  

มีรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้ง  และเพียงพอ  และไดร้ายงานผลการประชุมทุกคร้ังต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เพื่อ

พิจารณาอนุมติั   โดยในปี 2560 ไดจ้ดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  ผลการประเมินการปฏิบติั

หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจาํปี  2560  ส้ินสุดวนัที่  31  

ธนัวาคม  2560  ของบริษทัฯ  และงบการเงินรวม  โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีทุกคร้ัง  ไดส้อบถามในเร่ืองความ

ถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน  ความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล  และผลกระทบต่องบการเงินจากการใชป้ระกาศ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ๆ  เพื่อให้มัน่ใจวา่  การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  และมาตรฐาน

การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ตามรายงานและความเห็นของผูส้อบบญัชี มีการเปิดเผยขอ้มลูเพียงพอ  และทนัเวลา  สอดคลอ้ง

กบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญัใน

เร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 สําหรับระบบควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการตรวจสอบภายในประจาํไตรมาส  

และประจาํปี  พร้อมทั้งไดใ้ห้ขอ้แนะนาํ  และติดตามการดาํเนินการแกไ้ข  ในประเด็นท่ีมีนยัสาํคญั  เพือ่การกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี  และการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  นอกจากน้ีไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบภายใน และแผนการ

พฒันาบุคลากรตรวจสอบภายในใหมี้ศกัยภาพทนัต่อความเป็นสากลมากยิง่ข้ึน และ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

ขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือรายการ

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีความเห็นว่าไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลของรายการดงักล่าวในงบการเงิน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประจาํปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเห็นชอบให้

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  แต่งตั้งบริษทั  เอม็ อาร์  แอนด ์  แอสโซซิเอท  

จาํกดั  โดยมีนายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  3425 หรือนายอคัรเดช  เปล่ียนสกลุ   ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  5389 หรือนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 2803  เป็น

ผูส้อบบญัชี ในอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชี  3,040,000  บาท  

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ดว้ยความ

อิสระในการสอบทานงบการเงิน  การควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม   และการสอบทานรายการบญัชีกบักิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอ  ตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

                                                                                                                     อรพินธ์ุ ชาติอัปสร 

                                                                                นางสาวอรพินธ์ุ   ชาติอปัสร  

                                                                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                              21  กมุภาพนัธ์ 2561 
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้แต่งตั้ ง นางสุภัชฌา ทวีรักษ์ ให้ดาํรงตาํแหน่ง ผูจ้ ัดการสํานักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในใน

ธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั และในธุรกิจของบริษทั เป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปี และมีความเขา้ใจในธุรกิจและการ

ดาํเนินงานของบริษทั จึงมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบการแต่งตั้งดงักล่าว  

ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว ฝ่ายบริหารเป็นผูด้าํเนินการตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

2560 (แบบ 56-1) 

 

 บริษทัไม่มีหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance department) แต่ไดม้อบหมายให้ทาง

สํานักกรรมการผูจ้ดัการ ทาํหน้าที่กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กาํกบัดูแลการประกอบ

ธุรกิจของบริษทั 
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ในปี 2560 จากงบการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั(มหาชน) มีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ดงัน้ี 

12. รายการระหว่างกนั 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของ 

รายการ 

ความจาํเป็น / หมายเหตุ 

บริษทั เอส.พ.ีอินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ใหญ่

และกรรมการร่วมกนั 

 

ค่าเช่าและบริการ      32.1  ลา้นบาท เป็นค่าเช่าอาคารสาํนกังานตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีดีและสาธารณูปโภคเพียบพร้อมอตัราค่าเช่าตํ่ากวา่ราคาค่าเช่ายติุธรรมท่ี

ประเมินโดยบุคคลท่ี 3  สญัญามีกาํหนด  3 ปี ระยะเวลาส้ินสุดคือ 

สญัญาท่ี 1-6           ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 

สญัญาท่ี  7-9          ส้ินสุด 31 สิงหาคม  2561 

สญัญาท่ี  10-11       ส้ินสุด 31 สิงหาคม  2563 

สญัญาท่ี 12             ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2563 

ค่าสาธารณูปโภค       3.7  ลา้นบาท เป็นค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศพัท ์ซ่ึงเป็นอตัราท่ีคิดกนัตามปกติทัว่ๆไป 

ค่าบริหารงาน    10.2  ลา้นบาท เป็นค่าบริการดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการจดัทาํและเกบ็รักษาสญัญาเช่าซ้ือ ตลอดจนดาํเนินคดีและบงัคบัคดีกบัลูกหน้ี

ท่ีมีปัญหา ค่าบริการทางกฎหมายท่ีคิดระหวา่งกนัเป็นค่าใชจ่้ายตามสญัญา ซ่ึงตํ่ากวา่ค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริการรายอ่ืน

เสนอมา และไดผ้า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั สญัญามีกาํหนด 1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์   2.2. ลา้นบาท เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ซ้ือมาเพื่อใหเ้ช่าซ้ือ  241.6  ลา้นบาท เป็นราคาท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ค่านายหนา้ขายรถ    1.7 ลา้นบาท เป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูจ้าํหน่ายสินคา้ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 

         8.9  ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ เช่น ค่าซ่อม  ค่านํ้ามนัรถใชง้าน ซ่ึงเป็นราคาทัว่ไปตามทอ้งตลาด 

 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  0.7  ลา้นบาท 

 

 

เป็นรถใชง้านบริษทั และเคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 
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บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั(มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ใหญ่

และกรรมการร่วมกนั 

 

ค่าเช่า 

 

 

     2.97 ลา้นบาท 

 

 

เป็นค่าเช่าโกดงั  อตัราค่าเช่าตํ่ากวา่ราคาค่าเช่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยบุคคลท่ี 3 สญัญามีกาํหนด 1-3 ปี ระยะเวลา

ส้ินสุดคือ   

สญัญาท่ี 1-2      ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน         0.01 ลา้นบาท ซ้ือเคร่ืองใชส้าํนกังาน 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ใหญ่

และกรรมการร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน      0.12 ลา้นบาท ค่าซ่อมรถ  เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

บริษทัโตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่าย 

โตโยตา้ จาํกดั 

เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ใหญ่

และกรรมการร่วมกนั 

ซ้ือมาเพื่อใหเ้ช่าซ้ือ  43.7 ลา้นบาท เป็นราคาท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ค่านายหนา้ขายรถ       0.3 ลา้นบาท เป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูจ้าํหน่ายสินคา้ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน          0.2 ลา้นบาท ค่าซ่อมรถ  เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

บริษทั นภสั จาํกดั 

 

เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการ

ร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 

  2.2 ลา้นบาท 

 

ค่าบริการขนส่ง  เป็นราคาตลาดท่ีมีการซ้ือขายกนัทัว่ไป 

 

 

การทาํรายการระหวา่งกนั จะเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระของกลุ่มบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นต่อการทาํรายการระหวา่งกนัวา่เป็นไปตามลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการทาํรายการระหว่างกนัที่เกิดข้ึนในอนาคต โดยกาํหนด เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไปโดยอา้งอิงกบัราคาและเง่ือนไขตลาดที่

เหมาะสม ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาํเป็นและ  ความเหมาะสมของรายการนั้น

ดว้ย  

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั 
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หากมีรายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัเกิดข้ึนกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ขอ้บงัคบัของ

สาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของ

บริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั    รายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือ ผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 

             คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหวา่งกนั โดยคาํนึงความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ พบวา่เป็นการทาํรายการตามปกติทัว่ไปของการดาํเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์

สูงสุดตามนโยบายบริษทั  และพิจารณามูลค่ารายการเปรียบเทียบราคายติุธรรมหรือราคาตลาดทัว่ไป  จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดงัน้ี 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัรายการระหว่างกนั 

- รายการกบับริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใชเ้ป็นสาํนกังาน ทาํสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อตัราค่าเช่าอาคารตํ่ากวา่ค่าเช่ายติุธรรม,ค่าบริการทาง

กฎหมาย  ซ่ึงค่าใชจ่้ายตามสัญญาตํ่ากวา่ค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริการรายอ่ืนเสนอมา  และเป็นค่าซ้ือสินคา้มาเพื่อใหเ้ช่าซ้ือและใชง้านภายในบริษทั ทั้งน้ีราคาซ้ือขายเป็นราคาท่ีซ้ือขายกนั

ทัว่ไป  นอกนั้นเป็น ค่านายหนา้ขายรถ ค่าซ่อมรถใชง้าน  ค่านํ้ามนัรถ ค่าสาธารณูปโภค   และค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ซ่ึงเป็นราคาทุน 

- รายการกบับริษทัเอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  เป็นการจ่ายค่าเช่าสถานท่ีเกบ็เอกสาร  อตัราค่าเช่าตํ่ากวา่ค่าเช่ายติุธรรม  และเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ซ่ึงเป็นราคาทุน 

                 -     รายการกบับริษทัโตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั เป็นรายการซ้ือสินคา้มาเพ่ือเช่าซ้ือ, ค่านายหนา้ขายรถ และค่าซ่อมรถ ทั้งน้ีราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด   

- รายการกบับริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั เป็นรายการค่าซ่อมรถ  ซ่ึงเป็นราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

- รายการกบับริษทั นภสั จาํกดั เป็นการจ่ายค่าบริการดา้นขนส่ง ซ่ึงเป็นราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

- รายการกบักรรมการบริษทั เป็นการซ้ือขายยานพาหนะ ซ่ึงเป็นราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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ส่วนที่  3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

  

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 1. งบการเงนิ 

            1.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 

ผูส้อบบญัชีท่ีทาํการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน และ/หรือ งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 

ปี บริษัท ผู้สอบบัญชี หมายเหตุ 

 ปี 2560 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 แห่ง  

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

 ปี 2559 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 แห่ง  

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

 ปี 2558 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ 

 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 แห่ง  

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

 

รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดต้รวจสอบและสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั       

ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ในระยะเวลาท่ีผา่นมาสรุปไดด้งัน้ี 

 

ประเภท ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินรวมตรวจสอบ  

ปี 2546-2560 

ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 

งบการเงินตรวจสอบ  

ปี 2545 

ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
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          1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม   

รายการ 2560 2559 2558 

งบดุล    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 192.8 103.6 252.1 

ลูกหน้ีการคา้ ลกูหน้ีเช่าซ้ือ ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการ 4,327.6 3,749.6 3,845.2 

ประกอบ อาชีพ-สุทธิส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    

รถยดึรอการขาย-สุทธิ 228.6 195.8 160.8 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 45.2 36.0 97.4 

        รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,794.2 4,085.0 4,355.5 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 28.7 25.9 25.0 

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการ 4,780.3 4,041.0 3,464.6 

ประกอบอาชีพ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 58.4 56.7 5.9 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 158.6 180.4 214.6 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 7.5 9.6 10.0 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 139.7 129.7 125.3 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 50.8 83.1 82.8 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,224.0 4,526.4 3,928.2 

        รวมสินทรัพย์ 10,018.2 8,611.4 8,283.7 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 708.0 329.0 65.0 

เจา้หน้ีการคา้ 90.8 80.0 137.5 

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

หุน้กูส่้วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

27.9 

200 

15.3 

1,120 

510.8 

1,620 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39.7 16.5 1.4 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 311.0 263.6 260.6 

         รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,377.4 1,824.4 2,595.3 

เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12.3 3.6 8.1 

หุน้กู ้ 3,800 2,200 1,320.0 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 43.2 33.5 39.0 

         รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,855.5 2,237.1 1,367.1 

         รวมหนีสิ้น 5,232.9 4,061.5 

 

3,962.4 

ทุนจดทะเบียน    

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 500.0 500.0 500.0 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 973.0 973.0 973.0 

กาํไรสะสม 3,299.9 3,069.5 2,839.8 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย (0.5) (0.2) 1.5 

           รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,772.4 4,542.3 

 

 

4,314.3 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12.9 7.6 7.0 

        รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,785.3 4,549.9 4,321.3 

        รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,018.2 8,611.4 8,283.7 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2560 2559 2558 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ    

รายได้    

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือ-สุทธิ  

 

 

 

 

 

 

2,890.8 2,517.4 2,553.4 

รายไดด้อกผลจากเงินใหกู้ย้มื 22.3 44.4 13.1 

รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ 0.2 0.2                  - 

ขายสินคา้ 11.1 20.1 31.1 

รายไดอ่ื้น 729.2 789.2 796.5 

          รวมรายได้ 3,653.6 3,371.3 

 

3,394.1 

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนขาย 10.9 19.8 31.8 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,023.7 1,901.5 1,800.8 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

903.0 794.8 891.8 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม       -        - 83.6 

ตน้ทุนทางการเงิน 

 

111.8 120.2 153.8 

          รวมค่าใช้จ่าย 3,049.4 2,836.3 2,961.8 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 604.2 535.0 432.3 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงนิได้ 132.0 104.7 24.7 

          กาํไรสําหรับปี 472.2 430.3 407.6 

กาํไรเบด็เสร็จอื่น    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย 

 

(0.3) (1.7) 1.1 

 

 

 

ขาดทุนจากประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(11.5)          -         -  

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 460.4 428.6 408.7 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) 

 

   

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 

466.9 429.7 408.2 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

5.3 0.6 (0.6) 

กาํไรสําหรับปี 472.2 430.3 407.6 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 455.1 428.0 409.3 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5.3 0.6 (0.6) 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 

 

 

460.4 428.6 408.7 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2560 2559 2558 
งบกระแสเงนิสด    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 604.2 535.0 432.3 

ปรับปรุงดว้ย    

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 62.8 70 66.0 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 4.0 2.8 2.9 

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ียงัไม่เกิดข้ึน (0.4) (0.2) 1.6 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 903.0 794.8 891.8 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 15.9 17.9 (27.6) 

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 0.1 (6.4) (4.4) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม             -              - 83.6 

ดอกเบ้ียรับ (6.8) (6.6) (7.2) 

ดอกเบ้ียจ่าย 111.8 120.2 153.8 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ (2,220.2) (1,275.5) (361.6) 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั            -           - 

 

0.8 

สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย (4.4) 1.4 (0.1) 

สินทรัพยร์อการขาย (48.6) (53.0) 57.0 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4.8) 4.7 6.9 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.1) 0.9 (4.2) 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 10.8 (57.6) 90.7 

เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.3 (0.05) (0.07) 

เงินมดัจาํรับและเงินรับชัว่คราวจากลูกคา้ 17.7 (28.8) 5.5 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4.5) (8.9) (19.3) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (8.7) (8.3) (9.0) 

 (567.9) 102.3 1,359.4 

 เงินสดรับคืนจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 29.7           -             - 

จ่ายภาษีเงินได ้      (123.2)          (64.3)            (7.6) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (661.4) 38.0 1,351.8 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

 

   
เงินฝากกบัสถาบันการเงินที่มีภาระคํา้ประกนัเพ่ิมขึ้น (0.5) (0.9)             - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (1.4) 5.2 4.8 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (41.2) (33.2) (85.6) 
 เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 7.8 8.0 7.0 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2.0) (3.4) (3.9) 
รับดอกเบ้ีย 6.5 5.9 8.0 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (30.9) (18.4) (69.7) 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2560 2559 2558 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) 379.1 262.5 (616.1) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน 22.9 15.2             - 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 51.5 14.0 21.7 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (30.1) (514.1) (302.7) 

ออกหุน้กู ้ 1,800.0 2,000.0 320.0 

ไถ่ถอนหุน้กู ้ (1,120.0) (1,620.0) (300.0) 

จ่ายเงินปันผล (225.0) (200.0) (90.0) 

จ่ายดอกเบ้ีย (96.7) (125.8) (153.8) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 781.6 (168.2) (1,120.9) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 89.2 (148.6) 161.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 103.6 252.2 91.0 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 192.8 103.6 252.2 

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ    

ก. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี    

เงินสดในมือ 11.6 25.1 19.9 

บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร    79.7 21.8 39.6 

เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 101.4 56.7 192.7 

รวม 192.8 103.6 252.2 

ข. รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด    

ซ้ือสินทรัพยถ์าวรโดยยงัไม่จ่ายชาํระเงินแก่ผูข้าย 0.4 0.1 3.3 

โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเป็นเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 2.3             -              - 
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1.3. อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

รายการ 2560 2559 2558 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัราดอกเบ้ียรับ(%) 34.8 34.2 34.2 

อตัราดอกเบ้ียจ่าย(%) 2.7 3.3 3.9 

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย(%) 32.1 30.9 30.3 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ(%) 12.8 12.7 12.0 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%) 10.0 9.7 9.8 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 5.0 5.1 4.8 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.4 0.4 0.4 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 

 

 

1.1 0.9 

 

0.9 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามขอ้กาํหนดสิทธิ (เท่า) 1.0 0.8 0.8 

อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินกู ้(เท่า) 1.9 2.1 2.1 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) งบเด่ียว 63.6 53.2 40.0 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม 55.7 52.4 49.0 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

  

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัไปในทิศทางท่ีดีข้ึนในปี 2560 โดยตวัเลขการส่งออกขยายตวัเป็นปีท่ี 2 ท่ี 9.9%  และ

เป็นคร้ังแรกในรอบ 6 ปี ที่ภาคการส่งออก ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศมีการขยายตวั

พร้อมกนั วิกฤติการณ์ภยัแลง้ 3 ปีก่อนหนา้น้ี ไดค้ล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน ทาํใหป้ริมาณผลผลิตการเกษตรเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ในขณะที่ราคาสินคา้เกษตรมีราคาค่อนขา้งดีในช่วงคร่ึงปีแรก แต่เร่ิมลดลงในคร่ึงปีหลงั แต่ภาค

การเกษตรมีการขยายตวั 5.3%  เม่ือเทียบกบัปีก่อน ประเทศไทยส่งออกขา้วไดสู้งสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 11.25 

ตนั ส่งผลใหก้ารใชจ่้ายในประเทศปรับตวัดีข้ึน แต่หน้ีครัวเรือนยงัคงอยูใ่นระดบัสูงถึง 78.4% ของ GDP ในไตร

มาส3 ปี 2560 ซ่ึงจะมีแนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ย หลงัจากท่ีเคยสูงสุดท่ี 81.2% ในไตรมาส4 ปี2558 ซ่ึงจะช่วยใหก้าร

ใชจ่้ายภายในประเทศฟ้ืนตวัดีข้ึน  ในปี2560  ตลาดรถจกัรยานยนตข์ยายตวัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี2 และตลาดรถยนตมี์

การขยายตวัเป็นปีแรกในรอบ 5 ปี รถจกัรยานยนตมี์ยอดจาํหน่าย 1,810,856 คนั  เพิ่มข้ึน 4.2% จาก 1,738,254 คนั

ในปี 2559 ส่วนตลาดรถยนตมี์ยอดจาํหน่าย 871,650 คนั เพ่ิมข้ึน 13.4% จาก 768,788 คนั ในปี 2559 ราคาสินคา้

เกษตรหลกัของประเทศมีราคาตกตํ่า ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด ยางพารา มนัสําปะหลงั ปาล์มนํ้ ามนั ส่งผลกระทบ

โดยตรงกับรายได้เกษตรกรในประเทศ  เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลกั มีความสัมพนัธ์โดยตรงกับราคา

นํ้ามนัดิบโลก (ยกเวน้ขา้ว) ซ่ึงในปลายปี 2559 ราคานํ้ามนัเร่ิมขยบัตวัสูงข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลงั ซ่ึงจะส่งผลดีต่อภาค

เกษตรในปี 2560 แต่หน้ีครัวเรือนยงัคงอยูใ่นระดบัสูงประมาณ 80% ของ GDP ไดส่้งผลกระทบโดยตรงกบัการใช้

จ่ายในประเทศ  ในขณะท่ีภาคการท่องเท่ียวจะเติบโตต่อเน่ืองและเป็นรายไดส้าํคญัของประเทศไทย โดยในปี 

2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยสูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 31.8 ลา้นคน ในขณะที่การลงทุนขนาด

ใหญ่ของภาครัฐได้เร่ิมไป 36 โครงการแลว้ แต่ยงัไม่สามารถลงทุนได้เต็มรูปแบบ ซ่ึงคาดว่าในปี 2561  จะ

สามารถลงทุนเพ่ิมไดอี้กหลายโครงการ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง,รถไฟทางคู่,การขยายสนามบิน,ถนน และ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก(EEC) ซ่ึงจะช่วยให ้ GDP ขยายตวัอีกปีละ 0.5% โดยในปี 2560 เศรษฐกิจไทย

ขยายตวั 3.9 % 

                                                      

          ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมีบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ,ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม และลูกหน้ี Nano Finance รวม 9,031.8 

ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 16.9% จาก 7,723.8 ลา้นบาท ในปี 2559 โดยมีลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ณ ส้ินปี 2560 

จาํนวน  8,400.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 20.1 % จาก 6,992.6 ลา้นบาท ในปี 2559 และมีลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนต ์ณ ส้ินปี 

2560  จาํนวน 545.2  ลา้นบาท ลดลง 13.0 % จาก 626.5 ลา้นบาท ในปี 2559 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมรวม 85.9 ลา้นบาท 

ลดลง 17.1% จาก 103.7 ลา้นบาท ในปี 2559 และตั้งแต่ ปี2559 บริษทัเร่ิมมีลูกหน้ี Nano Finance (ในนาม บจ.

ทีเค เงินทนัใจ) ณ ส้ินปี 2560 มียอดลูกหน้ี Nano Finance รวม 0.7 ลา้นบาทลดลง 32.5% จาก 1.0 ลา้นบาท ใน

ปี 2559 
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ผลการดาํเนินงาน  

 

รายได้  

ในปี  2560 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มีการขยายตวั โดยเป็นคร้ังแรกในรอบ 6 ปี ที่ภาคการส่งออก 

ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตใ์นประเทศมีการขยายตวัพร้อมกนั  กลุ่มบริษทัฐิติกร มีรายไดร้วมเพิ่มข้ึน 

โดยมีรายไดร้วมปี 2560 จาํนวน 3,653.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.4 % จาก 3,371.3 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา โดยแยก

เป็นประเภทรายไดด้งัน้ี 

 2560 2559 2558 % % 

       ล้าน

บาท 

% 

 

ล้าน

บาท 

% 

 

ล้าน

บาท 

% 

 

ผลต่าง 

60-59 

ผลต่าง 

 59-58 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือ           

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ 2,856.1 78.2 2,475.7 73.5 2,506.3 73.8 15.4 -1.2 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์ 34.7 0.9 41.7   1.2      47.0 1.4 -16.8 -11.3 

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือ 2,890.8 79.1 2,517.4 74.7 2,553.3 75.2 14.8 -1.4 

รายไดจ้ากการใหกู้ย้มื/Nano Finance         

 รายไดจ้ากการใหกู้ย้มื 

 Nano Finance 

22.3 

0.2 

0.6 

0.0 

44.4 

  0.2 

1.3 

0.0 

13.1 

- 

0.4 

- 

-49.8 

- 

238.9 

100 

รายไดอ่ื้นๆ         

 ขายสินคา้ 11.1 0.3 20.1 0.6 31.1 0.9 -44.8 -35.4 

 รายไดค้่าปรับชาํระเงินล่าชา้ 49.4 1.4 52.0 1.6 54.9 1.6 -5.0 -5.30 

 หน้ีสูญรับคืน 271.4 7.4 328.3 9.7 384.9 11.3 -17.3 -14.7 

 อ่ืนๆ  408.4 11.2 408.9 12.1 356.8 10.6 -0.1 14.6 

          รวมรายไดอ่ื้นๆ 740.3 * 20.3 809.3 24.0 827.7 24.4 -8.5 -2.2 

รวมรายได ้ 3,653.6 100.0 3,371.3 100.0 3,394.1 100.0 8.4 -0.7 

หมายเหตุ * อ่ืนๆประกอบดว้ย รายไดค่้าบริการ รายไดค่้าทาํสญัญา รายไดค่้าติดตาม รายไดค่้าธรรมเนียม ดอกเบ้ียรับ และ 

                     อ่ืนๆ รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หวัขอ้ 21 รายไดอ่ื้น  

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือรวมปี 2560 จาํนวน  2,890.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.8 % จาก 2,517.4 ลา้นบาท ใน

ปีท่ีผา่นมา  แยกเป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตปี์ 2560 จาํนวน 2,856.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15.4 % จาก 

2,475.7  ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา  และสืบเน่ืองจากลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้การรับรู้

รายไดเ้ร่ิมขยายตวัเพิ่มข้ึน และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตปี์ 2560 จาํนวน 34.7 ลา้นบาท ลดลง 16.8 % จาก 

41.7 ลา้นบาทในปีท่ีผา่นมา   ซ่ึงบริษทัมีนโยบายไม่เนน้การปล่อยสินเช่ือรถยนต ์อีกทั้งรถยนตมื์อสองมีราคา

ตกตํ่า หลงัจากมีโครงการรถคนัแรกเมื่อปี 2555 และเนื่องจากธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
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รถจกัรยานยนตม์าก  มีรายไดจ้ากการใหกู้ย้มืจาํนวน 22.3 ลา้นบาท และจาก Nano Finance จาํนวน 0.2 ลา้นบาท  

รายไดอ่ื้นๆ รวมปี 2560 จาํนวน 740.3 ลา้นบาท ลดลง 8.5 % จาก 809.3 ลา้นบาทในปีท่ีผา่นมา   โดยรายไดอ่ื้นๆ

ลดลง จากหน้ีสูญรับคืนน้อยลง และเน่ืองจากคุณภาพลูกหน้ีดีข้ึน รายไดค้่าบริการต่างๆที่เรียกเก็บจากลูกคา้ก็

ลดลงตามไปดว้ย  สําหรับปี 2560 รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือมีสัดส่วน  79.1% ของรายไดร้วม รายไดจ้ากการให้

กูย้มืและ Nano Finance มีสดัส่วน 0.6% ของรายไดร้วม ส่วนรายไดอ่ื้น มีสดัส่วน  20.3 % ของรายไดร้วม 

 

ค่าใช้จ่าย 

               ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขนัท่ีรุนแรงทางธุรกิจ  ทาํใหบ้ริษทัพิจารณาปล่อยสินเช่ือ

อยา่งรัดกมุและเขม้งวด และมีการเตรียมความพร้อมในการขยายสาขาเพิ่มข้ึน บริษทัจึงมีค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหารเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ดงัน้ี     

                                     

(ลา้นบาท) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 %ผลต่าง 60-59 %ผลต่าง 59-58 

ตน้ทุนขาย 10.8 19.8 31.8 -45.4 -37.7 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 2,023.7 1,901.5 1,800.8 6.4 5.6 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 903.0 794.8 891.8 13.6 -10.9 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม - - 83.6 - - 

ตน้ทุนทางการเงิน 111.8 120.2 153.8 -7.0 -21.8 

รวมค่าใชจ่้าย 3,049.3 2,836.3 2,961.8 7.5 -4.2 

 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน 3,049.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.5% จาก 2,836.3 ลา้นบาท ในปี

ท่ีผ่านมา  ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการขายสินคา้รถจกัรยานยนตร์วม 10.8 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหารรวม 2,023.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  6.4 % จาก 1,901.5 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากมีการขยายตวัของ

ลกูหน้ีเช่าซ้ือต่อเน่ืองและทางบริษทัมีนโยบายตดัจ่ายค่าส่งเสริมการขายทนัที ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าส่งเสริม

การขายท่ีเพิ่มข้ึนตามสดัส่วนยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 

 สาํหรับค่าใชจ่้ายดา้นหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ในปี 2560 จาํนวน 903.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 13.6 % 

จาก 794.8 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา   เป็นผลจากนโยบายการเร่งตดัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อเน่ืองมาหลายปี 

อีกทั้งการพิจารณาปล่อยสินเช่ืออยา่งรัดกุมและเขม้งวด  ส่งผลให้ลูกหน้ีในปัจจุบนั เป็นลูกหน้ีที่มีคุณภาพดีข้ึน

ตามลาํดบั  

               ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนการกูย้มืเฉล่ีย 2.7 % โดยดอกเบ้ียจ่ายของกลุ่มบริษทัในปี 2560 มีจาํนวน 

111.8 ลา้นบาท ลดลง 7.0 % จาก 120.2 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา   เน่ืองจากทางบริษทั มีการบริหารจดัการดา้น

การเงินในการขยายสินเช่ืออยา่งมีประสิทธิภาพ  
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กาํไรสุทธิ 

 ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน โดยกาํไรสุทธิ ปี 2560 จาํนวน 466.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 

8.7 % จาก 429.7 ลา้นบาทในปีท่ีผา่นมา    สาเหตุท่ีกาํไรสุทธิปี 2560 เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากรายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือ

เพ่ิมข้ึนมากกวา่การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายขายและบริหาร และหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ และยงัไดรั้บประโยชน์

จากตน้ทุนขายและตน้ทุนทางการเงินลดลง  รวมทั้งการบริหารหน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพและลกูหน้ีมีคุณภาพดีข้ึน 

           

    อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไรเปรียบเทียบ 3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัราดอกเบีย้รับ (%) 

เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

เช่าซ้ือรถยนต ์

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้มื 

อตัราดอกเบีย้จ่าย (%) 

รถจกัรยานยนต ์

รถยนต ์

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้มื 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (%) 

รถจกัรยานยนต ์

รถยนต ์

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้มื 

 

34.8 

37.1 

5.9 

23.3 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

32.1 

34.4 

3.2 

20.6 

 

34.2 

37.3 

5.8 

31.8 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

30.9 

34.0 

2.5 

28.5 

 

34.2 

38.5 

5.2 

7.5 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

30.3 

34.6 

1.3 

3.6 

              

ฐานะการเงนิ  

 

สินทรัพย์  

         ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 10,018.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16.3 % จาก 8,611.4 ลา้นบาท ในปีท่ี

ผ่านมา  โดยสินทรัพยห์ลกัของกลุ่มบริษทัที่เพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  ลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ โดยลูกหน้ีเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตมี์การขยายตวัตามสภาวะของตลาดรถจกัรยานยนต์

(ลา้นบาท) 

   

ปี 2560 ปี 2559  ปี 2558  

%ผลต่าง 60-

59 

%ผลต่าง 59-

58 

ลกูหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ- รถจกัรยานยนต ์

ลกูหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ – รถยนต ์

ลกูหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ - รวม 

8,400.0 

545.2 

8,945.2 

6,992.6 

   626.5 

7,619.1 

6,266.4 

   810.4 

7,076.8 

20.1 

-13.0 

17.4 

11.6 

-22.7 

7.7 
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              ปี 2560 ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิรวม จาํนวน 8,945.2  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.4 % จาก 7,619.1 ลา้นบาท ในปีท่ี

ผา่นมา  แยกเป็นลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตสุ์ทธิ จาํนวน 8,400.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 20.1 % จากจาํนวน 6,992.6 

ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา  ลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนตสุ์ทธิ จาํนวน 545.2 ลา้นบาท ลดลง 13.0 % จากจาํนวน 626.5 ลา้น

บาทในปีท่ีผา่นมา  มียอดลูกหน้ีจากลูกหน้ีเงินให้กูย้มื รวม 85.9 ลา้นบาท ลดลง 17.1 % จากจาํนวน 103.7 ลา้น

บาท ในปีท่ีผา่นมา และในไตรมาส 1 ปี 2559 ไดเ้ร่ิมปล่อยสินเช่ือ Nano Finance (ในนาม บจก. ทีเค เงินทนัใจ)  

ณ ส้ินปี 2560 มียอดลกูหน้ี Nano Finance  รวม 0.7 ลา้นบาท ลดลง 32.5% จากจาํนวน 1.0 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา 

 

อน่ึง ลกัษณะของสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ของกลุ่มบริษทันั้นไดมี้การกระจายความ

เส่ียงตามลกัษณะของธุรกิจอยูแ่ลว้ โดยจะมีการกระจายลูกคา้ออกไปเป็นจาํนวนมากราย แต่ละรายวงเงินเฉล่ียไม่

เกิน 50,000 บาท และ 600,000 บาท สาํหรับรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตต์ามลาํดบั ทาํให้กลุ่มบริษทัมีการกระจาย

ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ีรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ นอกจากน้ีการท่ีกลุ่มบริษทั

มีนโยบายการตั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเขม้งวด ทาํให้ ณ  ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีการสาํรองค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญไวถึ้ง 554.4  ลา้นบาท คิดเป็น 5.8 % ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ,ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืสุทธิ และ

ลกูหน้ี Nano Finance สุทธิ (ก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ)  หรือการตั้งสาํรองหน้ีสูญสูงถึง121.8 % เม่ือเทียบกบั

ยอดลกูหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 3 เดือน จาํนวน 455.0 ลา้นบาท  

 ในปี  2560 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ,ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืสุทธิ และลูกหน้ี Nano Finance 

สุทธิ(ก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) จาํแนกตามอายขุองลกูหน้ีคา้งชาํระดงัน้ี 

 

ลูกหนีต้ามสัญญา 
2560 2559 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,368.8 66.4 5,511.3 66.8 5,071.9 65.3 

คา้งชาํระ 1 เดือน 1,414.7 14.8 1,205.0 14.6 1,150.4 14.8 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 1,347.7 14.1 1,140.2 13.8 1,144.5 14.7 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 444.0 4.6    260.0 3.2 273.4 3.5 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 7.0 0.1     68.4 0.8 78.5 1.0 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 3.9 0.0    67.1 0.8 52.2 0.7 

รวมลูกหนี ้ 9,586.1 100.0 8,252.0 100.0 7,770.9 100.0 

 

            ในปี 2560  มีลกูหน้ีในส่วนท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน มีสัดส่วน 95.3 %  เพิ่มข้ึนจาก 95.2 % ในปีท่ีผา่นมา  

และบริษทัมีลูกหน้ีคา้งชาํระท่ีเกินกวา่ 3 เดือน 4.7 %  ลดลงจาก 4.8 % ในปีท่ีผา่นมา   เน่ืองจากคุณภาพลูกหน้ีท่ีดี

ข้ึน จากนโยบายของบริษทั ในการคดักรองคุณภาพของลกูคา้เป็นสาํคญั                
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หนีสิ้น 

ในปี 2560 บริษทัไดว้างแผนการบริหารสภาพคล่องและตน้ทุนทางดา้นการเงิน ทาํใหบ้ริษทัมีวงเงินของ

การออกหุ้นกูแ้ละตัว๋สัญญาใช้เงินที่เพียงพอรองรับการดาํเนินงานตลอดเวลา จึงทาํให้บริษทัสามารถบริหาร

ตน้ทุนการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 5,232.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28.8 % จาก 4,061.5 ลา้นบาท ในปีท่ี

ผา่นมา  ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษทัมีการปล่อยสินเช่ือเพิ่มข้ึน การกูย้ืมเงินจากการออกหุ้นกูแ้ละตัว๋สัญญาใชเ้งินจึง

เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย โดยมีสัดส่วนเงินกูร้ะยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงที่ (รวมที่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี)ต่อเงินกู้

ระยะสั้น ปี 2560 และ ปี 2559 อยูท่ี่ 85:15 และ 91:9 ตามลาํดบั  โดยมีรายละเอียดประเภทของเงินกูย้มื  ดงัน้ี 

 

ประเภทของเงนิกู้ 2560 2559 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินเบิกเกินบญัชี 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

หุน้กู ้

เงินกูย้มืระยะยาว 

65.2 

642.8 

4,000 

40.2 

1.4 

13.5 

84.2 

0.9 

60.7 

268.3 

 3,320.0 

18.9 

1.7 

7.3 

90.5 

0.5 

14.4 

50.6 

2,940.0 

519.0 

0.4 

1.4 

83.4 

14.7 

รวมเงนิกู้ยมื 4,748.2 100.0 3,667.9 100.0 3,524.0 100.0 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

             ภายใตก้ารควบคุมการอนุมติัสินเช่ืออยา่งเขม้งวดและความชาํนาญในการบริหารหน้ีของกลุ่มบริษทั ทาํ

ใหธุ้รกิจของกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสูงข้ึน บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทัจาํนวน 225 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560   ดงัรายละเอียดการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ดงัน้ี            

 

(ลา้นบาท) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

%ผลต่าง 

 60-59 

%ผลต่าง  

59-58 

ส่วนของผูถื้อหุน้คงเหลือตน้ปี 

บวก  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจการควบคุม 

บวก กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 

หกั    เงินปันผลจ่าย 

ส่วนของผูถื้อหุน้คงเหลือส้ินปี 

4,549.9 

5.3 

455.1 

225.0 

4,785.3 

4,321.3 

            0.6 

428.0 

200.0 

4,549.9 

4,002.6 

        (0.6) 

409.3 

90.0 

4,321.3 

5.3 

783.3 

6.3 

12.5 

5.2 

8.0 

- 

4.6 

122.2 

5.3 

 

              ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 4,785.3 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5.2 % จาก 4,549.9 ลา้นบาท 

ในปีท่ีผา่นมา   และมีกาํไรสะสม 3,299.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 7.5 % จาก 3,069.5  ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา   โดยมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  ปี 2560  และ ปี 2559   เท่ากบั 1.1  และ 0.9  ตามลาํดบั            
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี  

               

                                                         หน่วย: ลา้นบาท 

ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ค่าบริการอ่ืน 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 3.16 ไม่มี 

(นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ)   
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ

รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่  

(1)   งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

  (2)  บริษทัได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็น

สาระสําคญัทั้ งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ

ดงักล่าว 

 (3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให ้นางบุษกร เหล่ียมมุกดา เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชื่อของ  นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้ 

  

 ช่ือ   ตาํแหน่ง ลายมอืช่ือ  

 

1. นางสาวปฐมา  พรประภา  กรรมการ           ...นางสาวปฐมา พรประภา....... 

 

 

2. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา  กรรมการ                 ...นางบุษกร เหล่ียมมกุดา......... 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ

 ช่ือ   ตาํแหน่ง ลายมอืช่ือ  

                  

 

                   นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา  กรรมการ   ...นางบษุกร เหล่ียมมกุดา......... 

  

 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุน้นบัรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 1 

  เอกสารแนบ 1 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

  1.1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – สกลุ/  

ตาํแหน่ง/  

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง  

 

อายุ 

(ปี) 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

ในบริษทั 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา 

 

ตาํแหน่ง 

 

ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

1. ดร.ชุมพล  พรประภา  

    ประธานกรรมการ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก 6 มิถุนายน 2546 
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- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาการศึกษา 

JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A. 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ บริหารธุรกิจ   

สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์ 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ       

สาขาการ จดัการ คุณภาพ       

    สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 1 

- หลกัสูตร The Role of the Chairman 

Program รุ่นท่ี 13/2006 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

3.07   - เป็นบิดา น.ส.ปฐมา     

  และนายประพล  

  พรประภา 

- เป็นพ่ี นายรักสนิท และ     

  นายสถิตยพ์งษ ์            

  พรประภา 

2546 – ปัจจุบนั 

2535 - ปัจจุบนั 

2531 - ปัจจุบนั 

2523 - ปัจจุบนั 

2546 - ปัจจุบนั 

2514 - 2553 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั 

บริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั 

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์

Holding Company 

จาํหน่ายรถยนต ์

บริษทั โฮลด้ิงส์ 

ผลิตรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

 

2. นายรักสนิท  พรประภา 

    กรรมการ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก 6 มิถุนายน 2546 
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- ปริญญาตรี บญัชี     

CALIFORNIA COLLEGE OF  

    COMMERCE, CA., U.S.A 

- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program รุ่นท่ี 67/2007 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

1.90 - เป็นนอ้ง ดร.ชุมพล  

  พรประภา 

- เป็นพ่ี นายสถิตยพ์งษ ์ 

  พรประภา 

- เป็นอา น.ส.ปฐมา 

  และนายประพล  

  พรประภา 

2546 - ปัจจุบนั 

2530 - ปัจจุบนั 

2524 - ปัจจุบนั 

2522 - ปัจจุบนั 

2522 – 2553 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

Holding Company 

จาํหน่ายอะไหล่รถจกัรยานยนต ์

จาํหน่ายรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

 

3. นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา 

    กรรมการ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก 6 มิถุนายน 2546 
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- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์                      

UNIVERSITY OF DETROIT,  

    MI., U.S.A 

-  หลกัสูตร Director Accreditation   

    Program รุ่นท่ี 67/2007 สมาคมส่งเสริม   

   สถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

2.60 -เป็นนอ้ง ดร.ชุมพล และ 

  นายรักสนิท พรประภา 

- เป็นอา น.ส.ปฐมา 

  และนายประพล  

  พรประภา 

2546 - ปัจจุบนั 

2545 - ปัจจุบนั 

2540 – ปัจจุบนั 

2522 - ปัจจุบนั 

2532 – 2553 

2537 – 2549 

2523 - 2553 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (TMEA) 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จาํกดั  

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

Holding Company 

จาํหน่ายรถยนต ์

 ผลิตรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุน้นบัรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 2 

ช่ือ – สกลุ/  

ตาํแหน่ง/  

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง  

 

อายุ 

(ปี) 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

ในบริษทั 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา 

 

ตาํแหน่ง 

 

ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

4. นายวิบูลย ์ เพ่ิมอารยวงศ ์ 

    กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา    

    และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก 23 เมษายน 2556 

 

60 - Master of Business Administration 

(MBA), The University of Chicago 

Graduate School of Business 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธม.) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศบ.) โยธา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาบตัร หลกัสูตรป้องกนั

ราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นท่ี 17 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- วฒิุบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการ

ยติุธรรมระดบัสูง, สถาบนัพฒันา

ขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

- หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั

วิทยาการตลาดทุน (วตท)  รุ่นท่ี 3 

- หลกัสูตร Director Certification 

Program – DCP รุ่นท่ี 1/2542 สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร The Role of the Chairman 

Program - RCP ปี 2543 สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Certificate (Chartered Director Course), 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Chartered Financial Planner (CFP) 

สมาคมนกัวางแผนทางการเงินไทย  

- - 2556-ปัจจุบนั 

 

2558-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั    

 

 

อดีต 

 

 

อดีต 

 

อดีต 

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ    

กรรมการบริหาร 

กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก 

 

 

กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพฒันา

ธุรกิจ 

 

กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป    

 

รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,

กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ฐิติกร  จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ไทยคอมโพสิท จาํกดั 

มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 

ในพระบรมราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี (มอสน.) 

องคก์ารจดัการนํ้าเสีย (อจน.) 

 

 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด

ยอ่ม (บยส.) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

5. นายทวีป  ชาติธาํรง  

    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

    สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

    กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก 10 พฤศจิกายน 2552 
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- MBA Quantitative Methods,  

  St. Johns University 

- B.A. Mathematics, University   

  of Oregon 

-หลกัสูตร Director Accreditation    

 Program - DAP รุ่นท่ี 83 / 2553 สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2552 -  ปัจจุบนั 

2555 -  ปัจจุบนั 

 

2552 -  2555 

 

2549-2552 

2548-2552 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ 

Advisor to the President 

Director 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

Bank Thai Plc. 

BT Securities Co., Ltd 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ธุรกิจธนาคาร 

 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุน้นบัรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 3 

ช่ือ – สกลุ/  

ตาํแหน่ง/  

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง  

 

อายุ 

(ปี) 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

ในบริษทั 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา 

 

ตาํแหน่ง 

 

ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2542-2547 

 

2540-2542 

2540-2542 

Senior Executive Vice President 

(Institutional Banking) 

Director 

Director 

Bank Thai Plc. 

 

Imperial Hotel Group 

TCC/ Sang Some Group of Companies 

 

ธุรกิจธนาคาร 

 

ธุรกิจโรงแรม 

 

6. นางสาวอรพินธ์ุ  ชาติอปัสร  

    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

    ตรวจสอบ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก 20 เมษายน 2553 

 

 

77 -ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 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 

-หลกัสูตร Director Accreditation    

 Program - DAP รุ่นท่ี 91/2554  สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

- - 2556- ปัจจุบนั 

2553- ปัจจุบนั 

2544- ปัจจุบนั 

2544- ปัจจุบนั 

 

2550-2552 

2546-2548 

2508-2544 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

อาจารยพิ์เศษคณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบญัชี 

กรรมการมูลนิธิออมสินเพ่ือสงัคม 

กรรมการ 

อาจารยป์ระจาํคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั MMP Corporation จาํกดั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ธนาคารออมสิน 

ธนาคารออมสิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

 

 

ธุรกิจธนาคาร 

ธุรกิจธนาคาร 

 

7. นางสาวปฐมา  พรประภา  

      กรรมการผูจ้ดัการ 

     วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

     คร้ังแรก  6 มิถุนายน 2546 

 

 

48 -  M.B.A. BABSON COLLEGE ,  

 MA., U.S.A. 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

    คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-    หลกัสูตร Director Certification  

      Program – DCP รุ่นท่ี 50/2547  

     สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

5.51 -เป็นบุตร ดร.ชุมพล  

 พรประภา 

-เป็นพ่ี นายประพล 

 พรประภา 

-เป็นหลาน นายรักสนิท   

 และนายสถิตยพ์งษ ์

พรประภา 

2546 – ปัจจุบนั 

2546 – ปัจจุบนั 

2560- ปัจจุบนั 

2558- ปัจจุบนั 

 

2557- ปัจจุบนั 

2557- ปัจจุบนั 

2554 – ปัจจุบนั 

2544 – ปัจจุบนั 

2544 - ปัจจุบนั 

2545 – 2553 

2550 – ปัจจุบนั 

2540 - ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั 

 

Suosdey Finance PLC 

Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั  ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั            

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ทาํสวนปาลม์ 

ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบ

อาชีพ 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหบ้ริการจดัเกบ็หน้ี 

ใหบ้ริการติดตามหน้ีสิน 

ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์

ผลิตรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์

จาํหน่ายรถยนต ์



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุน้นบัรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 4 

ช่ือ – สกลุ/  

ตาํแหน่ง/  

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง  

 

อายุ 

(ปี) 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

ในบริษทั 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา 

 

ตาํแหน่ง 

 

ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

8. นายประพล พรประภา  

      กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

     วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

     คร้ังแรก 6 มิถุนายน 2546 

 

 

44 - B.S. BABSON COLLEGE,  

- MA., U.S.A. 

-   หลกัสูตร Director Accreditation    

     Program - DAP รุ่นท่ี 54/2549    

     สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

5.11 - เป็นบุตร ดร.ชุมพล 

  พรประภา 

- เป็นนอ้ง น.ส.ปฐมา 

  พรประภา 

- เป็นหลาน นายรักสนิท 

  และ นายสถิตยพ์งษ ์

  พรประภา 

2546 – ปัจจุบนั 

2546 – ปัจจุบนั 

2560- ปัจจุบนั 

2558- ปัจจุบนั 

2557- ปัจจุบนั 

2557- ปัจจุบนั 

2554 – ปัจจุบนั 

2544 – ปัจจุบนั 

2544 - ปัจจุบนั 

2550 - ปัจจุบนั 

2540 - 2544 

กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

นกัวิเคราะห์ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั 

Suosdey Finance PLC 

Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั 

บริษทั เจ.พี.มอร์แกน จาํกดั 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ทาํสวนปาลม์ 

ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบ

อาชีพ 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหบ้ริการจดัเกบ็หน้ี 

ใหบ้ริการติดตามหน้ีสิน 

ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์

สถาบนัการเงิน 

9. นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา  

      กรรมการ/กรรมการสรรหาและ  

      กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

     วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

      คร้ังแรก 6 มิถุนายน 2546 

 

 

58 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์       

และการบญัชี 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Accreditation    

    Program - DAP รุ่นท่ี 17/2547    

    สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

 

- - 2546 – ปัจจุบนั 

2554 – ปัจจุบนั 

 

2558- ปัจจุบนั 

 

2557- ปัจจุบนั 

2557- ปัจจุบนั 

2554 – ปัจจุบนั 

2553 – ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

2537 – 2560 

กรรมการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั 

 

Suosdey Finance PLC 

Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบ

อาชีพ 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหบ้ริการจดัเกบ็หน้ี 

ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์

ใหบ้ริการติดตามหน้ีสิน 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

10. นางสาวเพญ็จนัทร์  กล่ินบุนนาค  

      กรรมการ 

      วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

      คร้ังแรก 20 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

 

63 - ปริญญาตรี วิทยาการจดัการ 

    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- - 2557 – ปัจจุบนั 

2558- ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2558 – 2559 

2556 – 2558 

2555 – 2556 

2554 – 2555 

2551 – 2554 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 3 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ี กรุงเทพ 2 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั 

 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละ รถยนต ์ 

ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบ

อาชีพ 

ใหบ้ริการจดัเกบ็หน้ี 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุน้นบัรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 5 

ช่ือ – สกลุ/  

ตาํแหน่ง/  

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง  

 

อายุ 

(ปี) 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

ในบริษทั 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา 

 

ตาํแหน่ง 

 

ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

 

2550-2551 

2549-2550 

2548-2548 

2545-2548 

และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

รองผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

รองผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 

ผูจ้ดัการบริหารสาขา 

 

 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

11. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 

       กรรมการอิสระและ 

       กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

      คร้ังแรก  8 พฤษภาคม 2558 

 

72 - บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่              

- ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                                             

- -  2558-ปัจจุบนั 

 2551-ปัจจุบนั 

 2548-2554     

 2537-2547 

 2537-2547  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอสแอนดอ์าร์ดีเวลลอปเมน้ต ์จาํกดั 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สยามกลการ จาํกดั 

บริษทั สยามนิสสนั ออโตโมบิล จาํกดั 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

รับจา้งบริหารการขาย 

 

 

12. นายพิสิฏฐ ์ เปล่ียมทรัพย ์

      ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

- ปริญญาตรี   

รัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 - ปัจจุบนั 

2557-2559 

 

2556- 2557 

 

2554 – 2556 

2549 - ปัจจุบนั 

2551 - 2554 

2548 – 2551 

 

2547 - 2548 

2545 - 2547 

ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ โซน 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ ภูมิภาค 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ เช่าซ้ือ 1        

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ี 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ เช่าซ้ือ            

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

14. นายคมัภีร์  หวงัสุนทร 

      ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 

 

 

56 

 

- ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยั  รามคาํแหง 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2557-  2559 

2556 – 2557 

2554 – 2556 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 3 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 1 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั 

 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบ

อาชีพ 

ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์

ใหบ้ริการติดตามหน้ีสิน 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุน้นบัรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 6 

ช่ือ – สกลุ/  

ตาํแหน่ง/  

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง  

 

อายุ 

(ปี) 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

ในบริษทั 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา 

 

ตาํแหน่ง 

 

ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

2547- 2554 

2541- 2547 

2539- 2541 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ ภูมิภาค1 

ผูจ้ดัการส่วนบริหารหน้ี 

ผูจ้ดัการส่วนบริหารสาขา 2 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

14. นายพรศกัด์ิ  กิรณโสภณ 

      ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 

 

58 

 

 

- ปริญญาตรี  

นิติศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2549 – ปัจจุบนั 

2559 – เม.ย. 2560 

2557– 2559 

 

2556 – 2557 

2553 - 2556 

 

2551 – 2553 

 

2548 - 2551 

2547 – 2548 

2545 - 2547 

กรรมการ 

ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ โซน 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ ส่วนภูมิภาค 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ ส่วนกลาง 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ี กรุงเทพ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ (ต่างจงัหวดั) 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการติดตามหน้ีสิน 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

15. นายประสิทธ์ิ  ไทรนนทรีย ์

      ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

53 - ปริญญาโท  

   บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั   

   รามคาํแหง 

0.007 - 2558 – ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2551 - 2559 

2547- 2551 

2546- 2547 

2541- 2546 

กรรมการ 

ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 1 

ผูจ้ดัการส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือ 3 

ผูจ้ดัการส่วนตลาดและสินเช่ือ  

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

16. นายอภิชยั  เอ้ือมเสถียรพร 

      ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

- ปริญญาโท  MBA   

มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

2557- ปัจจุบนั 

2557- ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจุบนั 

2558- 2559 

2557-2558 

2554 - 2555 

2548 - 2554 

2547- 2548 

2541- 2547 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ ภูมิภาค 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 4 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารสาขาติดตาม 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

Suosdey Finance PLC 

Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุน้นบัรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 7 

ช่ือ – สกลุ/  

ตาํแหน่ง/  

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง  

 

อายุ 

(ปี) 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

ในบริษทั 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา 

 

ตาํแหน่ง 

 

ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

17. นายวิชยั  สุรนคัครินทร์  

      เลขานุการบริษทั 

53 

 

 

- ปริญญาตรี บญัชี        

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

0.13 

 

 

- 

 

 

2550 – ปัจจุบนั 

2541 – 2558 

2541 – 2546 

เลขานุการบริษทั 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหบ้ริการติดตามหน้ีสิน 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

18.นายปิติ  งามเลิศ 

      ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 

 

     

52 - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร 

   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- - 2559- ปัจจุบนั 

2557- 2559 

2554 – 2557 

2551 – 2554 

2547-2551 

2538-2547 

 ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 

 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 3 

 ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 1 

 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 3 

ผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัการ 

ผูจ้ดัการบริหารสาขา 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

19. ทวีศกัด์ิ เจริญศกัด์ิโยธิน 

      ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศ 

 

 

49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2557- ปัจจุบนั 

2559- ปัจจุบนั 

2557- 2559 

2555- 2557 

2554- 2555 

2553- 2554 

2552 – 2553 

2550 – 2552 

2547 - 2550 

 กรรมการ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 4 

 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจพิเศษ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ีกรุงเทพ 1 

 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 3 

 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 รองผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

20. นายสมบุญ  นาราสุนทรกลุ 

     ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารปฏิบติัการ 1   

     และรักษาการฝ่ายปฏิบติัการ 2   

 

    

55 

 

 

 

- อนุปริญญา คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2558 – ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2555–2557 

2550- 2554 

2548-2550 

กรรมการ 

รักษาการฝ่ายปฏิบติัการ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ี กรุงเทพ 1  

ผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัการ 1  

ผูจ้ดัการส่วนบริหารหน้ีพิเศษ ส่วนกลาง   

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)   

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)   

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)        

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

21. นางสุภชัฌา  ทวีรักษ ์

     ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) ดูแล 

     งานดา้นตรวจสอบภายใน/     

     เลขานุการคณะกรรมการ 

     ตรวจสอบ 

62 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

- - 2559- ปัจจุบนั 

 

2556- 2559 

2556- ปัจจุบนั 

2554- 2555 

2549 – 2553 

 

ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) ดูแล 

   งานดา้นตรวจสอบภายใน 

ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการฝ่ายอาํนวยการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและพฒันา

ระบบ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์

รับจา้งบริหารการขาย 
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ช่ือ – สกลุ/  

ตาํแหน่ง/  

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง  

 

อายุ 

(ปี) 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

ในบริษทั 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา 

 

ตาํแหน่ง 

 

ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

2546 – 2549 

 

2537 - 2546 

รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและพฒันา

ระบบงาน 

รองผูจ้ดัการทัว่ไป 

บริษทั สินพล จาํกดั 

 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

22. นายธิติพล เลือดภกัดี 

      ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 

59 - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต 

(จิตวิทยา)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- - 2559- ปัจจุบนั 

2552- 2559 

2551- 2551 

2549- 2551 

2548- 2549 

2547- 2548 

2542- 2547 

ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริการและอะไหล่ 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 3 

ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย 

ผูจ้ดัการบริหารสาขา 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

จาํหน่ายรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

23. นายสนัติ อ่ินแกว้ 

      รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ  

      และบริหารหน้ีพิเศษ 

54 - ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง - - 2559- ม.ค. 2561 

 

2558- 2559 

2557- 2558 

2552- 2556 

รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ  

 และบริหารหน้ีพิเศษ 

ผูจ้ดัการส่วนบริหารสินเช่ือ กรุงเทพ 

ผูจ้ดัการส่วนบริหารหน้ี  กรุงเทพ 

ผูจ้ดัการส่วนบริหารหน้ี  ธนบุรี 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์
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    1.2 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นายวชิยั สุรนคัครินทร์ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 โดยเลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติั 

ตามหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความ 

รับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ี 

ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งติดตามใหน้โยบายและขอ้แนะนาํของคณะกรรมการบริษทัมีผลในทางปฏิบติั 

3. รับผดิชอบในการจดัทาํและจดัเกบ็เอกสารสาํคญัต่างๆ 

- ระบบทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 

- หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

4. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติังานอยา่งถกูตอ้งและรอบคอบ 

5. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

                6.    ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2.    รายละเอยีดเกีย่วกบัข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย  

 

   บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลาํดบั รายช่ือ ฐิติกร ซี.ว.ีเอ. 

 

ชยภาค 

 

TKD 

 

Suosdey 

 

Sabaidee 

 

ทีเค  

เงินทนัใจ 

SPI 

 

เอสพีเอสย ู

 

เลก็ซ์ซสั 

 
โตโยตา้

ปทุมธานี 

นภสั 
 

1. ดร.ชุมพล   พรประภา X       X X X   

2. นายรักสนิท  พรประภา /       / /    

3. นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา /       / / , //    

4. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร /            

5. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ /             

6. นายวบิูลย ์เพิ่มอารยวงศ ์ /             

7. นายทวปี ชาติธาํรง /             

8. นางสาวปฐมา  พรประภา / , // / , // / , // / / / / / , //  /   

9. นายประพล พรประภา / , // / , // / , // / / / /   /   

10. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา / , // / / / / / /       

11. นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค / /  /   /       

12. นายพิสิฏฐ ์เปล่ียมทรัพย ์ // /            

13. นายคมัภีร์  หวงัสุนทร // / /    /       

14. นายพรศกัด์ิ กิรณโสภณ // /            

15. นายประสิทธ์ิ  ไทรนนทรีย ์ //  /           

16. นายอภิชยั  เอ้ือมเสถียรพร //  /  / /        

17. นางสุภชัฌา ทวรัีกษ ์ //             

18. นางสมใจ วศินระพี    /          

19. นายสมบุญ นาราสุนทรกลุ //  /           

20. นายทวศีกัด์ิ เจริญศกัด์ิโยธิน //             

21. นายปิติ งามเลิศ //     /        

22. นายธิติพล เลือดภกัดี //             

 

 

 

 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุน้นบัรวมจาํนวนหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 11 

 

หมายเหตุ:                X = ประธานกรรมการ    /  = กรรมการ        //  = ผูบ้ริหาร 

ซี.ว.ีเอ.  = บริษทั ซี.ว.ีเอ จาํกดั 

ชยภาค = บริษทั ชยภาค จาํกดั 

  TKD    =              บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 

SPI = บริษทั เอส.พี.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

เอสพีเอสย ู = บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

เลก็ซ์ซสั = บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั 

โตโยตา้ปทุมธานี = บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

นภสั = บริษทั นภสั จาํกดั 

Suosdey = Suosdey Finance PLC 

Sabaidee = Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

ทีเค เงินทนัใจ             = บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั 
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เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี     

 

รายช่ือบริษัทย่อย บริษัท  

ซี.ว.ีเอ. 

จาํกดั 

บริษัท 

 ชยภาค 

จาํกดั 

บริษัท ทเีค 

เดบ็ท์ 

เซอร์วสิเซส 

Suosdey 

Finance 

PLC 

Sabaidee  

Leasing 

Co.,Ltd 

บริษัท  ทเีค 

เงนิทนัใจ 

จาํกดั 

รายช่ือกรรมการ       

นางสาวปฐมา พรประภา / / / / / / 

นายประพล พรประภา / / / / / / 

นายคมัภีร์ หวงัสุนทร / /    / 

นายพิสิฏฐ์ เปล่ียมทรัพย ์ /      

นายพรศกัด์ิ กิรณโสภณ /      

นางบุษกร เหล่ียมมุกดา / / / / / / 

นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์  /     

นายสมบุญ นาราสุนทรกลุ  /     

นางสมใจ วะศินระพี   /    

นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค /  /   / 

นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร  /  / /  

นายทวศีกัด์ิ เจริญศกัด์ิโยธิน     /  

นายศิระ กนัตงัพนัธ์    /   

 

หมายเหตุ            / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ     // = กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษทั  

 

1. ขอ้มูลรายละเอียดของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน    

 

นางสุภชัฌา ทวรัีกษ์ ทีป่รึกษา (เทยีบเท่า ผจก.ฝ่าย) ดูแลงานด้านตรวจสอบภายใน  

การถือหุน้  ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์  ปี 2559- ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา (เทียบเท่า ผจก.ฝ่าย) ดูแลงานดา้นตรวจสอบภายใน  

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)  

ปี 2556- 2559 ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

   ปี 2556- ปัจจุบนั    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ปี 2554-2555    ผูจ้ดัการฝ่ายอาํนวยการ บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั                                      

ปี 2548-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

 

2. บริษทัไม่มีหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance department) แต่ไดม้อบหมายให้

สํานักกรรมการผูจ้ัดการ ทาํหน้าที่กาํกับดูแลให้กลุ่มบริษทัปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกาํหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยละหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส่ือสารกับพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การศึกษาและทาํความเขา้ใจในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบติัให้

ถกูตอ้งและเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์มีการกาํหนดไว ้ 
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ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน  

 

 บริษทัไม่มีการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจอนัเป็นผลใหมี้การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น

หรือการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งรอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา   
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เอกสารแนบ 5  

เอกสารแนบ 5: อื่นๆ   

 

โครงสร้างการจัดการของกลุ่มบริษทั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1  

คณะกรรมการ 

บริษทั ซี.ว.ีเอ จาํกดั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายตรวจสอบและ

บริหารหน้ีพิเศษ 

คณะกรรมการ 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 

คณะกรรมการ 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบริหารหน้ี 

คณะกรรมการ 

Suosdey Finance PLC 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ  

คณะกรรมการ 

Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 

คณะกรรมการ 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสินเช่ือ 

กรรมการผูจ้ดัการ* 

รองกรรมการผูจ้ดัการ* 

ผูจ้ดัการฝ่าย* 

คณะกรรมการตรวจสอบ* 

สาํนกั 

ตรวจสอบภายใน* 

 

 

คณะกรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
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