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  ส่วนท่ี 1 
กำรประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 
 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ 

บริษทัยงัคงมุ่งเน้นในธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ ซ่ึงบริษทัมีความรู้ความช านาญ โดย
ตั้งเป้าหมายขยายขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุม
พ้ืนท่ีจงัหวดัใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และมีเป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้ งบริษัทย่อยเพ่ิม 2 แห่ง เพ่ือด าเนินธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์เพ่ิมเติมใน 2ประเทศ คือประเทศกมัพูชาและประเทศลาว และในปี 2558 มีการจดัตั้งบริษทั
ยอ่ยเพ่ิม 1 แห่ง ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท เพื่อให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ  

ส าหรับธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์บริษทัจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขนั โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อง่ายต่อการบริหาร
จดัการและควบคุมตน้ทุนในการด าเนินการ 

อน่ึง บริษทัให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินเช่ือและอตัราผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลกั โดยท่ีการเติบโต
ขยายสินเช่ือของบริษทัยงัคงตอ้งอยู่ภายใตก้ารบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมและควบคุมได ้ไม่ว่าจะเป็นการคดัคุณภาพของ
ลูกคา้อยา่งเขม้งวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งส ารองฯ อยา่งเพียงพอ เพ่ือคงไวซ่ึ้งผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้น
ทุกราย  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ รวมทั้งผูบ้ริหารในทุกระดบัไดต้ระหนกัและมุ่งเนน้ในหลกัธรร
มาภิบาลท่ีดีและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบติังาน เพ่ือให้บริษทัสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้นทุกราย ในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลและ
ช้ีแจงขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอของบริษทัแก่นกัลงทุนสถาบนั นกัวิเคราะห์และผูถื้อหุ้นทัว่ไป ผูบ้ริหารระดบัสูงไดถื้อ
เป็นภารกิจท่ีส าคญั เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจถึงฐานะและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เท่าเทียมกนั 

 

1. กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรที่ส ำคัญ 
กลุ่มบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทยั 

พรประภา เพ่ือประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ โดยในช่วงต้นได้เน้นการ
ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในนามของ บริษทั ฐิติกร จ ากดั หลงัจากนั้นในปี 
2538 จึงขยายตวัออกไปในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกในช่ือ บริษทั ซี.วี.เอ จ ากดั ซ่ึง บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 เป็นผูด้  าเนินการ และในปี 2546 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั ชยภาค จ ากดั ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 เพื่อขยายสินเช่ือในส่วนของการให้เช่าซ้ือรถยนตใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล    
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ต่อมาในปี 2547 ไดมี้การจดัโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพ่ือลดความซ ้าซอ้นโดย บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั ไดห้ยดุ
การปล่อยสินเช่ือโดยหันมาเน้นในเร่ืองของการบริหารติดตามหน้ีสินเพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการปล่อยสินเช่ือ
รถจกัรยานยนตท์ั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารด าเนินการของ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ครอบคลุมทัว่ทุกภาคของประเทศไทย
และมีการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง จาก 27 สาขา ณ ส้ินปี 2544 เป็น 78 สาขา ณ ส้ินปี 2554 ครอบคลุม 45 จงัหวดัทัว่ทุก
ภาคของประเทศ      

ปี 2554 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ ากดั โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด  เพื่อขยายธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการ
จดัเก็บหน้ี 

กลุ่มบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย มี
ส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยูท่ี่ 20.27% สูงสุดเป็นอนัดบั 1 ต่อเน่ืองมา 30 
ปี และยงัเป็นผูป้ระกอบการสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจาก ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง ผูบ้ริโภค 
ส านกันายกรัฐมนตรี ให้เป็นผูป้ระกอบการซ่ึงรักษาสิทธิผูบ้ริโภคดา้นสัญญาท่ีเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค  อีกทั้งกลุ่มบริษทัมี
แผนการขยายธุรกิจอย่างชดัเจนในการขยายการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือในกลุ่มประเทศ ASEAN ซ่ึงมีการเปิดการคา้เสรี 
AEC ในปี 2558 โดยในปี 2557 บริษทัมีการจดัตั้งบริษทัย่อยอีก 2 แห่ง เพ่ิมเติมใน 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจกัรกมัพูชา 
ภายใตช่ื้อ “Suosdey Finance PLC” และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใตช่ื้อ “Sabaidee Leasing Co.,Ltd” 
เพ่ือด าเนินธุรกิจให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ และในปี 2558 บริษทัมีการจดัตั้งบริษทัย่อย เพ่ิม 1 แห่ง ภายใตช่ื้อ 
“บริษทั  ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั” เพื่อด าเนินธุรกิจให้สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) โดยในปี 2561 
บริษทัย่อยทั้งสองแห่งท่ีอยู่ในต่างประเทศ มีลูกหน้ีเช่าซ้ือเพ่ิมขึ้น 125.9% และทั้งสองบริษทั มีลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิรวม 
895.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 10.2 % ของลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์สุทธิ และในปี 2560 บริษทัฯ ด าเนินการ
ขายหุ้นสามญัของบริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั  จ านวนทั้งส้ิน 140,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั  ให้แก่บุคคลท่ีไม่เป็น บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัยงัคงเดินหนา้ขยายงานเพื่อเป้าหมายท่ีจะเป็นบริษทัในภมิูภาคอาเซียน โดยในปี 
2561  มีการขออนุมติัจากธนาคารกลางกมัพูชาเพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก USD 2,500,000 เป็น USD 4,000,000 อีกทั้ง
บริษทัไดด้ าเนินการเพ่ือขออนุมติัจดัตั้งบริษทั Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd ในสหภาพเมียนมา (บริษทัถือ
หุ้นในสัดส่วน 99.00% ของทุนช าระแล้ว) และได้รับอนุมติัจาก  Financial Regulatory Department (FRD) ในวนัท่ี 29 
เมษายน 2562 ให้เปิดได ้3 สาขาในเขตหงสา (Bago Region) ซ่ึงบริษทัไดเ้ร่ิมเปิดไปแลว้ 1 สาขา ท่ีเมืองมอนโย และในปี 
2563 มีการขยายสาขาเพ่ิม 6 สาขา คือ Kampong Thom, Kampot, Banteay Meanchey, Takao, Pursat and Kampong 
Chhnang ภายใตบ้ริษทัย่อย Suosdey Finance PLC ท าให้มีสาขาทั้งหมด 12 สาขา  และไดรั้บอนุมติัจากธนาคารแห่งชาติ
ลาวเพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10,250,000,000 kip เป็น15,250,000,000 kip  และอยู่ระหว่างด าเนินการเปิดสาขาเพ่ิมอีก 
3 สาขา คือ Pakse, Xieng Khouang และ Udomchai ท าให้ ณ ส้ินปี 2563 จะมีทั้งหมด 3 สาขา ภายใตบ้ริษทัย่อย Sabaidee 
Leasing Co.,Ltd และมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 
2563 ท่ีผ่านมาได้อนุมัติการเข้าซ้ือกิจการของ เอ็มเอฟไอเอล (Myanmar Finance International Limited) หรือ MFIL ผู ้
ให้บริการสินเช่ือในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเป็นการขยายกิจการแบบกา้วกระโดดในต่างประเทศให้แลว้
เสร็จภายในส้ินปี 2563 นั้น แต่เน่ืองจากปัจจยัภายนอกท่ีเหนือการควบคุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ระลอกสองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารุนแรงกว่ารอบท่ีผา่นมา ส่งผลให้แผนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการ
เขา้ซ้ือกิจการ MFIL ชะลอตวัและไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเวลาดงักล่าว จนกว่าสถานการณ์คล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น 



บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                      แบบ 56-1 

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

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 3                                                                                      

กลุ่มบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทยั 
พรประภา เพ่ือประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกย่ีห้อ โดยในช่วงต้นได้เน้นการ
ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในนามของ บริษทั ฐิติกร จ ากดั หลงัจากนั้นในปี 
2538 จึงขยายตวัออกไปในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกในช่ือ บริษทั ซี.วี.เอ จ ากดั ซ่ึง บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 เป็นผูด้  าเนินการ และในปี 2546 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั ชยภาค จ ากดั ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 เพ่ือขยายสินเช่ือในส่วนของการให้เช่าซ้ือรถยนตใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล    

ต่อมาในปี 2547 ไดมี้การจดัโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพ่ือลดความซ ้าซอ้นโดย บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั ไดห้ยดุ
การปล่อยสินเช่ือโดยหันมาเน้นในเร่ืองของการบริหารติดตามหน้ีสินเพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการปล่อยสินเช่ือ
รถจกัรยานยนตท์ั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารด าเนินการของ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ครอบคลุมทัว่ทุกภาคของประเทศไทย
และมีการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง จาก 27 สาขา ณ ส้ินปี 2544 เป็น 78 สาขา ณ ส้ินปี 2554 ครอบคลุม 45 จงัหวดัทัว่ทุก
ภาคของประเทศ      

ปี 2554 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ ากดั โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด เพื่อขยายธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการ
จดัเก็บหน้ี 

กลุ่มบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย มี
ส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยูท่ี่ 20.27% สูงสุดเป็นอนัดบั 1 ต่อเน่ืองมา 30 
ปี และยงัเป็นผูป้ระกอบการสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจาก ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง ผูบ้ริโภค 
ส านกันายกรัฐมนตรี ให้เป็นผูป้ระกอบการซ่ึงรักษาสิทธิผูบ้ริโภคดา้นสัญญาท่ีเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค  อีกทั้งกลุ่มบริษทัมี
แผนการขยายธุรกิจอย่างชดัเจนในการขยายการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือในกลุ่มประเทศ ASEAN ซ่ึงมีการเปิดการคา้เสรี 
AEC ในปี 2558 โดยในปี 2557 บริษทัมีการจดัตั้งบริษทัย่อยอีก 2 แห่ง เพ่ิมเติมใน 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจกัรกมัพูชา 
ภายใตช่ื้อ “Suosdey Finance PLC” และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใตช่ื้อ “Sabaidee Leasing Co.,Ltd” 
เพื่อด าเนินธุรกิจให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ และในปี 2558 บริษทัมีการจดัตั้งบริษทัย่อย เพ่ิม 1 แห่ง ภายใตช่ื้อ 
“บริษทั  ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั” เพื่อด าเนินธุรกิจให้สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) โดยในปี 2561 
บริษทัย่อยทั้งสองแห่งท่ีอยู่ในต่างประเทศ มีลูกหน้ีเช่าซ้ือเพ่ิมขึ้น 125.9% และทั้งสองบริษทั มีลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิรวม 
895.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 10.2 % ของลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์สุทธิ และในปี 2560 บริษทัฯ ด าเนินการ
ขายหุ้นสามญัของบริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ ากดัทั้งหมดออกไป บริษทัยงัคงเดินหน้าขยายงานเพื่อเป้าหมายท่ีจะ
เป็นบริษทัในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2561  มีการขออนุมติัจากธนาคารกลางกมัพูชาเพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น USD 
4,000,000 อีกทั้งบริษทัไดด้ าเนินการเพ่ือขออนุมติัจดัตั้งบริษทั Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd ในสหภาพ
เมียนมา (บริษทัถือหุ้นในสัดส่วน 99.00% ของทุนช าระแลว้) และไดรั้บอนุมติัจาก  Financial Regulatory Department 
(FRD) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ให้เปิดได ้3 สาขาในเขตหงสา (Bago Region) ซ่ึงบริษทัไดเ้ร่ิมเปิดไปแลว้ 1 สาขา ท่ี
เมืองมอนโย และในปี 2563 มีการขยายสาขาเพ่ิม 6 สาขา คือ Kampong Thom, Kampot, Banteay Meanchey, Takao, 
Pursat and Kampong Chhnang ภายใตบ้ริษทัยอ่ย Suosdey Finance PLC ท าให้มีสาขาทั้งหมด 12 สาขา  และไดรั้บอนุมติั
จากธนาคารแห่งชาติลาวเพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็น 15,250,000,000 kip  และอยู่ระหว่างด าเนินการเปิดสาขาเพ่ิมอีก 3 
สาขา คือ Pakse, Xieng Khouang และ Udomchai ท าให้ ณ ส้ินปี 2563 จะมีทั้งหมด 3 สาขา ภายใตบ้ริษทัย่อย Sabaidee 
Leasing Co.,Ltd  และมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทั ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2563 ท่ีผ่านมาไดอ้นุมติัการเขา้ซ้ือกิจการของ เอ็มเอฟไอเอล (Myanmar Finance International Limited) 
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หรือ MFIL ผูใ้ห้บริการสินเช่ือในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเป็นการขยายกิจการแบบกา้วกระโดดใน
ต่างประเทศให้แลว้เสร็จภายในส้ินปี 2563 นั้น แต่เน่ืองจากปัจจยัภายนอกท่ีเหนือการควบคุมจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ระลอกสองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารุนแรงกวา่รอบท่ีผา่นมา ส่งผลให้
แผนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือกิจการ MFIL ชะลอตวัและไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเวลาดงักล่าว 
จนกวา่สถานการณ์คล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น 

ในส้ินปี 2563 บริษทัย่อยทั้งสามแห่ง มีลูกหน้ี และลูกหน้ีเช่าซ้ือเพ่ิมขึ้น 13.8% และทั้งสามบริษทัมีลูกหน้ีและ
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ สุทธิรวม 1,062.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 26.2% ของลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์สุทธิซ่ึงทางบริษทั 
มีเป้าหมายเดิมท่ีจะขยายสัดส่วนต่างประเทศให้เป็น 50% ของลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งหมด ภายในส้ินปี 2563 แต่ไม่สามารถ
ประสบผลส าเร็จไดเ้น่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซ่ึงหากเหตุการณ์คล่ีคลายไปทางท่ีดีทางบริษทัคาดว่าจะ
บรรลุเป้าหมายไดใ้นปี 2565 

 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท แบ่งได้ดังนี ้
 
 
 

บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน) 
ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ 

ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 
และต่างจงัหวดัในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 

บริษัท ซี.วี.เอ. จ ำกัด 
ธุรกิจให้บริการดา้นการติดตามหน้ีสิน 

Suosdey Finance PLC. 
 

ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ 

และรถยนตใ์นประเทศกมัพูชา 
 

ถือหุ้น 99.99% 

ถือหุ้น 99.95% 

บริษัท ชยภำค จ ำกดั 
ธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละ

รถจกัรยานยนต ์
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. 
 

ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ 

และรถยนตใ์นประเทศลาว 
 

ถือหุ้น 99.99% 

ถือหุ้น 86.89% 

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ ำกัด 
ธุรกิจให้สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ 
 

ถือหุ้น 99.99% 

Mingalaba Thitikorn 
Microfinance Co., Ltd. 

ธุรกิจ Microfinanceในประเทศพม่า 
 

ถือหุ้น 99.00% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัประกอบดว้ยบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั,           
บริษทั ชยภาค จ ากดั, Suosdey Finance PLC, Sabaidee Leasing Co.,Ltd. , บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั และ Mingalaba 
Thitikorn Microfinance Co.,Ltd  ด าเนินธุรกิจหลกัโดยให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ ทั้งน้ี ณ ส้ิน
ปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์:รถยนต์:เงินให้กูยื้ม:รายไดอ้ื่นๆ เท่ากบั             
77.6: 0.6:0.5: 21.3 

 
   โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท  

โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั ในปี 2561-2563 สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

 
กลุ่มธุรกิจ/ ด าเนินการโดย 

 

% การถือหุ้น 
ของบริษัท 

 

งบการเงินรวม 
2563 

งบการเงินรวม 
2562 

งบการเงินรวม 
2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์        
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ชยภาค จ ากดั 
Suosdey Finance PLC 
Sabaidee Leasing Co.,Ltd. 

       
      99.99 
      99.95 
      86.89 

      

รวมรายได ้  1,977.3 77.6 2,945.8 79.2 3,141.3 81.1 
2. ธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์        

บริษทั ชยภาค จ ากดั 99.99       
รวมรายได ้  16.3 0.6 20.8 0.5 29.0 0.8 

3. ธุรกิจเงินให้กูย้ืม        
       บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
       บริษทั ชยภาค จ ากดั 
       บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 
       Mingalaba Thitikorn Microfinance         
         Co.,Ltd 

 
99.99 
99.99 
99.00 

      

                                                  รวมรายได ้  13.3 0.5 17.2 0.5 21.8 0.6 
4. รายไดอ้ื่นๆ        
       ขายสินคา้  0.2 0.01 4.3 0.1 9.7 0.2 
       รายไดค้่าธรรมเนียม  39.7 1.6 62.6 1.7 52.8 1.4 
       หน้ีสูญรับคืน  240.6 9.4 259.7 7.0 224.1 5.8 

อื่นๆ   260.8 10.2 408.7 11.0 393.1 10.1 
รวมรายไดอ้ื่นๆ  541.3 21.3 735.3 19.8 679.7 17.5 

รวมรายได้  2,548.2 100.0 3,719.1 100.0 3,871.8 100.0 
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การประกอบธุรกิจแยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ   
2.1 ลักษณะบริการ  

สินเช่ือเช่าซ้ือ (Hire Purchase) จดัเป็นบริการทางการเงินอีกรูปแบบหน่ึงของการให้สินเช่ือซ่ึงไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เช่นเดียวกบัธนาคารและบริษทัเงินทุน ทั้งน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ (1) ลูกค้าหรือผูเ้ช่าซ้ือ (2) ผูจ้  าหน่าย และ (3) บริษัทหรือผู ้
ให้บริการสินเช่ือ โดยเม่ือผูเ้ช่าซ้ือมีความต้องการเช่าซ้ือทรัพยสิ์นจากผูจ้  าหน่ายก็จะแสดงความจ านงค์ต่อเจา้หน้าท่ี
สินเช่ือของผูใ้ห้บริการสินเช่ือเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติัและอนุมติัการขอสินเช่ือต่อไป 

เม่ือผูเ้ช่าซ้ือตกลงท าสัญญา ผูเ้ช่าซ้ือจะช าระเงินดาวน์ ณ วนัท าสัญญา และก าหนดวิธีการผ่อนช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ผูเ้ช่าซ้ือสามารถครอบครองและใชท้รัพยสิ์นท่ีท าสัญญาเช่าซ้ือนั้นไดต้ลอดระยะเวลา
ของสัญญา โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นนั้น ทั้งน้ีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะถูกโอนให้แก่ผูเ้ช่าซ้ือต่อเม่ือผู ้
เช่าซ้ือไดช้ าระค่างวดให้แก่ผูใ้ห้บริการสินเช่ือครบถว้นตามสัญญาแลว้  

              ส าหรับการด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทันั้น หากแบ่งลกัษณะของธุรกิจตามประเภท
ทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าซ้ือ จะแบ่งไดด้งัน้ี 

             1. ธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

กลุ่มบริษทัให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตโ์ดยบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) โดยเนน้การปล่อยสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตท่ี์ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค เช่น ฮอนดา้ ยามาฮ่า ซูซูกิ และ คาวาซากิ โดยบริษทัจะจดัเจา้หนา้ท่ี
สินเช่ือเขา้ไปพิจารณาปล่อยสินเช่ือเป็นรายคนัแก่ผูเ้ช่าซ้ือท่ีร้านจ าหน่ายรถจกัรยานยนตซ่ึ์งเป็นพนัธมิตรธุรกิจ   

ปัจจยัในการก าหนดวงเงินในการใหสิ้นเช่ือ เงินดาวน์ และระยะเวลาในการผอ่นช าระค่างวด       รถจกัรยานยนต์
นั้น จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของลูกค้า ยี่ห้อ รุ่น และราคาของรถจกัรยานยนต์ ทั้งน้ี หากจ าแนกสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนตต์ามย่ีห้อรถ พบว่ากลุ่มบริษทัไดใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตย่ี์ห้อหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ฮอนดา้ ซูซูกิ 
ยามาฮ่า และคาวาซากิ 

 

2. ธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 

กลุ่มบริษทัให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ทั้งรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่โดยบริษทั ชยภาค จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อย โดยเน้นการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์รุ่นและยี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาดเป็นหลกั เช่น โตโยตา้ อีซูซุ 
และฮอนดา้ เป็นตน้  

ส าหรับวงเงินในการให้สินเช่ือและระยะเวลาในการผ่อนช าระค่างวดรถยนต์นั้น ขึ้นอยู่กบัฐานะทางการเงิน
ของผูข้อสินเช่ือแต่ละราย และเพื่อควบคุมคุณภาพของสินเช่ือ กลุ่มบริษทัจึงได้พิจารณาปัจจยัอื่นๆ เพ่ิมเติมในการ
ให้บริการสินเช่ือซ่ึงไดแ้ก่ เงินดาวน์ท่ีเพียงพอ ในการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ กลุ่มบริษทัไดเ้น้นบริการเช่า
ซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่ นโดยเนน้รถยนตย่ี์ห้อโตโยตา้ เน่ืองจากเป็นรถยนตท่ี์ไดรั้บความนิยมจากตลาดเป็นอยา่งมาก  
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หากแบ่งการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องกลุ่มบริษทั ตามลกัษณะการใชง้านของรถยนต ์จะสามารถแบ่ง
ออกเป็นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล และสินเช่ือเช่าซ้ือรถเพ่ือการพาณิชย ์(ผูเ้ช่าซ้ือมีวตัถุประสงคใ์ชร้ถยนตใ์น
การประกอบธุรกิจการคา้ ไดแ้ก่ รถกระบะ และรถตู)้  

ลูกหนีสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์คงเหลือของกลุ่มบริษัท จ าแนกตามประเภทการใช้รถยนต์* (หน่วย: ล้านบาท) 

 
ประเภทรถ 

2563 2562 2561 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
รถยนตน์ัง่ส่วนบคุคล  142.1 63.49 194.7 61.81 245.7 61.29 
รถเพื่อการพาณิชย ์       
    - รถกระบะ 62.8 28.06 95.6 30.35 113.5 28.31 
    - รถตู ้ 18.9 8.45 24.7 7.84 41.7 10.40 

รวม 223.8 100.0 315.0 100.0 400.9 100.0 

* หลังหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดและภาษีมูลค่าเพ่ิม ก่อนหักค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 ลักษณะลูกค้า 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส าหรับธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มบริษทั คือ บุคคลธรรมดา
รายย่อยทัว่ไปซ่ึงเป็นพนักงานหรือลูกจา้งประจ าผูมี้รายไดน้้อยถึงปานกลางท่ีใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะหรือใช้
ประกอบอาชีพ   

ส าหรับธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตน์ั้น กลุ่มลูกคา้เป้าหมายแบ่งออกตามลกัษณะการใชง้าน ไดแ้ก่ 
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล และ รถเพื่อการพาณิชย ์ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนลูกคา้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลต่อรถเพ่ือ
การพาณิชย ์63:37  

2.2.2 สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ 

1. ธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

  การแข่งขนัของธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นปัจจุบนัอยู่ในรูปของการให้บริการสินเช่ือ
ท่ีรวดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถให้บริการลูกคา้อย่างทัว่ถึง การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์สามารถ
แบ่งตามพ้ืนท่ีการให้บริการออกเป็นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเขตต่างจงัหวดั โดยทัว่ไปในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลจะมีการแข่งขนัท่ีสูงกว่าต่างจงัหวดั ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2544 เป็นตน้มา อตัราดอกเบ้ียส าหรับสินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต์โดยทัว่ไปอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 1.5 – 2.4 ต่อเดือน ยกเวน้ในบางช่วงเวลาอาจจะมีการจดัส่งเสริมการขาย
ให้กบัสินคา้เฉพาะรุ่นในระยะเวลาจ ากดั ส่งเสริมการขายสินคา้ประเภทนั้นๆ 



บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                แบบ 56-1 
 

ลายมือช่ือ......................................... 
ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 8 

 
 

 บริษัทเป็นผูน้ าในธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ โดยเป็นผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอนัดบั 1 ตามการจดัล าดบัของสมาคมธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ไทย
ต่อเน่ืองมา 30 ปี โดยส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือน มิถุนายน 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 20.27    

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

 คัน % คัน % คัน % คัน % คัน % 

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         :  สมาคมธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ไทย, กรมการขนส่งทางบกและบริษทัฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

          หมายเหตุ : ขอ้มูลส้ินสุด ณ เดือนมิถุนายน 2555 เน่ืองจากทางกรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจง้รายละเอียดของขอ้มูลได้                    

                               2. ธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

 ในปัจจุบันสถาบันการ เ งินหลายแห่งได้หันมาขยายสินเ ช่ือ เ ช่า ซ้ือรถยนต์ เ พ่ิมมากขึ้ น เ น่ืองจาก               
อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตอยู่ในระดบัสูง  ประกอบกบัสภาพคล่องท่ีมีอยู่มากในระบบ
การเงิน ท าให้นบัตั้งแต่คร่ึงหลงัของปี 2544 เป็นตน้มา อตัราดอกเบ้ียส าหรับสินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ของบริษทั
เงินทุน อยูท่ี่ระดบัเฉล่ียร้อยละ 2.45-3.8 ต่อปีส าหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล และระดบัเฉล่ียท่ีร้อยละ 2.7-3.2  ต่อปีส าหรับ
รถเพื่อการพาณิชย  ์โดยอตัราดอกเบ้ียส าหรับสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสองจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.0-5.5 ต่อปี ทั้งน้ี 
ขึ้นกับประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ คุณสมบัติผูเ้ช่าซ้ือ เช่น รายได้ อาชีพ ภูมิล าเนาของผูเ้ช่าซ้ือและผูค้  ้ าประกัน จาก
สภาวะการแข่งขนัท าให้อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตล์ดต ่าลงโดยเฉพาะรถยนตใ์หม่ท าให้ผูป้ระกอบการบางแห่งมี
การปรับตวัและขยายสัดส่วนไปยงัการให้สินเช่ือส าหรับรถยนตมื์อสองท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่า  

• กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลุ่มบริษทัมีกลยทุธ์ในการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดงัน้ี 

1. การให้บริการลูกคา้ท่ีดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือคอยให้บริการประจ าตามส านักงานและ /หรือสาขาของผูจ้  าหน่าย           
รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ รวม 587 แห่ง และ 45 แห่งตามล าดบั เจา้หน้าท่ีของกลุ่มบริษทัสามารถแจง้ผลการพิจารณา
สินเช่ือเช่าซ้ือให้กบัลูกคา้ทราบภายใน 3 วนัส าหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และภายใน 7 วนัส าหรับสินเช่ือเช่าซ้ือ
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รถยนต ์เม่ือลูกคา้ไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ กลุ่มบริษทัยงัสามารถช าระค่าสินคา้ให้แก่ผูจ้  าหน่ายรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์
ท่ีมีประวติัการคา้ท่ีดีอยา่งรวดเร็วภายใตข้ั้นตอนการอนุมติัท่ีรัดกุม 

2. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ   

กลุ่มบริษทัและพนัธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผูจ้  าหน่ายรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตมี์ความสัมพนัธ์ท่ีดี
ทางธุรกิจ และมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนัมานานกว่า 48 ปี โดยพนัธมิตรทางธุรกิจไดส้นบัสนุนการด าเนินธุรกิจของ 
กลุ่มบริษทัโดยการแนะน าลูกค้า และร่วมจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขายต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีความ
ไดเ้ปรียบต่อผูป้ระกอบการรายอื่น 

3. การเพ่ิมช่องทางการช าระเงินคา่งวด  

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ลูกคา้ กลุ่มบริษทัไดเ้พ่ิมช่องทางการรับช าระเงินค่างวดโดยสามารถช าระเงิน
ผ่านธนาคารพาณิชย,์ ส านักงานสาขาของบริษทัและบริษทัย่อย, เจา้หน้าท่ีบริหารหน้ี, Tesco Lotus, Internet Banking, 
True Money และ Counter Service ซ่ึงกระจายอยูต่ามร้านคา้สะดวกซ้ือทัว่ประเทศ  

 

4. การมีเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือและเจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีกระจายอยูเ่ตม็พ้ืนท่ีท่ีใหบ้ริการ 
 

กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้าท่ีสินเช่ือและเจา้หน้าท่ีบริหารหน้ีทัว่กรุงเทพฯปริมณฑลและในต่างจงัหวดั เพื่อ
ครอบคลุมการให้บริการลูกคา้อย่างทัว่ถึง โดยเจา้หน้าท่ีดงักล่าวมีความช านาญในพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมเป็นอย่างดีซ่ึงจะ
ส่งผลให้การบริการ การตรวจสอบขอ้มูล การเร่งรัดหน้ีสินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. การพฒันาบุคลากร    

กลุ่มบริษัทได้จัดอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอให้ทันกับการแข่งขันท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจา้หน้าท่ีให้มีมาตรฐานเดียวกนัตามท่ีกลุ่มบริษทัก าหนดซ่ึงจะ
ส่งผลให้สามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดความเส่ียงของกลุ่มบริษทัในการให้
สินเช่ือ   

6. การเป็นสมาชิกสมาคมเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ 

กลุ่มบริษทัเป็นผูร่้วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ อีกทั้งยงัเป็นสมาชิกของ
สมาคมเช่าซ้ือรถยนต ์ส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและพฒันามาตรฐานในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา 

•    นโยบายราคา 

 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายดา้นการแข่งขนัโดยการตดัราคา แต่จะก าหนดอตัราดอกเบ้ียโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ประกอบกบัตน้ทุนการด าเนินงานของบริษทั นอกจากน้ียงัพิจารณาถึงรถจกัรยานยนตห์รือรถยนตท่ี์เช่า
ซ้ือ ไดแ้ก่ ประเภทและยี่ห้อรถ  สภาพและอายกุารใชง้านของรถ รวมถึงคุณสมบติัของผูเ้ช่าซ้ือและผูค้  ้าประกนั  

• ช่องทางการจ าหน่าย 

        ในการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทันั้น ลูกคา้จะติดต่อเพ่ือขอสินเช่ือเช่าซ้ือได ้3 ช่องทาง ไดแ้ก่  
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(1) ติดต่อผูจ้  าหน่ายสินคา้ซ่ึงไดแ้ก่ Dealer หรือ Sub dealer ท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัทางกลุ่มบริษทั 
โดยผูจ้  าหน่ายสินคา้จะแนะน าลูกคา้ให้แก่กลุ่มบริษทั  

(2) ติดต่อผา่นเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ  
(3)  ติดต่อกลุ่มบริษทัโดยตรงผา่นส านกังานใหญห่รือส านกังานสาขา  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทได้ให้บริการผ่านช่องทางแรกประมาณร้อยละ  95 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัได้ยึดนโยบาย
ประกอบธุรกิจในลกัษณะประสานประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย และ มุ่งรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทุกราย 
ท าให้บริษทัสามารถขยายพนัธมิตรธุรกิจเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
 ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีการเพ่ิมจ านวนสาขาอย่างต่อเน่ืองจาก 27 สาขา ณ ส้ินปี 2544 
เป็น 75 สาขา ณ ส้ินปี 2563 ครอบคลุม 57 จงัหวดัทัว่ทุกภาคของประเทศ 

•    แนวโนม้อุตสาหกรรม  

ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ในประเทศสามารถสร้างยอดจ าหน่ายสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 
โดยมียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ 2,125,646 คนั และมียอดจ าหน่ายรถยนต์ 1,434,669 คนั ซ่ึงเป็นผลโดยตรงจาก
นโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถคนัแรกและโครงการรับจ าน าขา้ว หลงัจากปี 2555 ตลาดรถจกัรยานยนต์ใน
ประเทศมียอดขายลดลงอยา่งต่อเน่ือง 3 ปี ในปี 2556 - 2558  และสามารถกลบัมาขยายตวัอีกคร้ัง 2 ปีต่อเน่ืองในปี 2559 – 
2560 และในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา ในปี 2561 – 2563 ตลาดรถจกัรยานยนต์มียอดขายลดลงต่อเน่ือง 3 ปี ในส่วนของตลาด
รถยนตใ์นประเทศมียอดขายลดลงอยา่งต่อเน่ือง 4 ปี ในปี 2556 – 2559 และสามารถกลบัมาขยายอีกคร้ัง 2 ปี ต่อเน่ือง ใน
ปี 2560 – 2561 และในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ตลาดรถยอดขายลดลงอยา่งต่อเน่ือง 2 ปี  เป็นผลมาจากสงครามการคา้ระหว่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกากบัสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนโยบาย American first ของประธานาธิบดี โดนลัด์  ทรัมป์ ซ่ึง
ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกประมาณ 70 %ของ GDP ส่งผลกระทบโดยตรงกบัภาคการส่งออก อีกทั้งในช่วง 5 ปีท่ีผา่น
มา  ค่าเงินบาทมีการแขง็ค่าขึ้นต่อเน่ือง จากค่าเฉล่ีย 35.26 บาท ต่อ 1 USD ในปี 2559 มาอยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 31.28 บาท ต่อ USD  
ในปี 2563 หรือแข็งค่าขึ้น  11.3%  ท าให้ความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ไทยลดลงในตลาดโลก สถานการณ์ภยั
แลง้ท่ีประเทศไทยประสบมาหลายปี ต่อเน่ืองส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกร ในขณะท่ีสินคา้เกษตรหลกัของประเทศมี
ราคาตกต ่า เน่ืองจากสินคา้เกษตรมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัราคาน ้ามนัโลก (WTI) ซ่ึงราคาเฉล่ียน ้ ามนัดิบ มีราคาลดลง
จาก USD 64.5 ต่อ Barrel ในปี 2562 มาอยู่ท่ีราคาเฉล่ีย USD 38.6 ต่อ Barrel หรือ ลดลง 40.1% ในปี 2563 ประเทศไทย
สามารถส่งออกขา้วไดเ้ป็นอนัดบั 3 ของโลก (หลงัจากส่งออกขา้วเป็นอนัดบั 2 ของโลกติดต่อกนั 4 ปี ในปี 2559 – 2562 
) รองจากอินเดียและเวียดนาม   เศรษฐกิจไทยท่ีคาดการณ์ว่าจะขยายตวัต่อเน่ืองปี 2562  หดตวั 6. 1% จากเหตุการณ์ไม่
คาดฝันในรอบ 100 ปี โดยการแพร่ระบาดของ Corona Virus (Covid 19) ในประเทศจีนในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 
ประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวจีนมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก พบผูติ้ดเช้ือ Covid 19  (นอกประเทศจีน) เป็นประเทศแรก
ของโลก ในเดือน มกราคม 2563  ส่งผลให้รัฐบาลไทยประกาศมาตรการปิดประเทศ (Lock Down) ในเดือน มีนาคม ถึง
เดือนเมษายน 2563 ส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวต่างชาติซ่ึงมีสัดส่วน
ประมาณ 12 % ของ GDP ลดลง 82.9 % จาก 2562 เน่ืองจากหลงัไตรมาสแรกจนถึงส้ินปีแทบไม่มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
เลย  ส่งผลกระทบอยา่งหนกัต่อการใชจ้่ายในประเทศท่ีปรับตวัลดลงอย่างมาก อีกทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการชะงกั
งนั ถึงแมรั้ฐบาลเร่ิมผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศหลงัเดือนเมษายน เม่ือควบคุมการระบาดของ Covid 19 ไดใ้นรอบ
แรก (Wave 1) รัฐบาลเร่ิมผอ่นคลายมาตรการปิดประเทศส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวั  แต่ประเทศไทยก็ตอ้ง
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เผชิญกบัการแพร่ระบาดรอบสอง  (Wave 2)  ในเดือนธนัวาคม 2563 เป็นผลให้หน้ีครัวเรือนท่ีเคยลดลงอยา่งชา้จากท่ีเคย
ท าสถิติสูงสุด 81.1% ของ GDP  ในไตรมาส 4 ปี 2558 ท าสถิติใหม่สูงถึง 86.6  % ของ GDP ในไตรมาส 3 ปี 2563 ซ่ึงเป็น
ปัจจยัลบต่อการใช้จ่ายของประชาชนในระยะส้ัน โดยรัฐบาลไทยไดมี้มาตรการและไดต้ั้งงบประมาณ 1 ลา้นลา้นบาท 
หรือ 6.5 %ของ GDP กระตุน้เศรษฐกิจและการเยียวยา  ซ่ึงช่วยบรรเทารายไดข้องกลุ่มประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยโดยในปี 
2563 เศรษฐกิจไทยหดตวั 6.4 %  จากปี 2562 

ในปี 2563 ตลาดรถจกัรยานยนตห์ดตวัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ส่วนตลาดรถยนตห์ดตวัต่อเน่ือง 2 ปี รถจกัรยานยนต์
มียอดจ าหน่าย 1,517,682 คนั ลดลง 11.7 % จาก 1,719,373 คนั ในปี 2562 ส่วนตลาดรถยนตมี์ยอดจ าหน่าย 792,110  คนั 
ลดลง 21.4  % จาก 1,007,552 คนัในปี 2562 

 กลุ่มผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตร์ายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2564 ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตจ์ะอยูท่ี่ 1.5 
ลา้นคนั เพ่ิมขึ้น 1.5 %และยอดจ าหน่ายรถยนตจ์ะอยูท่ี่ 850,000 ถึง 900,000 คนั เพ่ิมขึ้น 7.3 ถึง 13.6% 
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สถานที่ตั้งส านกังานใหญ่และสาขา ณ  31 ธนัวาคม 2563 
 

บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) 
1. ส านกังานใหญ่  

เลขท่ี 69 ถนนรามค าแหง  
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

2. สาขากรุงเทพฯ  
เลขท่ี 71 ถนนรามค าแหง  
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  

      กรุงเทพฯ 10240 

3. สาขากรุงเทพฯ  
       เลขท่ี 1681 ซอยเพชรเกษม 65                  
       ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง                       
       เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

4. สาขาฉะเชิงเทรา 
เลขท่ี 346 ถนนศขุประยรู  
ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000 

5. สาขาศรีราชา 
เลขท่ี 15/27 หมู่ 4 ถนนสุขมุวิท ต าบลสุรศกัด์ิ 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  20110 

6. สาขาแกลง 
เลขท่ี 204/159-160 ถนนเลาหพนัธ์   

 ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง 
      จงัหวดัระยอง  21110 

7. สาขาจนัทบุรี 
เลขท่ี 183/6-7 ถนนตรีรัตน์  
ต าบลจนัทนิมิต อ าเภอเมือง  
จงัหวดัจนัทบุรี 22000 

8.   สาขาชยันาท 
เลขท่ี 215/20-21 หมู่ 5 ถนนพรหมประเสริฐ  

 ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมือง 
 จงัหวดัชยันาท 17000 

9.   สาขาปากช่อง 
      เลขท่ี 438/6,7 ถนนมิตรภาพ  
      ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง  
      จงัหวดันครราชสีมา 30130 

10.  สาขานครราชสีมา 
 เลขท่ี 965,967 ถนนมิตรภาพ 
 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
 จงัหวดันครราชสีมา 30000  

11.  สาขาขอนแก่น 
       เลขท่ี 139/4-5-6 ถนนประชาสโมสร 
       ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จงัหวดัขอนแก่น 40000 

12.  สาขาก าแพงเพชร  
เลขท่ี 456/1 ถนนเจริญสุข  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

      จงัหวดัก าแพงเพชร 62000 
13.  สาขาลพบุรี 
       เลขท่ี 142 ถนนนารายณ์มหาราช  
       ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง  
       จงัหวดัลพบุรี 15000 

14.  สาขาสุราษฎร์ธานี 
       เลขท่ี 97/19 หมู่ท่ี 6 ถนนชนเกษม  
       ต าบลมะขามเต้ีย  อ าเภอเมือง  
       จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 

15.  สาขานครปฐม 
       เลขท่ี 312 ถนนเทศา  
       ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง    
       จงัหวดันครปฐม 73000 

16.  สาขาบุรีรัมย ์
       เลขท่ี 239/1-2 หมู ่8  
       ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง  
       จงัหวดับุรีรัมย ์ 31000 

17.  สาขานครศรีธรรมราช 
       เลขท่ี 186/17-18 ถนนออ้มค่ายวชิราวุธ 
       ต าบลท่าวงั อ าเภอเมือง 
       จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 

18.  สาขาสุพรรณบุรี 
       เลขท่ี 551 ถนนมาลยัแมน  
       ต าบลท่าระหดั อ าเภอเมือง  
       จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 

19. สาขากาญจนบุรี 
        เลขท่ี 284/24 ถนนแสงชูโต  
        ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมือง   
        จงัหวดักาญจนบุรี  71000 

20.  สาขาเพชรบุรี 
        เลขท่ี 94/10-11 หมู่ 1 ต าบลตน้มะม่วง      
        อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 76000 

21.  สาขาหวัหิน 
        เลขท่ี 75/16 ถนนชมสินธ์ุ 
        ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน      
        จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77110 

22.  สาขาชลบุรี 
       เลขท่ี 5/8-9 ถนนวชิรปราการ 
       ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง   
      จงัหวดัชลบุรี 20000 

23.  สาขาบา้นฉาง 
        เลขท่ี 90/70 หมู่ 1 ต าบลพลา  
        อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 

24. สาขาระยอง 
       เลขท่ี 43/5-6  ถนนจนัทอุดม  
       ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง 
        จงัหวดัระยอง  21000 

 25.  สาขาตราด 
       เลขท่ี 154/4-5 หมู ่5 ต าบลหนองเสม็ด  
       อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด 23000 

  26.  สาขาพนมสารคาม 
        เลขท่ี 155/41-42 หมู่ 4 ต าบลเมืองเก่า  
        อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120 

27.  สาขากบินทร์บุรี 
        เลขท่ี 123-125 หมู ่16 ต าบลเมืองเก่า  
        อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 25240 

 28.  สาขานครนายก 
        เลขท่ี 75/9-10 หมู่ 1 ต าบลท่าชา้ง 

29. สาขาอยธุยา 
       เลขท่ี 77/1 หมู ่2 ต าบลไผล่ิง  

30.  สาขาอ่างทอง 
        เลขท่ี 76/3 ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง 
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        อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก 26000        อ าเภอพระนครศรีอยธุยา  

        จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 
        จงัหวดัอ่างทอง  14000 
 

31. สาขานครสวรรค ์
       เลขท่ี 434/59-60 หมู ่10 ถนนหิมพานต์ 
       ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมือง 
       จงัหวดันครสวรรค ์ 60000 
 

32.   สาขาชุมพร 
        เลขท่ี 235/15-16 หมู่ 1 ถนนชุมพร-ระนอง     
        ต าบลวงัไผ ่อ าเภอเมือง      
        จงัหวดัชุมพร  86000 

33.  สาขาตรัง 
       เลขท่ี 467,469 ถนนพทัลุง  
       ต าบลทบัเท่ียง อ าเภอเมือง  
        จงัหวดัตรัง  92000 

34.  สาขาเชียงใหม ่
       เลขท่ี 47/4-6 ถนนโชตนา 
        ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง  
        จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 

35.  สาขาเชียงราย 
       เลขท่ี 70/6-9 หมู ่13 ถนนพหลโยธิน 
       ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง   
       จงัหวดัเชียงราย  57000 

36. สาขาล าปาง 
       เลขท่ี 342/13 ถนนพหลโยธิน 
       ต าบลหวัเวียง 
        อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 52000 

37.  สาขาอุดรธานี 
       เลขท่ี 148/10 หมู ่5 ถนนประชารักษา 
       ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  
       จงัหวดัอุดรธานี 41000 

38. สาขาสุโขทยั 
       เลขท่ี 50/12 ถนนบาลเมือง 
        ต าบลธานี อ าเภอเมือง 
        จงัหวดัสุโขทยั  64000 

39.  สาขาสิงห์บุรี 
       เลขท่ี 729-730 ถนนวิไลจิตต ์
       ต าบลบางพุทรา อ าเภอเมือง   
       จงัหวดัสิงห์บุรี  16000 

40. สาขาร้อยเอด็ 
       เลขท่ี 38/27 ถนนสันติสุข ต าบลในเมือง 
       อ าเภอเมืองร้อยเอด็ 
       จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 

41. สาขาพิษณุโลก 
      เลขท่ี 29/70-71 ถนนธรรมบูชา  
      ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
      จงัหวดัพิษณุโลก 65000 

42. สาขานางรอง 
      เลขท่ี 781/26 ถนนโชคชยั-เดชอุดม  
      ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง 
       จงัหวดับุรีรัมย ์31110 

43.  สาขาศรีมหาโพธิ 
       เลขท่ี 249/2-249/3 หมู่ 4 ต าบลศรีมหา  
       โพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ  
       จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 

44. สาขามหาสารคาม 
     เลขท่ี 213/1-2 ถนนศรีสวสัด์ิด าเนิน 
     ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
     จงัหวดัมหาสารคาม  44000 

45. สาขากาฬสินธ์ุ 
      เลขท่ี 25/9 ถนนถีนานนท ์
      ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
      จงัหวดักาฬสินธ์ุ 46000 

46. สาขาล านารายณ์ 
      เลขท่ี 13/4-5หมู ่1  
      ต าบลชยันารายณ์ อ าเภอชยับาดาล 
      จงัหวดัลพบุรี 15130 

47. สาขาสระบุรี 
     เลขท่ี 173/25-27 ถนนสุดบรรทดั 
     ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี 
     จงัหวดัสระบุรี 18000 

48. สาขาราชบุรี 
      เลขท่ี 260/46 ถนนศรีสุริยวงศ์ 
      ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง 
      จงัหวดัราชบุรี 70000 

49. สาขาระนอง 
      เลขท่ี 291/68-69 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม 
      ต าบลบางบอน อ าเภอเมืองระนอง 
      จงัหวดัระนอง 85000 

50 สาขาสมุทรสงคราม 
     เลขท่ี 125/39 ซอยบางแกว้ ถนนทางเขา้เมือง 
     ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
     จงัหวดัสมุทรสงคราม 75000 

51. สาขาชยัภูมิ 
      เลขท่ี 158-159 หมู ่6  ถนนชยัภูมิ-สีคิ้ว 
      ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
      จงัหวดัชยัภูมิ 36000 

52. สาขาบา้นโป่ง 
      เลขท่ี 114/8-9 ถนนปากแรด  
      ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง 
      จงัหวดัราชบุรี 70110 

53. สาขาภูเก็ต 
      เลขท่ี 218/21-23, 218/60-62 ถ.เทพกษตัรีย ์
      ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต 
      จงัหวดัภูเก็ต 83000 

54. สาขาอุบลราชธานี 
      เลขท่ี 182 ถนนชวาลานอก 
      ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
      จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 

55. สาขาศรีสะเกษ 
     เลขท่ี 861/ 23-24 ถ.กสิกรรม 
    ต าบลเมืองใต ้อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
    จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

56. สาขาทุ่งสง 
      เลขท่ี 480-480/1 หมู่ 1  
      ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ต าบลชะมาย  
      อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80110 

57. สาขาเพชรบูรณ์ 
      เลขท่ี 69/12 หมู่ 2 
      ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
      จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67000 
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58. สาขาเดิมบางนางบวช 
      เลขท่ี 158 หมู ่4 ต าบลเขาพระ 
      อ าเภอเดิมบางนางบวช 
      จงัหวดัสุพรรณบุรี 72120 

59. สาขาสระแกว้ 
      เลขท่ี 97/109-110 ถนนสุวรรณศร 
      ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้ 
      จงัหวดัสระแกว้ 27000 

60. สาขาเมืองเลย 
      เลขท่ี 22/20-21 ถนนชุมสาย ต าบลกุดป่อง 
      อ าเภอเมืองเลย 
      จงัหวดัเลย 42000 

61. สาขาพิจิตร 
      เลขท่ี 2/274-2/275 ถนนศรีมาลา 
      ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร 
      จงัหวดัพิจิตร 66000 

62. สาขาชุมแพ 
      เลขท่ี 55-55/1 หมู่ 4 ต าบลชุมแพ 
      อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 40130 
 

63. สาขาบางปะอิน 
      เลขท่ี 88/26-27 หมู่ 9 ต าบลเชียงรากนอ้ย 
      อ าเภอบางปะอิน 
      จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13180 

64. สาขาพิมาย 
      เลขท่ี 181/3-4 หมู่ 14 ต าบลในเมือง 
      อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 30110 
 

65. สาขาอุตรดิตถ ์
      เลขท่ี 12/3-12/4 ถนนเจษฎาบดินทร์ 
      ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง 
      จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000 

66. สาขากระบ่ี 
      เลขท่ี 1/31-32 ถนนวชัระ 
      ต าบลกระบ่ีใหญ่ อ าเภอเมือง 
      จงัหวดักระบ่ี 81000 

67. สาขาสุรินทร์ 
      เลขท่ี 101/4-5 ถนนหลกัเมือง 
      ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
      จงัหวดัสุรินทร์ 32000 

68. สาขาบึงกาฬ 
      เลขท่ี 75/15 หมู่ 9 ต าบลบึงกาฬ 
      อ าเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ  38000 

69. สาขาแม่สอด 
      เลขท่ี 6/7-6/8 ถนนอินทรคีรี ต าบลแม่สอด 
      อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 63110 
      

70. สาขาทบัสะแก 
      เลขท่ี 137/4 หมู่ 9 ต าบลทบัสะแก 
      อ าเภอทบัสะแก  
      จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77130 

71. สาขาแพร่ 
      เลขท่ี 39/3 หมู่ 7 ถนนยนัตรกิจโกศล 
      ต าบลนาจกัร อ าเภอเมือง 
      จงัหวดัแพร่ 54000 

72. สาขาด่านขนุทด 
     เลขท่ี 37/5 หมู ่14 ต าบลด่านขนุทด 
    อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
    30210 

73. สาขาหนองบวัล าภู 
     เลขท่ี 12/7-8 ต าบลล าภู 
    อ าเภอหนองบวัล าภู จงัหวดัหนองบวัล าภู 
    39000 

74. สาขาหนองคาย 
     เลขท่ี 101/1-2 ต าบลมีชยั 
    อ าเภอหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 
    43000 

75. สาขาบวัใหญ่ 
เลขท่ี 335/11 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่  
จ.นครราชสีมา  
30120 

 
บริษัท ซี.วี.เอ. จ ากัด 

      ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 69 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

           
บริษัท ชยภาค จ ากัด 

ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 71 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

                   
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ ากัด 

ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 71 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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     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 6 Phum Chongkaosou,  
   Sangkat Sia Kram, Krong Siem Reap, 
   Siem Reap Province 

3. Battambang Province Branch 
    No27, Street 03, Phum Kammeakor,  
   Sangkat Svay Por, Krong Battambang, 
   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. 

7.Banteay Meanchey Branch 
   Phum Bei, Sangkat Preah Ponlea,        
   Krong Serei Saophoan, Banteay    
   Meanchey Province.      

8. Kampot Branch 
     Phum Svay Thum, Sangkat Krang Ampil,  
     Krong Kampot, Kampot Province. 
 

9. Kampong Thom Branch 
   Phum Kampong Thum, Sangkat Kampong  
   Roteh, Krong Stueng Saen, Kampong Thom   
   Province 

10. Pursat Branch 
    Phum Peal Nheaek Muoy, Sangkat  
    Phteah Prey Krong Pursat, Pursat  
    Province 

11. Takao Branch 
    Phum Phsar Ta Kao, Sangkat Roka knong,  
    Krong Doun Kaev, Takeo Province 
 

12. Kampong Chhnang Branch 
    Phum Ti Buon, Sangkat Khsam, Krong  
    Kampong Chhnang, Kampong Chhnang  
    Province 

 

Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
1. Vientiane Branch (Headquarter) 
Beungkhayong, Unit:5, House no.077, 
Thadeua Road, Sisattanak, Vientiane 
Capital, Lao PDR 

2. Luang Prabang Branch 
House No. 225, unit 17, Ban Phonphaeng 
Louangphrabang, Louangphrabang, Lao PDR 
 

3. Savannakhet Branch 
House No. 308, unit 19, A1 Road Ban 
Dongdamduan Kaysonephomvihane, 
Savannakhet, Lao PDR  

 

Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 
      No. 218, 29th Street, Yong Gyi Qr., Bago, Republic of the Union of Myanmar. 
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ภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์โดยรวมทั่วประเทศ  
 ธุรกิจเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์และรถยนต์แปรผนัตามภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ซ่ึงขึ้นอยู่กับ
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ โดยปี 2553 จนถึงปี 2555 ตลาดรถจกัรยานยนต์มียอดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 3 ปีต่อเน่ือง ซ่ึง
ไดรั้บอานิสงส์จากการขยายตวัของเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ เช่นโครงการรับจ าน า
ขา้ว โดยในปี 2555 ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์มีจ านวนสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 2,125,646 คนั ในปี 2556 ถึง 2558 
ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตล์ดลงต่อเน่ืองสามปี ในปี 2559 ถึงปี 2560 ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์เพ่ิมขึ้น 2 ปีต่อเน่ือง 
แต่ในปี 2561 ถึงปี 2563 ตลาดรถจกัรยานยนต ์มียอดจ าหน่ายลดลงต่อเน่ือง 3 ปี ในปี 2563 ตลาดรถจกัรยานยนตมี์ยอด
จ าหน่าย 1,517,682 คนั ลด 11.7 %  จากปีก่อน 
 ดา้นตลาดรถยนต์ สืบเน่ืองจากนโยบายรถยนต์คนัแรกของภาครัฐในปี 2555 ส่งผลให้รถยนต์มียอดจ าหน่าย
สูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 1,434,669 คนั หลงัจากนั้นในปี 2556 ถึง 2559 ยอดจ าหน่ายรถยนตล์ดลง 4 ปีต่อเน่ืองกนั ในปี 
2560 ถึง 2561 ยอดจ าหน่ายรถยนตเ์พ่ิมขึ้น 2 ปีต่อเน่ือง และปี 2562 ถึง 2563 ยอดจ าหน่ายรถยนตล์ดลง 2 ปีต่อเน่ือง โดย
ในปี 2563 ยอดจ าหน่ายรถยนตอ์ยูท่ี่  792,110 คนั ลด 21.4 %  จากปีก่อน  

กลุ่มผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตร์ายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2564 ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตจ์ะอยูท่ี่ 1.5 
ลา้นคนั เพ่ิมขึ้น 1.5 %และยอดจ าหน่ายรถยนตจ์ะอยูท่ี่ 850,000 ถึง 900,000 คนั เพ่ิมขึ้น 7.3 ถึง 13.6% 

 

ปริมาณการจ าหน่ายยานยนต์โดยรวมทั่วประเทศ                                                                        (หน่วย: คนั)                                                                                  
ประเภทรถ 2563 2562 2561 2560 2559 

รถยนตน์ัง่ 274,753 398,386 399,657 346,250 279,827 
รถยนตเ์ชิงพาณิชย ์ 517,357 609,166 642,082 525,400 488,961 
รวมรถยนต์ 792,110 1,007,552 1,041,739 871,650 768,788 
% เปล่ียนแปลง -21.38 -3.28 19.51 13.38 -3.86 
รถจกัรยานยนต ์   1,517,682 1,719,373 1,788,459 1,810,856 1,738,254 
% เปล่ียนแปลง -11.83 -3.86 -1.2 4.18 4.01 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมธุรกิจเช่าซ้ือไทย, กรมการขนส่งทางบก  
 

แนวโน้มธุรกิจสินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ในประเทศ  
 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) (TK) ไดเ้ร่ิมด าเนินการเปิดให้บริการดา้นการเงินโดยให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 48 กลุ่มบริษทัเป็นผูน้ าธุรกิจในประเทศอีกทั้งเป็นผูใ้ห้บริการชั้นน าในเขตกรุงเทพฯ 
ติดต่อกนัมากกว่า 30 ปี โดยหลงัจากกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2546 บริษทัมี
นโยบายชดัเจนในการขยายธุรกิจไปยงัต่างจงัหวดัซ่ึงปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2563 มีประชากร 60,598,505 คน หรือ 91.6% ของ
ประชากรทั้งประเทศ 66,186,727 คน เน่ืองจากเศรษฐกิจในต่างจงัหวดั ในช่วงปีท่ีผา่นมามีการเจริญเติบโตมากกว่าในเขต
กรุงเทพฯ ตั้งแต่จดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2546 TK เร่งเปิดสาขา 55 สาขา ในช่วง 10 ปีแรกหลงัระดมทุนจากผู ้
ถือหุ้นในตลาดหลกัทรัพยห์รือเฉล่ียประมาณ 5 สาขาต่อปีและไดช้ะลอการเปิดสาขาในประเทศตั้งแต่ปี 61 เน่ืองจากได้
เปิดให้บริการครบทุกภูมิภาคครอบคลุม 57  จังหวดั บริษัทยงัคงมีนโยบายขยายสาขาเพ่ิมอีกหากสภาพเศรษฐกิจ
เอ้ืออ านวย โดยปัจจุบนัสัดส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ในต่างจงัหวดั : กรุงเทพฯ ของ TK 76% : 24% ซ่ึงเม่ือ
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เปรียบเทียบกับสัดส่วนยอดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์รวมในต่างจังหวดั : กรุงเทพฯ ท่ี 74 % : 26 %  ซ่ึงเป็นไปตาม
แผนงานท่ีบริษทัวางเป้าหมายไวใ้ห้มีสัดส่วนธุรกิจสอดคลอ้งกบัยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นประเทศ ส าหรับสัดส่วน
เช่าซ้ือกบัเงินสดของตลาดรถจกัรยานยนตใ์นประเทศ บริษทัประเมินว่ามีสัดส่วนเช่าซ้ือสูงถึง 80% 

ในปี 2563 ตลาดรถจกัรยานยนต์หดตวัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 รถจกัรยานยนต์มียอดจ าหน่าย 1,517,682 คนั ลดลง 
11.7 % จาก 1,719,373 คนั ในปี 2562 ปัจจัยลบจากนโยบาย American First ของประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์ ซ่ึง
ประเทศไทยพึ่งภาคการส่งออกประมาณ 70 % ของ GDP ส่งผลกระทบโดยตรงกบัรายไดข้องคนท างานในภาคการผลิตท่ี
มีถึง 7.78 ลา้นคน หรือ 20.07% ของคนท างานทั้งหมดประกอบกบัค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าต่อเน่ือง ท าให้ความสามารถใน
การแข่งขนัของสินคา้ไทยในเวทีโลกลดลง ประกอบกบัราคาน ้ามนัดิบโลก WTI มีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ US$ 38.6 Barrel ลดลง 
40.1% จากปี 2562 ส่งผลให้ราคาสินคา้เกษตรหลกัของประเทศ มีราคาลดลง อีกทั้งวิกฤตภยัแลง้ ในช่วงปี 2562 คาดว่าจะ
ต่อเน่ืองไปในปี 2564 ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร ซ่ึงมีสูงถึง 9.4 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 28.8% ของ
คนท างานทั้งหมด การแพร่ระบาดของ Covid 19 ส่งผลกระทบอย่างหนกัถึงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ซ่ึงมีรายไดจ้าก
นกัท่องเท่ียวต่างชาติสูงถึง 1.9 ลา้นลา้นในปี 2562 หรือประมาณ 12% ของ GDP ลดลงเหลือเพียง 0.33 ลา้นบาท ลดลง 
82.9% เทียบกับปี 2562 กระทบรายได้ของคนท างานภาคการท่องเท่ียวอุตสาหกรรมการบิน ร้านอาหาร และธุรกิจ
ต่อเน่ืองถึง 2.5 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วน 6.7 % ของคนท างานทั้งหมด อีกทั้งหน้ีครัวเรือนซ่ึงเคยลดลงอยา่งชา้ๆ จากท่ีเคย
ท าสถิติสูงสุด 81.2 % ของ GDP ในไตรมาส 4 ปี 2558 ท าสถิติใหม่สูงถึง 86.6% ในไตรมาส 3 ปี 2563 ทางบริษทัไดมี้
มาตรการเขม้งวดในการบริการสินเช่ือติดต่อกนัมาเป็นเวลา 9 ไตรมาส เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัมีรายไดน้อ้ย
และมีความเปราะบางต่อสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอ้ย 

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัฯมียอดสินเช่ือรถจกัรยานยนต์ลดลง 38.3% ในขณะท่ียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์
ลดลง 11.7 % ในปี 2563 จากนโยบายเพ่ิมความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือ อีกทั้งนโยบายตดัหน้ีสูญและการกนัส ารอง
หน้ีสงสัยจะสูญอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีในปี 2563 คาดว่ายอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์จะลดลงประมาณ 1.5 % มาอยู่ท่ี 1.5 
ลา้นคนั 

ยอดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ และสัดส่วนเปรียบเทียบระหว่างการซ้ือด้วยสินเช่ือเช่าซ้ือและเงินสด   

                        หน่วย : คน 

ประชากรในประเทศไทย 2563 % 2562 2561 2560 2559 
กรุงเทพมาหานคร 5,588,222 8.45 5,666,264 5,676,648 5,682,415 5,686,646 

ภาคเหนือ 12,027,271 18.17 12,119,572 12,115,915 12,098,164 12,079,106 

ภาคกลาง 17,255,105 26.07 17,265,094 17,151,984 17,018,869 16,879,244 

ภาคอีสาน 21,848,228 33.01 22,014,248 22,015,239 21,989,477 21,945,392 

ภาคใต้ 9,467,901 14.30 9,493,757 9,454,193 9,399,578 9,341,162 

รวมทั้งประเทศ 66,186,727 100.00 66,558,935 66,413,979 66,188,503 65,931,550 

 ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน, ส านักทะเบียนกลางกรมการปกครอง 
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  (หน่วย: คัน) 2563 2562 2561 2560 2559 

ยอดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ 1,517,682 1,719,373 1,788,459 1,810,856 1,738,254 
-ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 
-ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ในต่างจงัหวดั 

397,616 
 

1,120,066 

447,644 
 

1,271,729 

456,367 
 

1,332,092 

460,676 
 

1,350,180 

436,815 
 

1,301,439 
-ร้อยละยอดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
-ร้อยละยอดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ใน
ต่างจังหวัด 

26.20 
 

73.80 

26.04 
 

73.96 

25.52 
 

74.48 

25.44 
 

74.56 

25.13 
 

74.87 

ปริมาณการซ้ือดว้ยสินเช่ือในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ร้อยละการซื้อด้วยสินเช่ือ      
ปริมาณการซ้ือดว้ยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ร้อยละการซื้อด้วยเงินสด      

ท่ีมา : ข้อมูลจากสมาคมธุรกิจเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์, กรมการขนส่งทางบก 

 หมายเหตุ : * ขอ้มูลปริมาณการซ้ือสินคา้ดว้ยสินเช่ือและการซ้ือดว้ยเงินสด มีขอ้มูลส้ินสุด ถึงเดือน มถิุนายน 2555 เท่านั้น เน่ืองจากทาง
กรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจง้รายละเอียดของขอ้มูลได ้

 
2.3 การจัดหาบริการ 

     2.3.1  แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

     แหล่งท่ีมาของเงินทุนของกลุ่มบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
                     1. เงินท่ีไดรั้บจากการช าระค่างวด เป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัโดยกลุ่มบริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บ
จากการช าระค่างวดของลูกคา้ในส่วนท่ีเหลือจากการหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ไปเป็นเงินทุนในการให้สินเช่ือกบัลูกคา้ 

      2. เงินกูยื้มระยะส้ันจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ซ่ึงอยูใ่นรูปของเงินกูย้ืมหมุนเวียนจาก  ธนาคาร
พาณิชยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ  
                      3. เงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหุ้นกู ้ซ่ึงจ าหน่ายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั อายหุุ้นกู ้3 -5 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอายุ
การให้สินเช่ือเช่าซ้ือโดยเฉล่ียแก่ลูกคา้ใหม่ 
                      4. เงินกูยื้มระยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากธนาคารพาณิชย ์ 
                      5. ส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงประกอบดว้ยทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ และก าไรสะสม ส าหรับนโยบายการ
จดัหาเงินทุนในอนาคต กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการจดัหาแหล่งเงินทุนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารใช้เงิน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการช าระคืนและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น   
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2.3.2  การให้กู้ยืม 
1) นโยบายการให้กู้ยืม 

กลุ่มบริษทัให้ความส าคญัต่อความสามารถในการช าระคืนหน้ีของลูกคา้ โดยไดก้ าหนดคุณสมบติั เบ้ืองตน้ของ
ผูข้อสินเช่ือว่าตอ้งมีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการช าระค่างวด มีอาชีพการงานท่ีมัน่คงและท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งอยูใ่นพ้ืนท่ี
ท่ีให้บริการได้ โดยลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษทั  คือ บุคคลธรรมดารายย่อยทั่วไป ซ่ึงมีรายได้เพียงพอตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลุ่มบริษทั 

2) ธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
 
ขั้นตอนการพจิารณาสินเช่ือเบือ้งต้น 

หลงัจากท่ีผูข้อสินเช่ือไดแ้สดงความประสงคใ์นการเช่าซ้ือต่อเจา้หน้าท่ีสินเช่ือ เจา้หน้าท่ีสินเช่ือจะพิจารณา
ความเหมาะสมของผูข้อสินเช่ือ โดยพิจารณาจากความมัน่คงของรายได ้อาชีพ หลกัแหล่งท่ีอยูอ่าศยั และคุณสมบติัของผู ้
ค  ้าประกนั ในกรณีของรถยนต์ซ่ึงเกือบทั้งหมดจะเป็นรถยนต์ใหม่ ส าหรับรถจกัรยานยนต์ซ่ึงทั้งหมดเป็นรถใหม่กลุ่ม
บริษทัจะเป็นผูก้  าหนดเง่ือนไขการรับเช่าซ้ือ ต่อจากนั้น เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะตกลงเง่ือนไขการ ให้สินเช่ือเช่าซ้ือไดแ้ก่ ยอด
จดัหรือเงินดาวน์ ค่างวด  ค่าทะเบียนและ พ.ร.บ. และค่าประกนัภยัก่อนลงนามท าสัญญาเช่าซ้ือเจา้หน้าท่ีสินเช่ือจะแจง้
รายละเอียดผูข้อสินเช่ือเบ้ืองตน้ไปยงัส านกังานเพื่อให้ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือด าเนินการตรวจสอบประวติัของผูข้อสินเช่ือ
จากระบบฐานขอ้มูลของกลุ่มบริษทัว่าบุคคลดงักล่าวอยูใ่นบญัชีรายช่ือตอ้งห้าม (Black List) ของทางกลุ่มบริษทัหรือไม่ 
ส าหรับรถยนต์ มีการตรวจสอบจากฐานขอ้มูลของ National Credit Bureau (NCB) เพ่ิมเติมจากการตรวจสอบปกติของทาง
บริษทั รวมถึงตรวจสอบภาระผูกพนัอื่นท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา  หรืออยู่ระหว่างการผ่อนช าระกบักลุ่มบริษทั  (ทั้งน้ี
บญัชีรายช่ือดงักล่าวเป็นรายช่ือท่ีกลุ่มบริษทัจดัท าขึ้นเอง โดยรวบรวมประวติัการช าระเงินค่างวดของผูท่ี้เคยขอสินเช่ือ
เช่าซ้ือจากกลุ่มบริษทั รายช่ือตอ้งห้าม คือ รายช่ือลูกคา้ท่ีมีปัญหาในการช าระเงินในอดีต) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมลูและเอกสารประกอบการพจิารณาสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัจะด าเนินการตรวจสอบประวติัผูข้อสินเช่ือ หากผูข้อสินเช่ือมีประวติัดีหรือไม่มีรายช่ืออยู่ใน Black 
List ของฐานข้อมูลกลุ่มบริษัท  เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือจะให้ผูข้อสินเช่ือกรอกข้อมูลในค าขอสินเช่ือพร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบการขอสินเช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ย ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาใบเสร็จเงินเดือน และ
เอกสารของผูค้  ้าประกนั โดยผูข้อสินเช่ือจ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารตวัจริงแก่เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ และตกลงรายละเอียดการเช่า
ซ้ือ ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะจดัท า Credit Scoring เพื่อประเมินฐานะของลูกคา้และ ผูค้  ้าประกนัก่อนส่งขอ้มูลและเอกสาร
ทุกฉบบัให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบเพื่อด าเนินการตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูล
ทั้งหมดในฐานขอ้มูลลูกคา้ของกลุ่มบริษทัก่อนพิจารณาสินเช่ือในขั้นต่อไป อยา่งไรก็ตามหากลูกคา้มีรายช่ืออยูใ่น Black 
List หรือไม่ผ่านมาตรฐาน Credit Scoring กลุ่มบริษทัจะปฏิเสธการให้สินเช่ือและแจง้ผลให้แก่เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือเพ่ือแจง้
ต่อไปยงัลูกคา้  
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 ขั้นตอนการอนุมัติสินเช่ือ 

ภายหลงัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล  หากข้อมูลและหลกัฐาน
ดังกล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การอนุมัติสินเช่ือของกลุ่มบริษทั  ฝ่ายสินเช่ือจะด าเนินการอนุมัติค  าขอสินเช่ือเช่าซ้ือ
ดังกล่าวและแจ้งผลให้ ลูกค้าทราบโดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะใช้เวลาพิจารณาและอนุมัติการให้สินเ ช่ือเ ช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ไดภ้ายใน 3 วนั กลุ่มบริษทัจะใชเ้วลาในการพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ภายใน 7 วนั และ
ก าหนดผูมี้อ านาจอนุมติัวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
ผูมี้อ านาจอนุมติัวงเงินสินเช่ือ 

 
รถจกัรยานยนต ์

 
รถจกัรยานยนต ์

Big Bike 
รถยนตเ์ก่า 
(รถมือสอง) 

รถยนตใ์หม ่
 

สินเช่ืออื่นๆ 
 

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 

   
อ านาจการอนุมติัสินเช่ือในบริษทัยอ่ย (ลาว, กมัพูชา) 

อ านาจในการ 
อนุมัติสินเช่ือรถยนต์ 

ราคาขาย ดาวน์ (25%) วงเงินท่ีสามารถอนุมัติได้ / LTV (75%) 
USD บาท USD บาท USD บาท 

ผูจ้ดัการฝ่าย 70,000 2,310,000 17,500 577,500 52,500 1,732,500 

ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 80,000 2,640,000 20,000 660,000 60,000 1,980,000 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 100,000 3,300,000 25,000 825,000 75,000 2,475,000 

กรรมการผูจ้ดัการ 200,000 6,600,000 50,000 1,650,000 150,000 4,950,000 

คณะกรรมการบริหาร >200,000 >6,600,000 >50,000 >1,650,000 >150,000 >4,950,000 

* อตัราแลกเปล่ียน 1USD = 33 บาท 

ขั้นตอนการด าเนนิงานภายหลงัผ่านอนุมัติสินเช่ือ 

หลงัจากค าขอสินเช่ือไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อย  ผูจ้  าหน่ายจะเป็นผูด้  าเนินการโอนกรรมสิทธ์ทรัพยสิ์นให้แก่
กลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัจะจดัให้มีการประกนัภยัทรัพยสิ์นทนัทีท่ีลูกคา้ไดรั้บทรัพยสิ์นไปจากผูจ้  าหน่าย  โดยกลุ่ม
บริษทัเป็นผูรั้บผลประโยชน์ ทั้งน้ีขอ้มูลและหลกัฐานของลูกคา้จะอยู่ในฐานขอ้มูลของกลุ่มบริษทั ซ่ึงฝ่ายปฏิบติัการจะ
ติดตามดูแลลูกคา้ต่อไป  

• การให้บริการอื่นนอกจากบริการสินเช่ือเช่าซ้ือ  

นอกเหนือจากการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ กลุ่มบริษทัยงัให้บริการการท าประกนัภยับริการต่ออายกุรมธรรม์และ
การดูแลบริการลูกคา้ในเร่ืองงานทะเบียนตลอดระยะเวลาท่ียงัมีการผ่อนช าระกบักลุ่มบริษทั  โดยฝ่ายปฏิบติัการจะมี
เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลอ านวยความสะดวกในบริการดงักล่าว 
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• การจัดเก็บหนี ้

ฝ่ายปฏิบติัการจะรับผิดชอบดูแลลูกคา้ในส่วนของการรับช าระค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซ้ือ โดยส่งเอกสารใบ
แจง้การช าระเงิน (Statement) ให้แก่ลูกคา้ทุกเดือน ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถผ่อนช าระค่างวดไดห้ลายวิธีเช่น การช าระค่างวด
โดยเงินสดผ่านธนาคาร ช าระโดยเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้า หรือธนาณัติ หรือช าระค่างวดผ่านเจา้หน้าท่ีบริหารหน้ีของกลุ่ม
บริษทัซ่ึงไปรับค่างวด หรือช าระค่างวดผ่านส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา อย่างไรก็ตาม  กลุ่มบริษทัไดเ้พ่ิมช่อง
ทางการช าระค่างวดผ่าน Counter Service (ร้านสะดวกซ้ือ) ทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ลูกคา้ โดยปกติกลุ่มบริษทั
จะด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นให้แก่ลูกคา้หลงัการช าระค่างวดครบถว้นตามสัญญาเช่าซ้ือ  

• การบริหารหนี้และการยึดทรัพย์สิน 

ฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูติ้ดตามดูแลการช าระเงินค่างวดของลูกคา้ โดยการช าระค่างวดจะเป็นตามรายละเอียด
เร่ือง “การจดัเก็บหน้ี” ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ หากเกิดการคา้งช าระค่างวด กลุ่มบริษทัจะมีมาตรการควบคุมสินเช่ือดงัน้ี 

                 1. หลงัจากการผา่นการอนุมติัสินเช่ือ เจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีจะด าเนินการสอบทานท่ีอยูแ่ละการติดต่อลูกคา้ เช่น 
ท่ีพกัอาศยั ท่ีท างาน และเบอร์โทรศพัท ์

        2. ในกรณีท่ีลูกคา้คา้งช าระไม่เกิน 3 งวด ฝ่ายปฏิบติัการจะติดต่อเพื่อแจง้เตือนการช าระค่างวดและตรวจสอบ
การให้บริการของทางกลุ่มบริษทัแก่ลูกคา้ผา่นทางโทรศพัท ์  

        3. ในกรณีท่ีลูกคา้คา้งช าระมากกว่า 3 งวด แต่น้อยกว่า 6 งวด ฝ่ายปฏิบติัการจะส่งเจา้หน้าท่ีบริหารหน้ีของ
กลุ่มบริษทัเพื่อติดตามและตรวจสอบทรัพยสิ์น กรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระค่างวดหรือส่งมอบทรัพยสิ์นได้ กลุ่มบริษทั
จะด าเนินการส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาตามท่ีกฎหมายก าหนดไปยงัลูกคา้ 

        4. เจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีพิเศษของกลุ่มบริษทัจะด าเนินการยึดทรัพยสิ์นจากลูกคา้และ/หรือด าเนินคดีทนัที กรณี
ท่ีสามารถยึดทรัพยสิ์นมาได้ เจา้หน้าท่ีจะพิจารณาประเมินสภาพ และความเหมาะสมในการปรับสภาพทรัพยสิ์นนั้นๆ 
เพื่อด าเนินการจ าหน่าย ในกรณีท่ีจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ียึดมาไดแ้ต่ไดเ้งินมาไม่เพียงพอท่ีจะช าระหน้ีคงเหลือ กลุ่มบริษทัจะ
ด าเนินการดา้นกฎหมายกบัลูกคา้และผูค้  ้าประกนัต่อไป  

              ในการด าเนินการควบคุมสินเช่ือในขั้นตอนดงักล่าว หากเป็นกรณีท่ีมีความเสียหายท่ีชัดเจนและเป็นเร่ือง
เร่งด่วน กลุ่มบริษทัอาจจะด าเนินการหลายๆ มาตรการพร้อมกนั ทั้งน้ีบริษทัจะเร่ิมคิดเบ้ียปรับทนัทีท่ีผิดนดัช าระงวดท่ี 1 
โดยอตัราเบ้ียปรับเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ก าหนดหรือเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย 
MRR ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บวกดว้ยร้อยละ 10 ต่อปี 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

▪ ความเส่ียงด้านการเงิน 

เน่ืองจากรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัเป็นดอกเบ้ียรับจากการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ซ่ึงถูกก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
ไวค้งท่ีตลอดอายุสัญญา ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนอตัราดอกเบ้ียจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงไดค้งสัดส่วนการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีระยะเวลา 3 ปี 
และออกหุ้นกูร้ะยะเวลา 2-3 ปีไวใ้นระดบัสูง ท าให้บริษทัสามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ณ 31 
ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ีรวม 250.1 ลา้นบาท (ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 
196.3 ลา้นบาท) หุ้นกูร้วม 1,070.0 ลา้นบาท (ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 670.0 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมเงินกูย้ืมระยะ
ยาวและหุ้นกูมี้สัดส่วน 89.5  %ของยอดเงินกูร้วมทั้งหมด 1,474.9  ลา้นบาท บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์รจาก 
บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั ท่ีระดบั A-  ท าให้ทั้งสถาบนัการเงินและผูล้งทุนเกิดความมัน่ใจมากขึ้นในความแข็งแกร่งของ
ฐานะการเงินของทางบริษทั เป็นผลให้บริษทัไดรั้บเง่ือนไขท่ีดีขึ้น  

▪ ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

ความเส่ียงดา้นการตลาดและการแข่งขนั 

-  สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ มีภาวะการแข่งขันท่ีคู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาใน
อุตสาหกรรมได้ไม่ยากนักหากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่  อย่างไรก็ตาม จากการท่ีกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์อยู่ใน
อุตสาหกรรมน้ีมาเป็นเวลายาวนานกว่า 48 ปี ท าให้มีระบบฐานขอ้มูลลูกคา้เช่าซ้ือขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ด าเนินธุรกิจ ท าให้กลุ่มบริษทัสามารถพิจารณาสินเช่ือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี การให้บริการลูกคา้ท่ีรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายของคู่ค้าและเจา้หน้าท่ีสินเช่ือกระจายกว่า 63 แห่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
รวมถึงมีเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจและเจา้หน้าท่ีสินเช่ือกระจายกว่า 524 แห่ง ในต่างจงัหวดั ท าให้กลุ่มบริษทัมีความ
ไดเ้ปรียบผูป้ระกอบการรายอื่น  

-  สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

ส าหรับธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์นั้น ผูป้ระกอบการท่ีเป็นบริษทัเงินทุนขนาดใหญ่       และ
ผูป้ระกอบการในรูปบริษทัที่เกิดจากการร่วมทุนของบริษทัแม่ของค่ายรถยนต์ หรือบริษทัขา้มชาติซ่ึงมีความ   ไดเ้ปรียบ
จากตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่าและฐานเงินทุนขนาดใหญ่ ไดแ้ข่งขนัในดา้นราคาอย่างรุนแรงเพื่อให้ไดม้า    ซ่ึงส่วนแบ่งทาง
การตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตลาดเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียทรงตวัอยูใ่นระดบั   ค่อนขา้งต ่า แต่ในปีท่ีผ่าน
มามีผูป้ระกอบการหลายรายประสบปัญหาจากลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดจึ้งชะลอการให้สินเช่ือรถยนต์ใหม่จึงเป็น
โอกาสของกลุ่มบริษทัฯในการท่ีจะคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีคุณภาพจึงหันมาให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่โดยแนวโน้มมีการ
แข่งขนัท่ีไม่รุนแรงจนเกินไป  
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▪ ความเส่ียงต่อผลการด าเนินงานอนัเกิดจากสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ในการขยายธุรกิจของผูป้ระกอบการแต่ละรายในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์สามารถท าไดต้าม
ศกัยภาพของบริษทัโดยไม่มีขอ้จ ากดัจากหน่วยงานใดๆ  ดงันั้นผูป้ระกอบการทุกรายมีโอกาสท่ีจะไดรั้บความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้หากขาดความระมดัระวงัในการให้สินเช่ือ และขาดระบบการบริหารและการจดัการท่ีดี 
อย่างไรก็ตามจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัคุณภาพของสินเช่ือและหลกัประกนั กลุ่มบริษทัจึงไดก้ าหนด
มาตรการส าคญัในการประกอบธุรกิจ อาทิ ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการอนุมติัสินเช่ือท่ีชดัเจน  ก าหนดให้มีมาตรฐานการ
พิจารณาอนุมติัสินเช่ืออยา่งเขม้งวดทุกขั้นตอน รวมถึงการก าหนดวงเงินสินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงของลูกหน้ีและ
หลกัประกนัแต่ละราย ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การตั้งส ารองเป็นค่าเผื่อส าหรับความเส่ียงในอนาคต เป็นจ านวนท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกบัธุรกิจมาโดยตลอด  

▪ ความเส่ียงจากการขาดทุนในการขายทรัพย์สินท่ียึดมาได้ 
รถจกัรยานยนตห์รือรถยนต์ท่ีกลุ่มบริษทัยึดคืนมาจะถูกน ามาจ าหน่าย ซ่ึงโดยทัว่ไปหากลูกคา้ช าระค่างวดมาแลว้ไม่

น้อยกว่า 3 งวดจะสามารถลดความเส่ียงจากการขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นท่ียึดมาได้ อย่างไรก็ตามเม่ือมีการขาดทุน
เกิดขึ้น ส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าว ยงัสามารถติดตามทวงถามจากผูใ้ช้บริการเช่าซ้ือและผูค้  ้ าประกันได้ ซ่ึงจะ
สามารถชดเชยความเสียหายดงักล่าวลงได ้อน่ึงจ านวนผลขาดทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั สภาพ ยี่ห้อ รุ่นรถ จ านวนปี 
และความตอ้งการในทอ้งตลาดท่ีมีต่อสินคา้นั้นๆ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการว่าจา้งปรับสภาพรถจกัรยานยนต์ของบริษทั
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินคา้ก่อนน าออกจ าหน่าย ท าให้สามารถลดความเส่ียงจากการขาดทุนในการขายสินทรัพยท่ี์ยึด
มาไดอ้ีกทางหน่ึง  

▪ ความเส่ียงจากการพึง่พาอาศัยผู้เช่ียวชาญ 
จากการท่ีบริษัทใช้ระบบการอนุมัติท่ีมีมาตรฐาน  ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ระบบการให้

คะแนนสินเช่ือ ส าหรับการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ  พนักงานสินเช่ือสามารถปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน  และบริษัท
สามารถลดการพึ่งพาผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ได ้อย่างไรก็ดี บริษทัมีการให้ผลตอบแทนท่ีจูงใจต่อพนักงาน ประกอบกบัการ
อบรมและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนกังานต่อไป 

▪ ความเส่ียงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ 
ปัจจุบนัธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือถูกก ากบัโดยส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  (สคบ.) ซ่ึงก ากบั

ดูแลสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค เช่น ก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการบอกเลิกสัญญา และอตัราเบ้ีย
ปรับการผิดนดัจ่ายช าระในอตัราไม่เกิน อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective Rate) บวกร้อยละสามต่อปีแต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน
ร้อยละสิบห้าต่อปี โดยเร่ิมใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2561(เดิม MRR ของธนาคารกรุงไทย +10%)ทั้งน้ีสินเช่ือเช่าซ้ือมิได้
อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเขา้มาก ากบัดูแลผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือควบคุมให้การด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อทุกบริษทัท่ีอยู่ในธุรกิจ
สินเช่ือเช่าซ้ืออยา่งไรก็ตามปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีทาง ธปท. ใชก้ ากบัสถาบนัการเงิน เช่น เกณฑก์าร
ตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ นโยบายการรับรู้และหยดุรับรู้รายได ้ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่าการเขา้มาก ากบัดูแลของ
ภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
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อย่างไรก็ดีหากในอนาคตภาครัฐเขา้มาควบคุมกิจการประเภทเช่าซ้ือมากขึ้นจะเป็นการกดดนัต่อ      ผูป้ระกอบการ
รายเลก็ๆ ท่ียงัไม่มีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน และเป็นการสร้างก าแพงป้องกนัมิให้มี       ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้
มาในธุรกิจประเภทน้ีไดง้่ายเหมือนเช่นในอดีต 
▪ ความเส่ียงจากความแตกต่างระหว่างอายุของสินเช่ือเช่าซ้ือกับแหล่งเงินทุน 

เน่ืองจากระยะเวลาผอ่นช าระของสินเช่ือเช่าซ้ือมอเตอร์ไซคอ์ยู่ระหว่าง 24 ถึง 30 เดือน และสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตอ์ยู่
ระหว่าง 48 ถึง 60 เดือน หากใชกู้เ้งินระยะส้ันจ านวนมาก อาจพิจารณาไดว่้าเป็นความเส่ียงหากถูกสถาบนัการเงินเรียก
เงินกูยื้มระยะส้ันดงักล่าวคืนทนัที ถึงแมว่้ากลุ่มบริษทัมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งและเป็นลูกคา้ชั้นดีของสถาบนัการเงิน
กว่า 14 แห่ง ไม่เคยมีปัญหาดา้นการเงินหรือการผิดนัดช าระหน้ี แมก้ระทัง่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ท่ีสถาบนั
การเงินจ านวนมากประสบปัญหาแต่กลุ่มบริษทัก็มิไดถู้กเรียกเงินกูย้ืมคนืแต่อยา่งใด  เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการจา่ย
ช าระคืนเงินกู ้บริษทัจึงไดเ้พ่ิมเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือลดความเส่ียงในดา้นทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ซ่ึง ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมี
ยอดเงินกู้ระยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ีกบัสถาบันการเงินจ านวน 250.1 ล้านบาท  และหุ้นกูจ้  านวน 1,070.0 ล้านบาท 
สัดส่วนเงินกูด้อกเบ้ียคงท่ีระยะยาว (รวมท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) ท่ี 89.5 % ส่งผลให้บริษทัสามารถจ ากดัความเส่ียง
ในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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          4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
ทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2563 

 บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน)  

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน  

 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

ท่ีดิน เจา้ของ 7.8 7.8 - 
อาคาร  เจา้ของ - - - 
ยานพาหนะ เจา้ของ 11.8 18.9 - 
ระบบคอมพิวเตอร์ เจา้ของ 4.2 6.7 - 
เคร่ืองใชส้ านกังานตกแต่ง เจา้ของ 24.2 26.7 - 
ระบบสาธารณูปโภค เจา้ของและสัญญาเช่า 5.0 6.4 - 
ค่าบูรณะท่ีท าการ เจา้ของ 26.2 28.9 - 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  สัญญาเช่า 24.2 25.4 - 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เจา้ของ 0.4 0.5 - 
เคร่ืองมือช่าง เจา้ของ 0.02 0.04 - 
สิทธิการเช่า     
ส านกังานสาขาเชียงราย 
เลขท่ี 70/6-9 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง 
เชียงราย  

สัญญาเช่า 2  ปี 
1 พ.ย.60–31 ต.ค. 62 

ค่าเช่า 24,000 บาท/เดือน 

- - - 
 

ส านกังานสาขาเชียงใหม่ 
เลขท่ี 267/14-15 ถนนชา้งคลาน 
ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง
เชียงใหม่  

สัญญาเช่า 3 ปี 
       2 ก.พ.60–1 ก.พ 63 
ค่าเช่า 10,000 บาท/เดือน 

- 0.07 - 
 

ส านกังานสาขาจนัทบุรี 
เลขท่ี 183/6-7 ถนนตรีรัตน ์
ต าบลจนัทนิมิตร อ าเภอเมือง 
จนัทบุรี 

สัญญาเช่า 5 ปี 
       1 มีค.61–28 ก.พ 66 

ค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน 

0.16 0.23 - 

ส านกังานสาขาระยอง 
เลขท่ี 43/5-6 ถนนจนัทอุดม  
ต าบลท่าประดู่  อ าเภอเมือง 
ระยอง 

สัญญาเช่า 10 ปี 
        3 พ.ค.53–3 พ.ค.63 

ค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน 

- 0.05 - 

งานระหว่างก่อสร้าง เจา้ของและสัญญาเช่า     - 4.9                               - 
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ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน  

 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช้ 
ในการด าเนินงาน 

เจา้ของ 5.7 5.7 ท่ีดิน3.2 ลา้นบาท ท่ีจงัหวดัปทุมธานี
และจงัหวดัฉะเชิงเทรา, อาคาร2.5 
ลา้นบาท ท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

 
▪ บริษัท ซี.วี.เอ. จ ากัด 

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี  (ล้านบาท) ภาระผูกพัน  

 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

ท่ีดิน เจา้ของ 4.8 4.8 - 

อาคาร  เจา้ของ - - - 
เคร่ืองใชส้ านกังานตกแต่ง เจา้ของ 0.1 0.1 - 
ยานพาหนะ เจา้ของ 0.1 0.2 - 
ค่าบูรณะท่ีท าการ เจา้ของ 0.04 0.06 - 
ระบบคอมพิวเตอร์ เจา้ของ 0.02 0.04 - 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช้ 
ในการด าเนินงาน  
สินทรัพยเ์พื่อให้เช่า – ท่ีดิน 
สินทรัพยเ์พื่อให้เช่า – อาคาร 

เจา้ของ 

 
          เจา้ของ 
          เจา้ของ 

8.6 
 

12.8 
4.9 

8.6 
 

12.8 
5.3 

ท่ีดิน 8.6 ลา้นบาท ท่ีจงัหวดั
เชียงรายและล าปาง 

 
▪ บริษัท ชยภาค จ ากัด 
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
เคร่ืองใชส้ านกังานตกแต่ง เจา้ของ - - - 
ยานพาหนะ เจา้ของ - - - 
ระบบคอมพิวเตอร์ 
สินทรัพยเ์พื่อให้เช่า – ยานพาหนะ 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

- 
2.4 

- 
3.3 

- 

▪ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ ากัด 
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
ระบบคอมพิวเตอร์  เจา้ของ 0.003 0.02 - 

 
▪ Mingalaba Thitikorn Microfinance Company Limited. 
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
เคร่ืองใชส้ านกังานตกแต่ง เจา้ของ 0.07 0.1 - 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เจา้ของ 0.09 0.1 - 
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▪ Suosdey Finance PLC. 
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
เคร่ืองใชส้ านกังานตกแต่ง เจา้ของ 2.0 4.0 - 
ยานพาหนะ เจา้ของ 6.7 10.2 - 
ระบบคอมพิวเตอร์ เจา้ของ 1.2 1.9 - 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เจา้ของ 1.1 0.4 - 
ระบบสาธารณูปโภค สัญญาเช่า - 1.5 - 
ส่วนปรับปรุงอาคาร สัญญาเช่า 13.0 7.4 - 

 
▪ Sabaidee Leasing Company Limited. 
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
เคร่ืองใชส้ านกังานตกแต่ง เจา้ของ 0.4 1.5 - 
ระบบคอมพิวเตอร์ เจา้ของ 0.3 0.2 - 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เจา้ของ 0.7 0.04 - 
ระบบสาธารณูปโภค สัญญาเช่า - 0.3 - 
ส่วนปรับปรุงอาคาร สัญญาเช่า 0.7 1.2 - 

 
4.2 ลูกหนีก้ารค้า 

4.2.1 ลูกหนีเ้ช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัแบ่งแยกตามประเภทสินทรัพย์ 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

จ านวนราย ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท 

รถจกัรยานยนต์ 
       บวกดอกผลคา้งรับ 

158,560 6,377.9 
68.4 

        232,743 10,809.6 
111.1 

หกัดอกผลเช่าซ้ือรอตดั  (1,556.3)  (2,836.5) 
หกัภาษีมูลค่าเพ่ิมรอตดั  (326.3)  (569.1) 
หกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบฯ 

 (509.5) 
- 

 (569.7) 
(5.0) 

สุทธิ  4,054.2  6,940.4 
รถยนต ์ 786 259.3 1,084 367.0 

หกัดอกผลเช่าซ้ือรอตดั  (19.5)  (28.8) 
หกัภาษีมูลค่าเพ่ิมรอตดั  (16.1)  (23.3) 
หกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (9.3)  (4.7) 

สุทธิ  214.4  310.2 
รวม 159,346 4,268.6  7,250.6 
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4.2.2 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม, ลูกหนี ้Nano Finance และลูกหนี ้Micro Finance 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
 

จ านวนราย ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม 18,568 379.4 14,310 332.0 
หกัดอกผลรอการตดับญัชี  (13.8)  (10.0) 
หกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบฯ 

 (42.9) 
0.04 

 (135.0) 

สุทธิ  322.7  187.0 

 
4.2.3 ลูกหนีอ่ื้นของกลุ่มบริษัท 

 
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

จ านวนราย ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท 

ลูกหน้ีเคาเตอร์เซอร์วิส 1 19.5 1 43.6 
ลูกหน้ีอื่นๆ 63 6.3 297 11.9 

รวม 64 25.8 298 55.5 
 

4.2.4 กลุ่มลูกค้าท่ีมีสัดส่วนเงนิให้กู้ยืมคงค้าง มากกว่าร้อยละ 10 ณ วันส้ินงวด 
-  ไม่มี - 

4.2.5 นโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงัน้ี 
 

▪ รถจักรยานยนต์ 
 รายละเอียดการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ส าหรับลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ 

ยอดลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลือสุทธิ* อัตราการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนด – คา้งช าระ 1 เดือน 
คา้งช าระ 2-3 เดือน 
คา้งช าระ 4-6 เดือน 
คา้งช าระ > 6 เดือน 

1.0  
20.0  
50.0  

100.0  
 * ยอดลูกหนีเ้ช่าซ้ือสุทธิหลังหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดและภาษีมูลค่าเพ่ิม  

*ในปี 2562 กลุ่มบริษทั พิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 1 ของมูลค่าลูกหน้ีท่ีคงคา้ง 
 

ส่วนในปี 2563 กลุ่มบริษัท มีการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ตามมาตรฐานบัญชี ฉบบัใหม่ TFRS9 แล้ว 
ซ่ึงรวมท้ังลกูหนีร้ถจักรยานยนต์และรถยนต์  
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถจักรยานยนต์                                              (หน่วย: ล้านบาท) 

 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือคงเหลือสุทธิ* ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหน้ีเช่าซ้ือคงเหลือสุทธิ* ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

  ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนด-คา้งช าระ1 เดือน 3,413.3 107.7 5,870.6 131.7 
คา้งช าระ 2- 3 เดือน 746.2 140.6 1,301.4 260.3 
คา้งช าระ 4- 6 เดือน 371.1 231.7 320.7 160.3 
คา้งช าระ > 6 เดือน 33.0 29.4 17.4 17.4 

รวม 4,563.6 509.4 7,510.1 569.7 
* ยอดหลังหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดและภาษีมูลค่าเพ่ิม  

 

▪ รถยนต์    
  รายละเอียดการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ส าหรับลกูหนีเ้ช่าซ้ือรถยนต์  

ยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือคงเหลือสุทธิ* อตัราการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนด – คา้งช าระ 1 เดือน 
คา้งช าระ 2-3 เดือน 
คา้งช าระ 4-6 เดือน 
คา้งช าระ 7-12 เดือน 
คา้งช าระ >12 เดือน 

                                          1.0 
                                          2.0 
                                         20.0 

                        50.0 
                                       100.0 

*ยอดคงเหลือหลังหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดบัญชี   ภาษีมูลค่าเพ่ิม และหลักประกัน 
 

 
  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถยนต์                              (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2563  ปี 2562 

 ลูกหนี้เช่าซ้ือคงเหลือสุทธิ* ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เช่าซ้ือคงเหลือสุทธิ* ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนด –คา้งช าระ 1 
เดือน 
คา้งช าระ 2-3 เดือน 
คา้งช าระ 4-6 เดือน 
คา้งช าระ 7-12 เดือน 
คา้งช าระ > 12เดือน 

179.0 
 

12.0 
16.3 
11.0 
5.5 

0.3 
 

0.05 
0.7 
2.7 
5.6 

272.3 
 

17.7 
10.1 
14.8 

- 

0.5 
 

0.1 
0.4 
3.7 

              - 
รวม 223.8 9.4 314.9 4.7 

* ยอดหลังหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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▪ เงินให้กู้ยืม   
 รายละเอียดการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ส าหรับลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและลูกหนี ้Nano/Micro Finance  

ยอดลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมคงเหลือสุทธิ* อัตราการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนด – คา้งช าระ 1 เดือน 
คา้งช าระ 2-3 เดือน 
คา้งช าระ 4-6 เดือน 
คา้งช าระ > 6 เดือน 

1.0  
20.0  
50.0  

100.0  
 * ยอดลูกหนีเ้งินให้กู้ ยืมสุทธิหลังหักดอกผลรอตัด  

 
 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีเ้งินให้กู้ยืม และลูกหนี ้Nano/Micro  Finance                (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2563  ปี 2562 

 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมคงเหลือ
สุทธิ* 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมคงเหลือ
สุทธิ* 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนด – 1 เดือน 
คา้งช าระ 2-3 เดือน 
คา้งช าระ 4-6 เดือน 
คา้งช าระ 7-12 เดือน 
คา้งช าระ > 12เดือน 

276.1 
51.5 
36.7 
1.0 
0.2 

12.0 
8.1 

22.1 
0.5 
0.2 

               283.8 
                35.7 
                  3.1 
                  0.5 
                0.01 

118.2  
15.4 
  1.4 
  0.2 
  0.01 

รวม 365.5 42.9               323.1         135.2         
* ยอดหลังหักดอกผลรอตัด 

*ในปี 2562 กลุ่มบริษทั พิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 1 ของมูลค่าลูกหน้ีท่ีคงคา้ง 

 
ส าหรับการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้อื่น   กลุ่มบริษทัจะพิจารณาอตัราท่ีตั้ง ดงัน้ี 

   รายละเอียดการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรับลูกหนีก้ารค้าอ่ืน 

ยอดลูกหนีก้ารค้าอ่ืน อัตราการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 
ลูกหน้ีท่ีไม่คา้งช าระ (< 1 ปี) 
ลูกหน้ีคา้งช าระ > 1 ปี 

0 
100 

 
4.2.5 นโยบายการรับรู้รายได้และนโยบายการระงบัการรับรู้รายได้ 

ก่อนปี 2551 กลุ่มบริษทัมีนโยบายการรับรู้รายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือโดยใชวิ้ธีผลรวมจ านวนตวัเลข (Sum of 
the Digits) เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 กลุ่มบริษทัเปล่ียนนโยบายการรับรู้รายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือเป็นวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงส าหรับสัญญาเช่าซ้ือท่ีเกิดขึ้นใหม่เร่ิมตั้งแต่ปี 2551 ตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 
เร่ืองสัญญาเช่า และบนัทึกรายไดจ้ากการผอ่นช าระแต่ละงวดตามเกณฑค์งคา้ง  

กลุ่มบริษทัมีนโยบายการระงบัการรับรู้รายไดส้ าหรับส่วนท่ีเกิดจากลูกหน้ีสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีมียอดคา้งช าระเกินกว่า    
3 งวดติดต่อกนัทั้งรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ 

หากลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระเกินกว่า 3 งวดติดต่อกนัท่ีหยดุรับรู้รายไดไ้ปแลว้กลบัมาช าระเงินตามปกติกลุ่มบริษทั
จะรับรู้ดอกผลเช่าซ้ือเป็นรายไดต้ามเกณฑเ์งินสด 
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4.2.6 นโยบายการตัดหนีสู้ญ  
ลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตโ์ดยหากลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป 

กลุ่มบริษทัจะด าเนินการบอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสิ์นกลบัมา แต่หากมีการติดตามหน้ีสิน แลว้พบว่าไม่สามารถบงัคบัให้มี
การช าระหน้ีหรือส่งคืนทรัพยสิ์นนั้นได ้บริษทัจึงจะพิจารณาในการตดัเป็นหน้ีสูญ ในทิศทางเดียวกบัการตั้งส ารองหน้ีสูญ
ของบริษทั ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บการสอบทานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าเสนอให้ผูบ้ริหารอนุมติัให้ด าเนินการตดัเป็นหน้ี
สูญตามระเบียบของบริษทั  

 
ลูกหนีเ้ช่าซ้ือรถยนต์ 
ในส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนต์ หากลูกหน้ีรถยนต์คา้งช าระค่างวดตั้งแต่ 3 งวด ขึ้นไป กลุ่มบริษทัจะด าเนินการ

บอกเลิกสัญญาและยึดทรัพย์สินกลับมาเช่นกัน  อย่างไรก็ตามหากลูกหน้ีค้างช าระค่างวดมากกว่า 1 ปี กลุ่มบริษัทจะ
ด าเนินการเร่งรัดและพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด เวน้แต่พิจารณาแลว้เห็นว่ามูลหน้ีคงเหลือดงักล่าวไม่คุม้กบั
ค่าใชจ้่ายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตจึงท าการตดัหน้ีสูญตามกฎหมาย 

 
4.3 สินทรัพย์รอการขาย 

สินทรัพยร์อการขายแสดงมูลค่าตามยอดคงเหลือตามบญัชีสุทธิ หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย ดงัน้ี 
ยอดคา้งไม่เกินหน่ึงปี ร้อยละ  30                                   
ยอดคา้งเกินหน่ึงปี ร้อยละ 100                              

     จ านวนรถยึดคงเหลือเปรียบเทียบกับลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลือของกลุ่มบริษัท  

 
ปี 

จ านวนรถยึด (คัน) 
 

(1) 

จ านวนลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลือ      
ทั้งหมด(จ านวนสัญญา/คัน) 

(2) 

ร้อยละ 
 

(3) = (1)/(2) 

รถจักรยานยนต์    
31 ธนัวาคม 2561 6,264 274,958 2.3 
31 ธนัวาคม 2562 5,854 232,743 2.5 
31 ธนัวาคม 2563 2,216 177,914 1.3 
รถยนต์    
31 ธนัวาคม 2561 -                    -               - 
31 ธนัวาคม 2562 -                    -               - 
31 ธนัวาคม 2563 -                     - - 
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4.4 เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี                                                                                
  (หน่วย: ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2563 

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนท่ีออกและ
เรียกช าระแล้ว 

ร้อยละ 
การลงทุน
ทั้งทางตรง

และ
ทางอ้อม 

มูลค่าเงิน
ลงทุน 

1.  บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงการปรับสภาพรถ 

50.0 99.99 49.99 

2. บริษทั ชยภาค จ ากดั  ให้เช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 40.0 99.99 43.99 
3. บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั ให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ 50.0 99.99 49.99 
4. Suosdey Finance PLC 
 

ให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และ
รถยนต ์

      132.2 
 

99.95 
 

132.14 
 

5. Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
 

ให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และ
รถยนต ์

58.0 
 

86.89 
 

42.0 
 

6 Mingalaba Thitikorn  
    Microfinance Co.,Ltd. 

ไมโครไฟแนนซ์ 4.7 99.0 4.65 

รวม    322.8 
 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษทัย่อยทั้งหกบริษทั โดยแต่ละบริษทัย่อยจะมีคณะกรรมการร่วม
ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์กบับริษทัเพ่ือใหผู้บ้ริหารในแต่ละบริษทัยอ่ยน าไปปฏิบติั  ทั้งน้ีนโยบายหลกัของบริษทัยอ่ย    ทั้ง
หกแห่งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

-ไม่มี-            
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน   
 

6.1 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน  
ข้อมูลบริษัท 
 
ช่ือบริษทั : บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตั้ง : ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 69   ถนนรามค าแหง     

                       แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 
  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339 
เวบ็ไซต ์ :  www.tk.co.th 
ประเภทธุรกิจ :  เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์
เลขทะเบียนบริษทั : ทะเบียนเลขท่ี 0107546000130  
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุ้นสามญัจ านวน 500,000,000 หุน้ 
 
ข้อมูลของนิตบิุคคลท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 
1. ช่ือบริษทั : บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั  
สถานท่ีตั้ง : ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 69 ถนนรามค าแหง  
  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339 
ประเภทธุรกิจ : เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละบริการจดัเก็บหน้ี 
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุน้ 
 
2. ช่ือบริษทั : บริษทั ชยภาค จ ากดั  
สถานท่ีตั้ง : ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 71 ถนนรามค าแหง   
  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339  
ประเภทธุรกิจ : เช่าซ้ือรถยนต ์
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุ้นสามญัจ านวน 40,000 หุน้ 
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3. ช่ือบริษทั : Suosdey Finance PLC 
สถานท่ีตั้ง : No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla, 
  Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia 
เวบ็ไซต ์ :  www.tk.co.th/suosdey 
 
ประเภทธุรกิจ : ให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุ้นสามญัจ านวน 4,000,000 หุ้น 
 
4. ช่ือบริษทั : Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
สถานท่ีตั้ง : 077, Thaduea Road  
  Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak, 
  Vientiane Capital, Lao PDR    
เวบ็ไซต ์ :  www.tk.co.th/sabaidee   
ประเภทธุรกิจ : ให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุ้นสามญัจ านวน 1,906,250 หุ้น 
 
5. ช่ือบริษทั : บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั  
สถานท่ีตั้ง : ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 71 ถนนรามค าแหง   
  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339  
ประเภทธุรกิจ : ให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ 
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุน้ 
 
6. ช่ือบริษทั : Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 
สถานท่ีตั้ง : No. 218, 29th Street, Yong Gyi Qr., Bago, Republic of the  
  Union of Myanmar  
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจ Microfinance และธุรกิจทางการเงินรูปแบบอืน่ๆ ท่ีไดรั้บ 
   อนุญาตจากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลภายใตก้ฎหมายของสาธารณรัฐแห่ง 
  สหภาพเมียนมา 
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุ้นสามญัจ านวน 200,000 หุ้น 
 
 
 
 
 

http://www.tk.co.th/suosdey
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ข้อมูลอ้ำงองิ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)จ ากดั 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400    

  โทรศพัท ์ 0-2009-9000   โทรสาร  0-2009-9991 
ผูส้อบบญัชี  : บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 
  นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 หรือ 
  นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ 
  นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425    
สถานท่ีตั้ง         : 705-706 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)  
  เลขท่ี 89 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท ์ 0-2630-7500   โทรสาร  0-2630-7506                                                        
              
6.2 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

-ไม่มี- 
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ส่วนท่ี 2   
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
  7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

              (1) หุ้นสามัญ 
บริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 500 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 500 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 

1 บาท 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

• รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 12 มนีาคม 2563 
รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1. บริษัท สินทองหล่อ จ ากัด    211,800,000 42.36 

2. นางสาวปฐมา พรประภา         27,566,667     5.51 

3. นายประพล พรประภา         25,566,667     5.11 

4. นางสาวปฤณ พรประภา         21,562,900    4.31 

5. บริษัท เอส.พ.ี อินเตอร์เเนช่ันแนล จ ากัด  18,200,000                              3.64 

6. นางอโนทัย 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. นายชาคริต สุวรรณโชต ิ     6,800,000 1.36 

รวม      360,029,570                            72.01 
ท่ีมา :  รายงานรายช่ือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น วนัท่ี 12 มีนาคม 2563 โดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์  

          (ประเทศไทย) จ ากดั 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
บริษทัมีหลกัทรัพยอ่ื์น ไดแ้ก่ 
หุ้นกู้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมียอดหุ้นกูค้งคา้ง จ านวนเงินรวม 1,070.0  ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิด 
“ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้ 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.27-2.70 ต่อปี อายหุุน้กู ้คงเหลือ  1-2 ปี 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้“A-”  โดยบริษทั ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 31  กรกฎาคม  2563 

           
7.4   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

• นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรหลงัหกั
ภาษีเงินไดข้องบริษทั (งบการเงินรวม) 

ส าหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไร
หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ต่ละปี 

ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลไดใ้ช้ปัจจยัดงัต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบเช่น ผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั  
โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่จะเป็นการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยให้แจง้แก่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไปเพ่ือทราบ 
 

เปรียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 
 

รอบผลประกอบการ 2558 2559 2560 2561 2562 
อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 1.00 0.85 0.93 0.81 1.01 
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น 0.40 0.45 0.52 0.45 0.55 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 40.0 53.2 55.7 55.2 54.5 
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                                        8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

         1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และตอ้งไม่ต ่ากว่า 3 คน 
         2. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ท่ีมีความเป็น
อิสระโดยมีหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย ์และมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความน่าเช่ือถือของ
งบการเงิน รวมทั้งหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้
         3.     มีการมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้การก ากบั
ดูแลกิจการแลว้ 
 
                นิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ   

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูท่ี้มีอ านาจควบคุม
ของ บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อน
ไดรั้บแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดรั้บแต่งตั้ง ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท า
รายการทางการค้า ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับ
สินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริิษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่ ทั้งในปัจจุบนัและ
ช่วง 2 ปี ก่อนไดรั้บแต่งตั้ง  

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ทั้งน้ีในกรณีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดรั้บ
แต่งตั้ง  



บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน)    แบบ 56-1 
 

ลายมือช่ือ......................................... 
ส่วนท่ี 2 หนา้ 40 

  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

     คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 
1. ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีตอ้งมี กรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
 
การเขา้ร่วมประชุมและจ านวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย  

ประจ าปี 2563  มีรายละเอียด ดงัน้ี   
 
 

รายช่ือกรรมการ 
 
 

 
 

ต าแหน่ง 
 
 

ประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น 
เข้าประชุม/
ทั้งหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการ

บริษัท 
เข้าประชุม/ทั้งหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
เข้าประชุม/
ทั้งหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

เข้าประชุม/ทั้งหมด 
  1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 1/1 4/4   

  2.นายรักสนิท  พรประภา กรรมการ 1/1 4/4   

  3.นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา กรรมการ 1/1 4/4   

  4.นางสาวปฐมา  พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ 1/1 4/4   

  5.นายประพล  พรประภา กรรมการ/ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

1/1 4/4   

  6.นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ 1/1 4/4   

  7.นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร (1) กรรมการ  3/3  1/1 

  8.นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

1/1 4/4 4/4  

  9.นายกนิช บุณยษัฐิติ กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ /กรรมการ

ตรวจสอบ 
 

1/1 4/4 4/4 2/2 
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รายช่ือกรรมการ 
 
 

 
 

ต าแหน่ง 
 
 

ประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น 
เข้าประชุม/
ทั้งหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการ

บริษัท 
เข้าประชุม/ทั้งหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
เข้าประชุม/
ทั้งหมด 

ประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

เข้าประชุม/ทั้งหมด 
 10.นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ 
-/1 4/4 4/4  

 11. นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

1/1 4/4  2/2 

       นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา (2) กรรมการ 1/1 1/1   

       นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์  (3)   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริษทั 

1/1 4/4   

หมายเหตุ : (1) นายอภิชยั เอื้อมเสถียรพร ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 
                    (2) นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

     (3) นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์ ลาออกจากการเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

8.2 คณะผู้บริหาร 
 

คณะผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 9 ท่าน ดงัน้ี 
1. นางสาวปฐมา  พรประภา  กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายประพล  พรประภา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายอภิชยั  เอ้ือมเสถียรพร  ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายประสิทธ์ิ  ไทรนนทรีย ์  ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายสมบุญ  นาราสุนทรกุล  ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ1และรักษาการฝ่ายปฏิบติัการ 2 
6. นายทวีศกัด์ิ  เจริญศกัด์ิโยธิน  ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศ 
7. นายธิติพล เลือดภกัดี   ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 
8. นายปิติ งามเลิศ   ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 
9. นายประกอบ หมายแมน้   ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 
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• โครงสร้างภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ฝ่ายตรวจสอบและ 
บริหารหนี้พิเศษ  

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ 
    
 

 

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ 
    
 
 ฝ่ายงานต่างประเทศ 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 2 
 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือกรุงเทพ 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือภูมิภาค  

ฝ่ายปฏิบัติการ 1 

คณะกรรมการบริษัท 
 

กรรมการผู้จัดการ    
 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

ส านักตรวจสอบภายใน 
ส านักกรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายบัญชีและการเงิน (CFO) 

    
 
 

รองกรรมการผู้จัดการ 
    
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าคอบแทนกรรมการ 
 

ฝ่ายบัญชี 

ส่วนบัญชี (สมุห์บัญชี) 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือต่างประเทศ 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน)    แบบ 56-1 
 

ลายมือช่ือ......................................... 
ส่วนท่ี 2 หนา้ 43 

  

      เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งให้ นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตั้งแต่

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 
 
สมุห์บัญชี (ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี) 
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางวนัณัฏฐ์กมล เป่ียมข าดี ด ารงต าแหน่งเป็นสมุห์บญัชี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 

พฤศจิกายน 2561 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งสมุห์บญัชี ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 
 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน เหมาะสม เพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการ 
และ/หรือผูบ้ริหาร ปฏิบติังานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีบริษทัก าหนด โดย
บริษทัจะพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินส ารองเล้ียงชีพพนกังาน ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีแปรผนัตามผลการ
ด าเนินงานของบริษทั  

ส่วนกรรมการอิสระ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมในวงเงินท่ีขออนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีคงท่ี ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน่กรอง
และพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั เห็นสมควรว่าโครงสร้างดงักล่าวเหมาะสมกบัความ
รับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผูบ้ริหารน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว   

โดยในปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการในแต่ละคร้ังท่ีมาประชุม  40,000 บาท/ คน/ คร้ัง  

- ส าหรับกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมรายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อคร้ัง โดยให้
ประธานกรรมการชุดยอ่ยไดรั้บเบ้ียประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อคร้ัง 

ในปี 2563 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 5 ท่าน ในฐานะท่ีเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดยอ่ยและท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั ในรูปของเบ้ียประชุม ตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ 
 

 
ต าแหน่ง 

 

เบีย้ประชุม (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

 
รวม 

 
1.นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 180,000  380,000 
2.นายกนิช บุณยษัฐิติ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

200,000 160,000 90,000 450,000 

3.นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 160,000 160,000  320,000 
4.นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 
200,000  80,000 280,000 

5.นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 200,000   200,000 
 รวม 960,000 500,000 170,000 1,630,000 

  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละ

ท่าน โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหาร จ านวน 9 คน ในรูปของเงินเดือน โบนัส เป็นจ านวนเงิน  
33,157,124.00  บาท  
 2) ค่าตอบแทนอ่ืน  
 2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ – ไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ  
 2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ริหาร  
 เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
 บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดย
ในปี 2563 บริษทัไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 9 ราย รวมทั้งส้ิน 48,663.00 บาท 
 

8.4 บุคลากร   
บริษทัมีพนกังานทั้งหมด  1,951 คน โดยในปี 2563 บริษทัจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน  

613.97 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส สวสัดิการ และเงินสมทบ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และอื่นๆ ซ่ึงของ
บริษทัใหญ่ ไดจ้่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน เป็นจ านวนทั้งส้ิน 512.54 ลา้นบาท และบริษทัย่อยไดจ้่ายผลตอบแทนให้แก่
พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัใหญ่ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 101.43 ลา้นบาท 
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ปี 2563 บมจ.ฐิติกร บริษัทย่อย 
-  ฝ่ายสินเช่ือและบริหารหน้ี (คน) 917 9 
-  ฝ่ายปฏิบติัการ (คน) 
-  ฝ่ายต่างประเทศ (คน) 

8 
33 

93 
296 

-  ฝ่ายบญัชี (คน) 29 - 
-  ฝ่ายการเงิน (คน) 15 - 
-  ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ (คน) 38 51 
-  ส านกัตรวจสอบภายใน (คน) 27 - 
-  ส านกักรรมการผูจ้ดัการ (คน) 424 11 
รวม (คน) 1,491 460 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 512.54 101.43 
  

 ทั้งน้ี ใน 3 ปีท่ีผ่านมาบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั  และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ี
ส าคญั 

โดยบริษทัให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน โดยในปี 2563 คิดเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 613.97 ลา้นบาท  

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 
บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของบริษทั รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและมีโอกาสกา้วหน้าใน
อาชีพอยา่งเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการดา้นต่างๆ ส าหรับพนกังานของบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสังคม และ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่นมี เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่า
เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจงัหวดั จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่ สวสัดิการช่วยเหลือส าหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงิน
ช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ โครงการกองทุนการศึกษาบุตรพนกังาน เงินช่วยเหลือให้กบัพนกังานท่ี
ประสบภยัพิบติั รวมถึงการให้รางวลัส าหรับพนกังานท่ีมีความตั้งใจในการท างาน เป็นรางวลัพนกังานดีเด่น เพ่ือเป็นการจูงใจ
ให้พนกังานของบริษทั มีขวญัและก าลงัใจในการสร้างความเจริญเติบโตให้บริษทัฯ ในระยะยาว 

 
นโยบายการพฒันาพนกังาน  
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการ

ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทยงัเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ตามหลัก
บรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบติังาน 
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีการจดัปฐมนิเทศส าหรับ พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจในระบบการท างาน รวมถึง
วฒันธรรมองค์กร นอกจากน้ี บริษัทยงัจัดอบรมทั้ งการอบรมภายในบริษัท และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะในดา้นธุรกิจเช่าซ้ือ คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมทั่วไป เช่น ความรู้ด้านการบัญชี ภาษีอากร ซ่ึงขึ้นกับความ
เหมาะสมของสายงานท่ีพนกังานนั้นท างานอยู ่ 
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ข้อมูลการฝึกอบรม 

สถิติการฝึกอบรมพนกังาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนคน 1,663 1,960 1,581 
จ านวนชัว่โมง 9,978 11,760 9,486 
 
การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 การถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทั 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2563 
 แสดงจ านวนหุน้โดยรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ  
1) รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ กรรมการบริษัท  

  
รายช่ือ 

 

จ านวนหุ้น คู่สมรส 

ณ 31 ธนัวาคม  
2562 

เปลี่ยนแปลง เพิม่ 
(ลด) 

ณ 31 ธนัวาคม  
2563 

การถือหุ้นของคู่สมรส  

1.ดร.ชุมพล พรประภา - - - 15,366,666 
2.นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ - - - - 
3.นายกนิช บุณยษัฐิติ - - - - 
4.นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ - - - - 
5.นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ - - - - 
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%) 3,077,600 30,644,267 (6.13%) - 
9.นายประพล พรประภา 25,566,667 (5.11%) - 25,566,667 (5.11%) - 
10.นายอภิชยั เอื้อมเสถียรพร - - - - 
11.นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ 33,000 (0.007%) - 33,000 (0.007%) - 

    
2) รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ ผู้บริหาร * 

 
รายช่ือ 

 

จ านวนหุ้น คู่สมรส 

ณ 31 ธนัวาคม  
2562 

เปลี่ยนแปลง เพิม่ 
(ลด) 

ณ 31 ธนัวาคม  
2563 

การถือหุ้นของคู่สมรส  
 

1.นายทวีศกัด์ิ เจริญศกัด์ิโยธิน - - - - 
2.นายปิติ งามเลิศ - - - - 
3.นายสมบุญ นาราสุนทรกุล - - - - 
4. นายธิติพล เลือดภกัดี - - - - 
5. นายประกอบ หมายแมน้ - - - - 

* หมายเหตุ : ขอ้มูลหลกัทรัพย ์ของคณะผูบ้ริหารในตารางดงักล่าวขา้งตน้ แสดงเฉพาะผูบ้ริหารท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการเท่านั้น  
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
  

บริษทัฯให้ความส าคญั และจดัให้มีกระบวนการการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  โดยปลูกฝังจิตส านึก เร่ืองจริยธรรม
ธุรกิจในการปฏิบติัต่อลูกคา้ คู่คา้ สังคม เพื่อนพนกังาน อยา่งมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม ความ
ซ่ือสัตย ์จนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 
เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่จะเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์โดยมีเป้าหมายการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขยายการให้บริการสินเช่ือรถจกัรยานยนต ์ทั้งในประเทศและประเทศใน ASEAN โดยเม่ือปลายปี 
2557 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเปิดให้บริการในราชอาณาจกัรกมัพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงในระยะยาว
บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีความช านาญ และระบบเช่าซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัในการขยาย
ธุรกิจให้ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริษทั
ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยมีการทบทวนนโยบาย
เก่ียวการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  
 

9.1    นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบไดอ้นัเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น พนกังานและลูกคา้ของบริษทั ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าว คณะกรรมการไดก้ าหนดกรอบนโยบายสนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการดงัน้ี 

- ก าหนดนโยบายการปฏิบติัและการให้บริการ ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั  

- ก ากบัดูแลให้มีการบริหารงานและรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความมีประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจดัให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มุ่งมัน่ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

- ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นและสามารถตรวจสอบได ้
- ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติัตามแนวทางเก่ียวกบัจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 
 

จริยธรรมธุรกิจ 
บริษทัเน้นให้ความส าคญัเป็นอย่างย่ิงในการด ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียงอนัดีงาม ตลอดจนความเช่ือมัน่ในบริษทั ทั้งน้ี

บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือแนวทางจรรยาบรรณ และไดแ้จง้แนวทางดงักล่าวให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทราบและ
ถือปฏิบติั นอกจากน้ี บริษทัยงัมอบหมายให้ส านกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังาน
ตามแนวทางดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 
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บริษทัไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด
ตามล าดบั ในหลกัการ ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณา และน าเสนอคณะกรรมการรับทราบ  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อ
วตัถุประสงคด์า้นความยัง่ยืนทางธุรกิจและสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการฉบบัน้ี ครอบคลุมถึงองคป์ระกอบ และหน้าท่ีความรับผิดชอบในโครงสร้างการ
ก ากบัดูแลกิจการ เพื่อให้บริษทัและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ อยา่งเคร่งครัดและสม ่าเสมอ ทั้ง
ในระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ผ่านหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใน 5 หลกั เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัด าเนิน
ธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั 

 
 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดี
เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงเน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงานให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จึงจดัให้มีช่องทางการส่ือสาร
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ทราบอยา่งสม ่าเสมอ โดยผ่าน
หลายช่องทาง ดงัน้ี 

1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
2. คู่มือ “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ” 
3. เวบ็ไซตข์องบริษทั ในส่วนของนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
4. การปฐมนิเทศพนกังานใหม่  

 
หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น    
 คณะกรรมการไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น จึงไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการต่างๆ
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้นว่าจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อนัไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น  การมี
ส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทั อยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีส าคญัๆ ของบริษทั เป็นตน้ ดงัน้ี 
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 1. บริษทัมีการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกประเภทรวมถึง ”นักลงทุนสถาบนั” เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ
บริษทั 
 2. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถาม
ล่วงหนา้อยา่งชดัเจน และมีการเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้บน website ของบริษทั 
 3. ในปี 2563 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง เป็นการประชุมสามัญประจ าปีซ่ึงจัดขึ้นในวนัท่ี 23 
เมษายน 2563 โดยบริษทัมอบให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั
เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 22 วนั  พร้อมขอ้มูลประกอบอย่างเพียงพอและ
ครบถว้นให้แก่ผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมมีการระบุ วนั เวลา และสถานท่ี 
รวมทั้ งแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด  และขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อให้
ผูถื้อหุ้นไดใ้ชข้อ้มูลดงักล่าวในกรณีท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
 4. ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั และการตรวจนบัคะแนนเสียงจะแสดงผลสรุปของทุกคะแนนเสียงในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 
 5. ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ โดยจดัท าบตัรลงคะแนนแยกตามเร่ืองท่ีส าคญั 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร และมีการเก็บบตัรลงคะแนนไวใ้นกรณีท่ีมีการคดัคา้นหรือ
งดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 
 6. ประธานในท่ีประชุมมีการจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสม และโปร่งใส ในระหว่างการประชุมมีการ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น และให้กรรมการช้ีแจงในรายละเอียดและตอบค าถามของผูถื้อหุ้น
ก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ กรรมการทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง    
 7. บริษทัไดบ้นัทึกและจดัท ารายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น มีการบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอน การ
ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ทราบก่อนด าเนินการประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้และจดัส่ง
รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ใน
วนัเดียวกนั 
 8. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้ผูถื้อหุ้นรับทราบอยา่งสม ่าเสมอผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องทางบริษทั 
 9. จดัให้มีช่องทางท่ีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถติดต่อขอขอ้มูล เสนอความคิดเห็นต่างๆหรือติดต่อกรรมการอิสระ 
ไดโ้ดยตรงผา่นทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษทั  
 
หมวด การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 บริษัทให้ความส าคัญและปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
 1. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมไวท่ี้ website ของบริษทัก่อนวนัประชุม 43วนั 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนไดรั้บเอกสารการประชุม 
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2. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือค าถามเก่ียวกับบริษัท ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ซ่ึงได้
ประกาศแจง้ให้ทราบผ่านระบบการรายงานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯล่วงหนา้ 7 เดือนก่อนวนัประชุม รวมทั้งไดแ้จง้
ให้ทราบถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 
 3. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาดา้นคุณสมบติั โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ตามคุณสมบติักรรมการของบริษทั และ
ตอ้งให้ความยินยอมในการเสนอช่ือดว้ย เพื่อบริษทัจะไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
ต่อไป  ซ่ึงไดป้ระกาศแจง้การเสนอช่ือรวมถึงหลกัเกณฑต์่างๆให้ทราบผา่นระบบการรายงานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์
ฯล่วงหนา้ 6 เดือนก่อนวนัประชุม และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเช่นกนั 
 4. บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  
 5. ด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหุ้นตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัจะไม่เพ่ิม
วาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 
 6. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และให้เก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
 7. บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้อง 
พร้อมทั้งให้รายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึงในการเขา้ประชุมแทน 
 8. คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการรายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ต่อคณะกรรมการบริษทั ปีละคร้ัง 
 9. ในการพิจารณาท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมก ารหรือ
ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง จะไม่เข้าร่วมกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาท ารายการระหว่าง
บริษทักบัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 10. คณะกรรมการมีมาตรการการดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ 
ส่วนตน ดงัน้ี 
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ดูรายละเอียดในหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ เร่ืองหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  

ดูรายละเอียดในหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ยอ่ย คณะกรรมการชุดยอ่ย เร่ืองการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 
 
หมวด บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงได้แก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ  
เจา้หน้ี ผูล้งทุน สังคม ภาครัฐ พนักงาน และชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู่ ซ่ึงไดก้ าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. บริษทัด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา ยึดมัน่พฒันาธุรกิจให้ย ัง่ยืนและเติบโตต่อเน่ือง สามารถให้
ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี 
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 2. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและปฏิบติัต่อคูค่า้อยา่งเสมอภาค ยติุธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส 
รวมทั้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  
                3. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริตหรือปกปิดข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงอันจะท าให้ เจ้าหน้ีเกิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืม เช่น 
วตัถุประสงค์การใช้เงิน การช าระคืน หลกัทรัพยค์  ้ าประกัน และขอ้ตกลงอ่ืนๆ หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขแห่งสัญญาท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัจะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกปั้ญหา โดยท่ี
ผา่นมาบริษทัไม่เคยกระท าผิดขอ้ตกลงและเง่ือนไขกบัสถาบนัการเงิน   
 4. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ รวมถึงการรักษาความลบัของลูกคา้ และให้ความส าคญัในการใชสั้ญญาท่ี
เป็นธรรมต่อลูกคา้โดยในปี 2544 บริษทัไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลกัษณ์เป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีรักษาสิทธิ
ผูบ้ริโภค 
 5. บริษทัถือปฏิบติัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ ตามแนวทางคือ ด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ครบถว้น ถูกตอ้งตามท่ีหน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพ่ือแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือซ่ึง
กนั 
 6. ปฏิบติัต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั 
ไม่ใชวิ้ธีไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 
 7. บริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์
ของพนักงาน การปฏิบัติต่อผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัอย่างเท่าเทียมกนัและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการ
จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการดูแลพนกังานในระยะยาว บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัและดูแล
พนกังานดว้ยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดบัท่ีไม่ต ่ากว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานส าหรับอุตสาหกรรม 
ใกลเ้คียงกนั ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและลกัษณะงาน  ทั้งยงัไดป้รับปรุงเพ่ิมเติมสวสัดิการให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริมการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

จ านวนวนัลาหยดุงานโดยเฉล่ียของพนกังาน (วนั) 2561 2562 2563 
จ านวนวนัลาป่วยเฉล่ียต่อพนกังาน (วนั/คน) 4.3 4.8 4.7 
จ านวน วนัลาหยดุจากการบาดเจบ็และเจ็บป่วยจากการท างาน (วนั/คน) 5.6 1.7 1.0 
สถิติการเกิดอุบติัเหตุ (คร้ัง) 16 6 1 
ผูเ้สียชีวิตจากอบุติัเหตท่ีุเก่ียวกบัการท างาน (ราย) 1 1 1 

  
บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมภายในให้แก่พนกังานทุกระดบัรวมถึงระดบัผูบ้ริหาร รวมทั้งการส่งพนกังานไปฝึกอบรม 

สัมมนา กบัสถาบนัต่างๆในหลกัสูตรทั้งทางดา้นวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม การบริหาร 
การจดัการ รวมทั้งจดักิจกรรม Walk rally เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคี และฝึกการท างานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริมให้มีการ
อบรม Safty Riding ส าหรับพนกังานภาคสนามเพื่อเป็นการลดอุบติัเหตุจากการขบัขี่รถจกัรยานยนต ์   
 8. เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์รแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท า
ผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั 
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โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้มายงั คณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแสและผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้ตรวจสอบเร่ืองนั้นๆเพื่อ
พิจารณาก าหนดกระบวนการในการตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ ัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตดัสินใจด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

ก าหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้พนกังานรับทราบกระบวนการและวิธีปฏิบติัในการแจง้เบาะแสการกระท าผิด 

รวมทั้งก าหนดมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้ผูรั้บขอ้
ร้องเรียนจะเก็บขอ้มูลเป็นความลบั โดยเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายและเก่ียวขอ้ง
ดว้ยเท่านั้น และเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้้องเรียน โดยช่องทางการรับเร่ือง 

1. Email : audit@tk.co.th 
2. หนงัสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งไปท่ี 

         ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
         บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
         69 ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240 

3. โทรศพัท ์02-3107233, 02-3107110 
4. โทรสาร หมายเลข 02-3183339 
5. ติดต่อกรรมการอิสระ ผา่นทาง www.tk.co.th 
6. ยื่นเร่ืองโดยตรงท่ีเลขานุการบริษทั ผา่นแบบฟอร์มการแจง้เบาะแส บน website www.tk.co.th 
7. ติดต่อเลขานุการบริษทั ผา่นทาง investor@tk.co.th หรือทางไปรษณีย ์
เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรียน บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการเก็บขอ้มูลการร้องเรียนไวเ้ป็นความลบั 

และ ท าการสอบสวนพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ โดยเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น 
 ในปี 2563 ไม่มีผูมี้ส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางส่ือสารกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไดรั้บทราบช่องทางการส่ือสารกบับริษทัเพ่ิมมากขึ้น 
 
หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญักับการส่ือสารข้อมูลแก่ผูล้งทุนทั้งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงบ
การเงินและในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  บริษทัจึงมีการเปิดเผยขอ้มูลโดยละเอียดและครบถว้น โปร่งใสและ
ทนัท่วงทีทั้งในส่วนของงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงท าให้ผูล้งทุนเขา้ใจถึง
ฐานะและประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ยงัจดัสรรเวลาเพื่อ
เขา้ช้ีแจงหรือให้ขอ้มูลบริษทัแก่ นกัลงทุนสถาบนั นกัวิเคราะห์และผูถื้อหุ้นทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือส่ือสารขอ้มูลแก่ผู ้
ถือหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปอยา่งเท่าเทียมกนั  

ในปี 2563 บริษทัมีการน าเสนอผลการด าเนินงาน ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน แก่นกัวิเคราะห์ 
นักลงทุน ผู ้ถือหุ้น โดยผ่านทางโทรศัพท์ การเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตัวต่อตัวรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งสม ่าเสมอ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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• นกัลงทุนสถาบนั ในและต่างประเทศ พบผูบ้ริหาร          - คร้ัง 
• การประชุมทางโทรศพัท/์ ตอบค าถามทางโทรศพัท ์       30 คร้ัง 
• การเดินทางไปพบผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน        1 คร้ัง  
• บริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุน        4 คร้ัง 
• Company Visit         1 คร้ัง 
และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและยอ้นหลัง กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) 

เพ่ือให้ผู ้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยตรงจากผู ้บริหาร เสมือนนั่งฟังอยู่ในห้องประชุม ผ่านทาง website 
www.set.or.th/oppday และเพื่อประโยชน์ในด้านงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ (Investor relation) บริษัทฯ มีการ Link ข้อมูล
ดงักล่าวไปยงั website ของบริษทั www.tk.co.th  
 จดัให้มีช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีท าให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั นอกจากการเผยแพร่
ขอ้มูลผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี แลว้ ยงัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลผา่น  website ของ
บริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงในการสร้างความน่าเช่ือถือและมูลค่าให้กิจการ 
โดยทางบริษทั จดัให้มีเลขานุการบริษทั คอยดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว บริษทัไม่ไดมี้หน่วยงานดา้นนกัลงทุน
สัมพนัธ์โดยตรง แต่สามารถส่ือสารผ่านทางส านักกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงผูล้งทุน ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูล
บริษทัฯ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูล ไดท่ี้ โทร. 02-3107110, 7112 ในเวลาท าการของบริษทั โทรสาร 02-3183339 หรือ 
ท่ีอีเมล Investor@tk.co.th และท่ี เวบ็ไซต ์www.tk.co.th   

 การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
• งบการเงิน ไดแ้ก่งบการเงินประจ าปี และงบการเงินรายไตรมาส ซ่ึงเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีแสดงฐานะทาง

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจึงตอ้งผา่นการตรวจสอบ หรือสอบทาน
ตามแต่กรณี เพื่อรับรองความถูกต้องจากผู ้สอบบัญชีท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือของ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ  และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น  เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัย่อยจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
ทรัพย์สิน  และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั โดยถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  นอกจากน้ี คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายการ
ทางการเงิน รายการระหว่างกนั และระบบควบคุมภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผล
ต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ก่อนเปิดเผยให้ผูถื้อหุ้น และคณะกรรมการจดั
ให้มีการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปีดว้ย 

• การเปิดเผยรายช่ือและประวติักรรมการ กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมทั้งผูบ้ริหาร   
• การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
• การเปิดเผยการถือหุ้นของบริษทัของกรรมการและผูบ้ริหาร 
• การเปิดเผยรายการท่ีมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
• การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผา่นมา 

เช่น จ านวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุม  
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หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 
อาทิ เช่นความรู้ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการจดัการ และมีความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี ท่ีตอ้ง
รับผิดชอบไดเ้ป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และยงัประกอบดว้ยความหลากหลายทั้ง
ดา้นอาย ุเพศ โดยมีกรรมการผูห้ญิง จ านวน 1 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการ ทั้งส้ิน 11 ท่าน ซ่ึงแบ่งเป็น ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิมี
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ประกอบดว้ย 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  5 ท่าน 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  2 ท่าน 
กรรมการอสิระ    4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั้งหมด 
โดยมีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 6 มิถุนายน 2546 
2.นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการอิสระ 25 เมษายน 2562 
3.นายกนิช บุณยษัฐิติ กรรมการอิสระ 25 เมษายน 2562 
4.นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ 8 พฤษภาคม 2558 
5.นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ 23 เมษายน 2556 
6. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ/ กรรมการบริหาร 6 มิถุนายน 2546 
7. นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา กรรมการ 6 มิถุนายน 2546 
8. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานกรรมการบริหาร 6 มิถุนายน 2546 
9. นายประพล พรประภา กรรมการ/ กรรมการบริหาร 6 มิถุนายน 2546 
10. นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร (1) กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษทั 14 พฤษภาคม 2563 
11. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 25 เมษายน 2561 
หมายเหตุ :  (1) นายอภิชัย เอือ้มเสถียรพร ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 แทนนางบุษกร เหลี่ยม
มุกดา 
 

 คณะกรรมการบริษทั มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ตลอดจนก ากบัดูแล ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ ในขณะเดียวกนัก็
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

คณะกรรมการก าหนดให้มีการทบทวนและอนุมติั วิสัยทศัน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัทุกๆ    
1 ปี หรือตามเห็นสมควร 
 1) บริษัทมีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการและจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารง
ต าแหน่ง 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงก าหนดจ านวนบริษทั
จดทะเบียนท่ีกรรมการจะไปด ารงต าแหน่ง ไม่ควรเกิน 5 บริษทั เพื่อให้กรรมการบริษทัมีเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีใน
ฐานะกรรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพือ่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบได้
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อย่างเตม็ท่ี และให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งท่ีอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างครบถว้นในรายงานประจ าปี
ของบริษทั  

และก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ ไวค้ราวละ 3 ปีและด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ 
หรือไม่เกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลการด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่นของ
กรรมการแต่ละคน ไวใ้นเอกสารแนบ1 ของแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี โดยปัจจุบนัไม่มีกรรมการรายใดของบริษทั 
ท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย ์

จ ากดัการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ โดยจะด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่นไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ ไม่ไดไ้ปเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากการ
เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย 
 2) การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมท้ังการก าหนดอ านาจหน้าท่ี  
 บริษทัมีการก าหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีใน
การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ าโดยชัดเจน และควบคุมไม่ให้กรรมการบริหารคนใดคน
หน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงท า
ให้เกิดความถ่วงดุลการตรวจสอบการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยประธานกรรมการมบีทบาท หน้าท่ี ดงัน้ี 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่ง

หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
2. หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ ในการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ  
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น  
4. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น  

มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 
5. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ สนบัสนุนและ

เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
3) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ 

 4) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ในกลุ่มคุณชุมพล พรประภา ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 49.1 (ณ 
วนัท่ี 12 มีนาคม 2563) อย่างไรก็ดีตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ร้อยละ 36.4 ของ
กรรมการทั้งคณะ ท าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน ประธานกรรมการไดป้ฏิบติัหน้าท่ีประธานอย่างอิสระ ไม่ครอบง า
หรือช้ีน าความคิดในระหว่างการประชุม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนไดมี้โอกาสร่วมแสดงความเห็นอย่างเตม็ท่ี โดย
ให้เวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ไดม้ติท่ีประชุมในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 
 5) บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1. ให้ค  าแนะน าและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. ดูแลให้มีการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งติดตามใหน้โยบายและขอ้แนะน าของ
คณะกรรมการบริษทัมีผลในทางปฏิบติั  
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3. รับผิดชอบในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญัต่างๆ 
- ระบบทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปี, 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
4. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งและรอบคอบ 
5. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและดูแลผูถื้อหุ้นอยา่งเหมาะสม 

                6.    ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  
                6)  ก าหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการผูจ้ดัการ อย่างชัดเจน  นอกจากน้ี ยงัไดมี้ด าเนินการอบรมพนักงานของบริษทั  เก่ียวกบับทบาท หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ อยา่งสม ่าเสมอ ในรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย  บริษทัจะพิจารณาดว้ยความรอบคอบ  
                7) ก ากบัดูแลให้กรรมการผูจ้ดัการด าเนินการตามนโยบายท่ีตั้งไว ้
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในขอ้บังคบัของบริษทั  กล่าวคือ มีอ านาจและหน้าท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัและมติของผูถื้อหุ้น  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบายและทิศ
ทางการด าเนินงาน รวมทั้งก ากับและควบคุมดูแลให้มีการด าเนินงาน ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
ระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั                           

1. ร่วมก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ และนโยบายส าคญัในการด าเนินงานของบริษทั 

  2. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบายและ
จรรยาบรรณดงักล่าว และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมีการปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างเคร่งครัดและไดมี้การเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

 3. มีส่วนร่วมในการก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่าย
จดัการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาความ
สมดุลของวตัถุประสงคใ์นระยะส้ันและระยะยาวเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุด
ให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ส าหรับกลยทุธ์ท่ีบริษทัไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละปี คือ 

1). การรักษาฐานร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายในพ้ืนท่ีเดิมท่ีสาขาใหบ้ริการอยูแ่ลว้ และควบคุม ระบบการคดัเลือก 
    ลูกหน้ีให้มีคุณภาพท่ีดี 
2.1) ขยายฐานร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายในบริเวณพ้ืนท่ีให้บริการเดิม 
2.2) ขยายฐานร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายในบริเวณพ้ืนท่ีใหม่ๆท่ีบริษทัยงัไม่ไดเ้ปิดสาขาให้บริการ  
3). เนน้การใชร้ะบบ Digital Mobile ส าหรับพนกังานสินเช่ือ และ พนกังานติดตามหน้ีสิน โดยมีการเช่ือมต่อ

กบั 
    ระบบฐานขอ้มูลของบริษทั เพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจสอบ และขออนุมติัสินเช่ือ 

4) รุกตลาดภูมิภาค AEC เพื่อใหบ้ริษทัเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และท าธุรกิจใน AEC ท่ีก าลงัเจริญเติบโตทางดา้น
เศรษฐกิจ 
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5) สร้างแบรนดท่ี์แขง็แกร่งและน่าเช่ือถือได ้ผา่นการส่ือสารและประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 

6) พฒันาการใหบ้ริการผา่นช่องทางต่างๆท่ีหลากหลาย สามารถจ่ายค่างวดไดทุ้กท่ี ทุกเวลา รวมถึงการบริการท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

ปี 2563 บริษทัย่อยในกมัพูชา มีการขยายสาขาอีก 6 สาขา รวมเป็น 12 สาขา ส่วนในลาวแผนขยายสาขา อีก 3 
สาขา และจากการติดตามพบว่าการขยายสาขาในลาวไม่สามารถเปิดสาขาได้ตามแผนท่ีวางไว้ เน่ืองจากต้องรอ
ใบอนุญาตเปิดสาขา 

 อีกทั้ งมีการพัฒนา Application TK Plus และ Line @TK Plus เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลูกค้าในการดูข้อมูล
รายละเอียดในสัญญาเช่าซ้ือ และอ านวยความสะดวกในการจ่ายค่างวดจาก Application TK Plus ผ่าน Application Mobile 

Banking รวมทั้งติดตามข่าวสารต่างๆของบริษทัฯ โดยปัจจุบนัมียอดลงทะเบียนเขา้ใชง้าน TK Plus สะสม 100,977 ราย และ 
Line @TK Plus สะสม 73,246 ราย ซ่ึงเป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้

4. การรายงานการมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และได้ดูแลรายการ

ดงักล่าวอย่างรอบคอบ และเพื่อป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัจึงมีมาตรการดูแล 
กล่าวคือ หากมีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษทัจะด าเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งในฐานะท่ีบริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการท ารายการระหว่างกนั พร้อมทั้ง
เหตุผลของการท ารายการ มูลค่ารายการ และ คู่สัญญาไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1  

1)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั วาระใดท่ีกรรมการมีส่วนไดส่้วนเสีย ประธานท่ีประชุมจะขอให้
กรรมการปฏิบติัตามนโยบาย โดยให้กรรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพือ่ทราบ และออกจากท่ีประชุม พร้อมงดออกเสียงใน
วาระนั้น ในกรณีท่ีประธานเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีประชุมจะเลือกกรรมการท่ีเหลืออยูเ่ป็นประธานท่ีประชุมและด าเนินการ
ประชุมต่อไปจนกระทัง่ส้ินสุดวาระดงักล่าว และให้บนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2) กรรมการมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตนรวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ว่าดว้ยขอ้พึงปฏิบติัและขอ้ห้ามของกรรมการเก่ียวกบัการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ    

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 
ในการท างานให้กบับริษทัอาจเกิดสถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานอาจ

ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดงันั้น บริษทัจึงได้
ก าหนดแนวทางท่ีทุกคนพึงปฏิบติัได ้ดงัน้ี 

1) นโยบายการให้หรือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
การรับหรือให้ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการเล้ียงรับรองทางธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ให้

สามารถกระท าไดใ้นวิสัยอนัควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี การรับดังกล่าว
จะตอ้งไม่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีให้กบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2) นโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษัท 
การท าธุรกิจส่วนตวัใดๆของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและเวลาการ

ท างานของบริษทั และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั ไม่ว่ากรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าว จะไดรั้บประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางออ้มก็ตาม 
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3) นโยบายการเสนอเงิน ส่ิงจูงใจ หรือรางวัล 
บริษทัไม่มีนโยบายเสนอเงิน ส่ิงของจูงใจของรางวลั สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆแก่ลูกคา้ คู่คา้ของ

บริษทั หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงธุรกิจ ยกเวน้การเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยมในมูล
ค่าท่ีเหมาะสม ส่วนลดการคา้ เงินรางวลัการขาย และโครงการส่งเสริมการขายของบริษทั 

5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
บริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดส้อบทานระบบอย่างสม ่าเสมอ   เพื่อพฒันา

ระบบการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการ

แบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารแต่ละท่านและพนักงานไวช้ัดเจน  ทั้งด้านการบริหารงาน การก ากับดูแลการ
ปฏิบติังาน การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเส่ียง การดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทั โดยมีการติดตาม ควบคุม 
และประเมินผล และจดัท ารายงานเสนอต่อผูบ้ริหารในสายงานและคณะกรรมการโดยสม ่าเสมอ   

    คณะกรรมการตระหนกัดีว่าการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าให้มัน่ใจว่าระบบการ
ควบคุมภายใน การปฏิบติังานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ไดด้ าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหน่วยงานดงักล่าวจะท าการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงท่ีผ่านมาไม่พบประเด็นความผิดพลาดท่ีส าคญั และมีการปฏิบติังาน
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

6. การบริหารความเส่ียง  
ก าหนดนโยบายความเส่ียง(Risk Management Policy) และกรอบบริหารความเส่ียง ติดตามประสิทธิภาพของ

การบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ คณะกรรมการให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
ธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจให้บริการลูกคา้ทางดา้นการเงินซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเส่ียงจึงเพ่ิมความรอบคอบและ
ระมัดระวงัในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ ตลอดจนพนักงานของบริษทัเอง โดยก าหนด
มาตรการป้องกันและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของบริษทั โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัความเส่ียงในดา้นต่างๆซ่ึงจะมีการรายงานความเห็น
และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั  

 
นโยบายการบริหารความเส่ียง 

• ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ 
• ให้มีการก าหนดเพดานความเส่ียง และก าหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเส่ียงท่ีเป็นสัญญาณเตือน

ภยั 
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แนวปฏิบัติด้านความเส่ียง 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูรั้บผิดชอบ 
• ระบุปัจจยัเส่ียง ก าหนดมาตรการในการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ใน

ระดบัที่ยอมรับไดเ้พื่อป้องกนั ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
• ให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้

สามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
• ให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจดัการความเส่ียงอย่าง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  และทุกคร้ังท่ีพบว่า ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงรวมถึง
การให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติทั้งหลาย 

7. ดูแลให้กระบวนการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และเป็นไปตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

8. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบัดูแลการบริหารการจดัการ ให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ก่อนการด าเนินการ 

1) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
2) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงมีมูลค่าของรายการท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามกฎระเบียบ หรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
3) การซ้ือหรือขายสินทรัพยส์ าคญั ซ่ึงมีมูลค่าของสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ทั้งน้ี ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซ่ึง
สินทรัพยบ์ริษทัจดทะเบียน 

 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ   
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของบริษทั รวมถึงการก ากบั

ดูแลการด าเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน/ธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2. จดัท าแผนงาน/ธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัท าเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รายงานความกา้วหนา้ของแผนงานและเป้าหมายต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

3. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้ง
พนกังาน และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดิการต่างๆส าหรับพนกังาน 

4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษทั เสนอแนะทางเลือกและกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายใน
ระยะส้ันและระยะยาว แผนงาน/ธุรกิจและสภาพแข่งขนัในตลาด 

5. ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานทกุๆดา้นเพื่อให้บรรลตุามแผนงานของบริษทั อาทิ การเงิน การบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมภายใน งานดา้นปฏิบติัการและงานดา้นสนบัสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร 

6. เป็นตวัแทนบริษทัตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดูแล
อื่นๆ 



บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน)          แบบ 56-1 

 

ลายมือช่ือ......................................... 
ส่วนท่ี 2 หนา้ 60 

7. ดูแลติดต่อส่ือสารกบัสาธารณชน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และพนกังาน เพือ่เสริมช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของ
บริษทั 

8. ดูแลให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
9. มีอ านาจในการออก แกไ้ข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค าส่ัง และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัให้

เป็นปัจจุบนั เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินยัพนกังานและลูกจา้ง การก าหนดเงินเดือนและเงิน
อื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะหแ์ละสวสัดิการต่างๆ 

10. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมติัการเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานปกติของบริษทั และ/หรือภายใตว้งเงินท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการ
บริษทั  

11. มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั 

 ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจท่ีให้
ไว ้และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี การมอบหมาย
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการนั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง
ท่ีท าให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อื่น
ใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีผูป้ระชุมผู ้
ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้
 

การประชุมคณะกรรมการ 
1) คณะกรรมการจดัให้มีการก าหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี 

เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
2) คณะกรรมการมีการประชุมอยา่งสม ่าเสมอและมีการประชุมเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น มีการก าหนดวาระการ

ประชุมชดัเจนและจดัส่งวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนั เพื่อให้คณะกรรมการมี
เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ประชุม ประธานกรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใชดุ้ลพินิจของ
ตนอยา่งรอบคอบ โดยจดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง  

3) ก าหนดให้กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทั้งหมดท่ีจดัให้มีขึ้นในรอบปี 

4) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดร่้วมพิจาณาการเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการและ
เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 

5) ก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการ มีการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
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6) ให้คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสาระสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั 
หรือผูบ้ริหารอื่นท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มี
ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายของบริษทั 

7) ในการประชุม กรรมการผูมี้ส่วนได้เสียท่ีมีนัยส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุมในวาระท่ี
พิจารณาเร่ืองดงักล่าว การพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงกรรมการมีสิทธิขอดู หรือขอตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอให้ฝ่าย
บริหารเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวโดยตรง ส าหรับการลงมติการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ใชเ้สียงขา้งมากและหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าวให้บนัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงาน
การประชุม 

8) คณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) สามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม โดย
ไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Director) เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั และเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของกรรมการ มีการเชิญผูจ้ดัการฝ่ายบัญชี เขา้ร่วมประชุม
เพื่อให้ขอ้มูลและตอบค าถาม ในประเด็นท่ีกรรมการตรวจสอบสงสัย แต่ไม่มีส่วนในการตดัสินใจ หรืออนุมติัในเร่ือง
ดงักล่าว โดยให้มีการรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ  

9) คณะกรรมการมีการบนัทึกการประชุมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

10) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญั เช่น วนั เวลาเร่ิม-ปิดประชุม สถานท่ีประชุม 
ช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุม สรุปประเด็นท่ีมีการอภิปราย ความเห็น และผลการลงมติของคณะกรรมการ ช่ือผูจ้ดรายงาน
การประชุม ช่ือผูต้รวจทาน และลงลายมือช่ือรับรองรายงานโดยประธานในท่ีประชุม 

11) จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ มีการเปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ประชุมในรายงานประจ าปี 

ในปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง 
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน บริษทัไดจ้ดัท าและระบุไวใ้นหวัขอ้ โครงสร้างการถือหุ้นและการ
จดัการ  

 
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยรวม และ
คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินผลการปฎิบติังาน
ของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางท่ีศูนยพ์ฒันาการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัท าขึ้น และจดัส่งให้บริษทัเพื่อน ามาปรับใช ้เพื่อให้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานระหว่างปีท่ีผา่นมา เพื่อน ามาแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษทั (Board Self Assessment) นั้นจดัท าขึ้นตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ละปรับปรุงให้เหมาะสม
กบับริษทั ซ่ึงเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อร่วมกนัพิจารณาผลงานและ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

ส าหรับกระบวนการในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ งคณะ และรายบุคคลนั้ น  
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมิน และความเห็นเพ่ิมเติม (ถา้มี) 
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เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุง และพฒันาการด าเนินงานต่อไป โดยมีหัวขอ้และผล
การประเมินในปี 2563 ท่ีระดบัผลการประเมินดงัน้ี 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้ งคณะโดยภาพรวม มีหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อได้แก่ 
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการการท าหน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพนัธ์กับฝ่ายจัดการ และการพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม มีคะแนนอยู่ท่ี 223.64 คิดเป็น 98.09%   

ระดบั“ดีเยี่ยม” 
• ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นรายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ ได้แก่ 

โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ 
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล มีคะแนนอยู่ท่ี 43.09 คิดเป็น 97.93% ระดบั “ดี
เยี่ยม” 
 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง 
และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจ าทุกปี  

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นรายคณะ และไดเ้สนอผลการ
ประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแลว้ โดยมีคะแนนอยูท่ี่ 191.33 คิดเป็น 93.79% ระดบั “ดีเยี่ยม”  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นรายคณะ และได้
เสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแลว้ โดยมีคะแนนอยู่ท่ี 76.00 คิดเป็น 100.00% ระดบั 
“ดีเยี่ยม”  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นรายคณะ และไดเ้สนอผลการประเมิน
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแลว้ โดยมีคะแนนอยูท่ี่ 53.00 คิดเป็น 88.33% ระดบั “ดีมาก”  
 

ผลการประเมินผลงาน กรรมการผู้จัดการ 
ด าเนินการจดัท าแบบประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตาม

แนวทางการประเมินท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด (แบบประเมินผลงาน CEO) โดยแบ่งการประเมินเป็น 
(1) ความเป็นผูน้ า (2) การก าหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเ งิน (5) 
ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ (6) ความสัมพนัธ์กบัภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร (8) การ
สืบทอดต าแหน่ง (9) ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (10) คุณลกัษณะส่วนตวั 
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โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการบริษทัด าเนินการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการ อย่างน้อยปีละ        

1 คร้ัง 
                2. เลขานุการบริษทั เป็นผูส้รุปและน าเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการ
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ ถือเป็นขอ้มูลเฉพาะตวับุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได ้
 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ระบุไวใ้นหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ   
 
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการ 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัเร่ืองการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มี
การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขานุการบริษัท เป็นต้นโดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/ อบรม กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยกรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหม่ในบริษทัเป็นคร้ังแรก ฝ่ายจดัการ
จะจัดให้มีเอกสาร ข้อบังคับบริษัท นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลของบริษัทท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด า เนิน
ธุรกิจของบริษทั ให้กรรมการใหม่รับทราบ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อม และทั้ง
จดัหาหลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ  

ในปี 2563 มีกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ีเขา้ร่วมอบรมและสัมมนาอื่น ท่ีจดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

ช่ือ-นามสกุล หลกัสูตรอบรมและงานสัมมนา หน่วยงานท่ีจดัอบรม/ สัมมนา 
1. นางสาวปฐมา พรประภา -TLCA Professional Delvelopment Program 

(TLCA CFO CPD) 2020 คร้ังท่ี 1 
-TLCA Professional Delvelopment Program 
(TLCA CFO CPD) 2020 คร้ังท่ี 4 
-TLCA Professional Delvelopment Program 
(TLCA CFO CPD) 2020 คร้ังท่ี 6 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

2. นายอภิชยั เอื้อมเสถียรพร -Director Accreditation Program (DAP 
174/2020)  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบริหาร จดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน ใน
ระดับบริหารและต าแหน่งงานในสายงานหลกั และมีการทบทวนความเหมาะสมในทุกๆปี โดยพิจ ารณาจากผลการ
ปฏิบติังานและศกัยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั มีการพฒันาการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโดยการสลบัโยกยา้ยต าแหน่ง
ภายใน ให้เกิดความเช่ียวชาญและทักษะในงานหลายๆด้าน และก าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลท่ี
สามารถทดแทนต าแหน่งงาน การพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน 
 
                9.2    คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง  

ส าหรับขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด เป็นดงัน้ี               
 

               คณะกรรมการตรวจสอบ    
                   คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1.   นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายกนิช บุณยษัฐิติ กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบ 

         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางชลธิชา ยอดศรี 
 โดยกรรมการตรวจสอบล าดบัท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้
งานตรวจสอบภายใน หรือหวัหนา้งานหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งการเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 
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6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 
8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 
       หากกรรมการหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาด
หลกัทรัพย ์

8. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 กรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี           

    1. นายกนิช บุณยษัฐิติ    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ                  
    2. นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
    3. นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
    เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร 
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ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
             มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั และการก าหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นๆให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส  พิจารณาสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ ท่ีมีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั   
 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทั 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์  กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายทวีศกัด์ิ เจริญศกัด์ิโยธิน  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายธิติพล เลือดภกัดี   กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นางชลธิชา ยอดศรี   กรรมการบริหารความเส่ียง 
        โดยมี ดร.รัฐกร  พูลทรัพย ์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คือ นางชลธิชา ยอดศรี 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
1.    ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียง  ของกลุ่มธุรกิจการให้ เช่าซ้ือ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียง
ประเภทต่างๆท่ีส าคญั เช่น ความเส่ียงดา้นลูกคา้ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการบริหาร ความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง และความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบกับช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ 

2.    วางกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล  
       ปริมาณความเส่ียงของบริษทั ให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 
3.    ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบติัตามนโยบายบริหารความเส่ียงภายใตแ้นวทางและ 
       นโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวม ความมีประสิทธิผล 
       ของระบบ และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงต่างๆรวมถึงส่ิงท่ี 
       ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบาย และกลยทุธ์ท่ีก าหนด 
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คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือช่วยในการให้ค  าแนะน าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และ
ด าเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 5 ท่าน คอื 

1. นางสาวปฐมา  พรประภา  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายประพล  พรประภา  กรรมการบริหาร 
3. นายรักสนิท  พรประภา  กรรมการบริหาร 
4. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์  กรรมการบริหาร 
5. นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร  กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร 
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร   
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีทัว่ไปในนามของบริษทั และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั  
2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
3. ด าเนินการในเร่ืองท่ีปฏิบติัเป็นปกติของธุรกิจ รวมทั้งการด าเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอื่นๆของบริษทั  
4. มีอ านาจในการจดัการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัทุกประการ 
5. รายงานผลประกอบการประจ าไตรมาส ท่ีผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ต่อตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่

คณะกรรมการบริหารนั้น ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดให้รายการท่ีกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทั หรือบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือเป็นไปตาม
เง่ือนไขการคา้ ให้กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิอนุมติัการท ารายการนั้น และให้รายงาน
คณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบต่อไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

7. มีอ านาจในการอนุมติัและด าเนินการ ดงัน้ี   
7.1 อ านาจในการอนุมติัวงเงินสินเช่ือและวงเงินให้กูย้ืม  

 หน่วย : บาท 
ผู้มีอ านาจอนุมัติวงเงินสินเช่ือ 

 
รถจักรยานยนต์ 

 
รถจักรยานยนต์ 

Big Bike 
รถยนต์เก่า 
(รถมือสอง) 

รถยนต์ใหม่ 
 

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 
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อ านาจการอนุมติัสินเช่ือในบริษทัยอ่ย (ลาว, กมัพูชา) 
อ านาจในการ 

อนุมัติสินเช่ือรถยนต์ 
ราคาขาย ดาวน์ (25%) วงเงินที่สามารถอนุมัติได้ / LTV (75%) 

USD บาท USD บาท USD บาท 

ผูจ้ดัการฝ่าย 70,000 2,310,000 17,500 577,500 52,500 1,732,500 
ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 80,000 2,640,000 20,000 660,000 60,000 1,980,000 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 100,000 3,300,000 25,000 825,000 75,000 2,475,000 
กรรมการผูจ้ดัการ 200,000 6,600,000 50,000 1,650,000 150,000 4,950,000 
คณะกรรมการบริหาร >200,000 >6,600,000 >50,000 >1,650,000 >150,000 >4,950,000 

* อตัราแลกเปล่ียน 1USD = 33 บาท 
7.2 มีอ านาจในการเซ็นสัญญา MOU (Memorandum of  Understanding), Confidentiality Agreement, Letter 

of Intent และหรือบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการจะซ้ือหรือจะขายทรัพยสิ์น หน้ีสิน และหรือกิจการ เช่า
หรือให้เช่าทรัพยสิ์นระหว่างกิจการ เพื่อหาขอ้สรุปน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและหรืออนุมติั
ในภายหลงั 

7.3 มีอ านาจในการขอวงเงินสินเช่ือและออกตราสารหน้ีเพ่ือกูเ้งิน เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยมีเง่ือนไข 
7.3.1 วงเงินไม่เกินคร้ังละ 1,000,000,000 บาท 
7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
7.3.3 ตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

มีอ านาจในการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางภาษี ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ผูต้รวจสอบและ
ประเมินราคา นายหนา้หรือตวัแทนในการด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ 7.2 และ 7.3 หรือ
เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และหรือคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆท่ีมีผลบงัคบักบักิจการ          
 

 9.3    การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

• กรรมการ 
            ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ จ านวน 2 ราย จากจ านวนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด 3 ราย มีหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบริษทั และเป็นผูเ้สนอ
ช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อให้ไดก้รรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
จากนั้นน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑต์่อไป ทั้งน้ี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการและผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอ
ช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติับคุคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
ดงัน้ี 

1.  ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีลกัษณะความเป็นผูน้ า 
2.  มีทกัษะทางดา้นวิชาชีพ มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นและมีประสบการณ์ในงานดา้นต่างๆ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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 3.  เป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดเชิงกลยทุธ์ท่ีสามารถน าบริษทัไปสู่การเติบโตท่ีมัน่คงและยัง่ยืน อีกทั้ง
เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมอีกดว้ย 
 4.  ต้องไม่เป็นผูแ้สวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือข้อมูลลบัของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 5.  ตอ้งเป็นผูทุ้่มเทเวลาให้กบัธุรกิจอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
 6.  ตอ้งไม่เป็นผูมี้ประวติัในเร่ืองการทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อเจตนากระท าผิดกฎหมาย ทั้งในดา้นส่วนตวั
หรือบริษทั 
 7.  ตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิบติัภายใตข้อบเขต อ านาจหนา้ท่ี ท่ีบริษทัก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
                ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
จ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา และในกรณีท่ีต้องการเลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก  ตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่านใหม่ท่ีมิใช่กรรมการท่านเดิมท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระเพ่ือการเลือกตั้ง บริษทัจะจดัให้มีประวติัและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อผูถื้อหุ้นสามารถตดัสินใจจาก
สารสนเทศท่ีไดรั้บ 
 การประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดก็ได ้

บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นจ านวนกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

 
• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด   
ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ิจารณาเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสม

ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติ ความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็น
อย่างดี และสามารถบริหารงาน ให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
• การสรรหาผู้บริหาร  

บริษทัฯ สรรหาบุคคลท่ีจะแตง่ตั้งเป็นผูบ้ริหารจากการคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรมเขา้มาร่วมงาน และไดพ้ฒันาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสท่ีจะกา้วขึ้นมาเป็นผูบ้ริหารในอนาคตได ้ โดย
ผา่นขั้นตอนการประเมินศกัยภาพการท างานของพนกังาน ซ่ึงพนกังานท่ีไดรั้บการประเมินว่ามีศกัยภาพในการท างานท่ีดี 
จะไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทายและมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสูงขึ้น ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การเตรียมความพร้อมในการพฒันา
พนกังานทุกระดบัเพื่อทดแทนในกรณีท่ีมีต าแหน่งงานว่างลง 
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• คณะกรรมการตรวจสอบ 
       ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
 
 9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูแ้ต่งตั้งผูท่ี้จะไปบริหารในบริษทัย่อย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน
บริษทัยอ่ย มีหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ย  

นอกจากน้ี บริษทัก าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นมีหน้าท่ีตอ้งดูแลให้บริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัใน
เร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษทัดงักล่าว ให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกับ
หลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 
 
 9.5 ข้อมูลภายใน และการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (CG Policy) โดยสรุปนโยบายส าคญัดงัน้ี 

1. บริษทัมีมาตรการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และแจง้
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารจะต้องรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัเม่ือเขา้รับต าแหน่งคร้ังแรกและรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการ 
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ในปี 2563 กรรมการ ผู ้บริหาร ได้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 ในทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงและไดแ้จง้ให้เลขานุการบริษทัทราบเพื่อ
จัดท าบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน าเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไปและเปิดเผยในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1  

2. นอกจากน้ียงัมีการก าหนดนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับขอ้มูลภายใน น า
ขอ้มูลไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง และห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ี
บริษทัก าหนด ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ
เพื่อป้องกนัไม่ให้ กรรมการ ผูบ้ริหารน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน โดยก าหนดให้ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริตและยุติธรรมโดยสม ่าเสมอ การไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวถือเป็น
การกระท าผิดวินยัจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

ทั้งน้ีแนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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 9.6    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี        

                                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 
ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ค่าบริการอื่น 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 3.34 ไม่มี 
(นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล)   

 
 9.7    การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

ผลการประเมินการจัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยรร่วมกับ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์กลต.) ประจ าปี 2550-2563 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ซ่ึง TK เป็น 1 ใน 6 บริษทัจดทะเบียนท่ีไดค้ะแนนเต็ม 100 ติดต่อกนัถึง 12 ปี 
และไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นตวัอยา่งท่ีดี ในดา้นความโปร่งใส และค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น 

ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ร่วมกนัประเมินระดบั
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย โดยบริษทัฯไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ ในระดบั 5 ดาว “ดี
เลิศ” เป็นปีท่ีสองติดต่อกนั 

ในปี 2551-2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ร่วมกนัประเมินระดบั
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย โดยบริษทัฯไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ ในระดบั 4 ดาว “ดี
มาก”  
 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มอบรางวลัเกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กบั บริษทัฯ และอีก 
16 บริษทั จากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมด 599 หลกัทรัพย ์ท่ีผา่นเกณฑ์ยอดเยี่ยมใน
การจดัประชุมใหญ่ สามญัประจ าปี คะแนนเตม็ 100% ต่อเน่ืองกนั 4 ปี (2552-2555) 
 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มอบรางวลัเกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กบั บริษทัฯ และอีก 
13 บริษทั จากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมด 528 หลกัทรัพย ์ท่ีผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยมใน
การจดัประชุมใหญ่ สามญัประจ าปี คะแนนเตม็ 100% ต่อเน่ืองกนั 6 ปี (2552-2557) 

ปี 2559 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มอบรางวลัเกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กบั บริษทัฯ และอีก 
12 บริษทั จากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมด 565 หลกัทรัพย ์ท่ีผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยมใน
การจดัประชุมใหญ่ สามญัประจ าปี คะแนนเตม็ 100% ต่อเน่ืองกนั 8 ปี (2552-2559) 
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การน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 
บริษทั ไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงคณะกรรมการได้
พิจารณาพบว่าบริษทัไดน้ าหลกัปฏิบติัส่วนใหญ่มาปรับใชแ้ลว้ และน าเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลกัการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/ 2563 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 บริษทัมีการทบทวน และปรับปรุงนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการให้สอดคลอ้งกบั CG Code  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
กรอบแนวความคิดเพ่ือความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability Framework) 
 เพ่ือท าให้บริษทัฯสามารถด าเนินธุรกิจให้เติบโตพร้อมๆกบัสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ผูบ้ริหาร พนกังานทุกๆคน ยึด
มัน่การท าธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยท่ีสุด เพื่อมุ่งสู่การเป็นธุรกิจการเงินท่ีมี
ความส าเร็จและให้ประโยชน์ท่ีย ัง่ยืนต่อสังคมตามวิสัยทศัน์ของบริษทั  
ปัจจุบนั บริษทัฯมุ่งเนน้การเติบโตดว้ยการขยายฐานลูกคา้ผา่นสาขาท่ีมีครอบคลุมทัว่พ้ืนท่ีในประเทศ  

วิสัยทัศน์/ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการด าเนินงานของบริษทั โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์/     พนัธกิจ 
เป้าหมาย และกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการแข่งขนั
ของธุรกิจ 

ในปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ
ไดร่้วมกนัพิจารณา ก าหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั และให้
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี (หรือตามเห็นสมควร) เพื่อให้วิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั 

วิสัยทัศน์ 
ให้บริการสินเช่ือเพื่อรายยอ่ยในภมิูภาค พร้อมเติบโตไปกบัลูกคา้ เศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 
พนัธกิจ 
มุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. พฒันาศกัยภาพของพนกังาน สู่การบริการท่ีเป็นเลิศ 

2. ให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงง่าย 

3. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั คูค่า้ 
4. ใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
ค่านิยม 

1. บรรลุเป้าหมาย ดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่และเช่ียวชาญ 
2. สร้างความสามคัคี ส่งเสริมการท างานเป็นทีม และเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก 
3. เสริมสร้างให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และพฒันา 
4. กา้วสู่ความเป็นเลิศดา้นการบริการ ดว้ยหวัใจ 
5. ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
บริษทั มีแนวความคิดว่า “ความรับผิดชอบ (CSR: Corporate Social Responsibility)” คือการท่ีบริษทัจะต้อง

มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการจรรโลงสังคม ให้ความส าคญั
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) ทุกๆฝ่ายอย่างครบถว้น ซึงหลกัการเหล่าน้ีอยู่ในกระบวนการท างานของบริษทั และให้
พนกังานมีส่วนร่วม 
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ในระดบัองค์กร บริษทัมุ่งประกอบกิจการตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชนั และสร้างความโปร่งใสในการท างาน ควบคุมการด าเนินกิจการให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์ระเบียบท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ และปลูกฝังให้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษทัอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษทัไดน้ า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการ ซ่ึงน าไปสู่การสร้างผลตอบแทนและคืน
ประโยชน์สู่สังคม 

- มีการจัดท าคู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานปฏิบติัตาม เพื่อให้อยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายและระเบียบของบริษทั โดยให้ยึดถือจรรยาบรรณ
น้ีในการการกระท าทุกกิจกรรม การตดัสินใจและการท าธุรกรรมตา่งๆโดยบริษทั จะด าเนินธุรกิจดว้ย
ความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีตั้ง 

- ก าหนดให้พนกังานทุกคนปฏบิัตติามจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Codes of Conduct) ท่ีบริษทัจดัท าขึ้น และ
ก าหนดให้พนกังานท่ีเขา้ท างานใหม่ ไดท้ราบแนวปฏิบติั ว่าดว้ยคูมื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพราะเช่ือว่า
แนวทางดงักล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั และความส าเร็จระยะยาวให้กบับริษทั 

 
แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR: Corporate Social Responsibility) 
 บริษทัมีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ดงัน้ี 

1. กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมโดยทัว่ไปของบริษทั จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(Stakeholders) ทุกๆฝ่าย อนัไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเหมาะสม
เพื่อใหทุ้กฝ่ายไดรั้บความเป็นธรรมและความพึงพอใจบนความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

2. บริษทัมุ่งเนน้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบริษทั (CSR in 
process) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเน้ืองานท่ีพนกังานทุกคนตอ้ง
รับผิดชอบร่วมกนั 

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มนอกกระบวนการ (After Process) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
สนบัสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เช่น กิจกรรมบริจาคส่ิงของ กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต เป็นตน้ 

 
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อพนกังาน (CSR in Employee’s Perspective) 

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธมินุษยชน 

ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้งงาน ความมัน่คงและความกา้วหน้าทางอาชีพ 
รวมทั้งท าให้มัน่ใจไดว่้าพนักงานมีความรู้ความช านาญท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน นอกจากน้ีก าหนดให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใดๆ ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย ์และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

ในปี 2563 บริษทัไม่ไดรั้บการร้องเรียนเร่ืองราวการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด จากพนกังาน คูค่า้ และผูมี้
ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจไดร้ะดบัหน่ึงว่าการด าเนินงานของบริษทั ไม่ไดส้ร้างผลกระทบหรือมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดผลกระทบกบัสังคม ชุมชนในทอ้งถ่ิน 
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การดูแลและการพฒันาพนักงาน 
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานอย่างเหมาะสมกบัหน้าท่ีและต าแหน่งงาน นอกจากน้ียงัมีการเพ่ิมเติม

สวสัดิการท่ีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เงินพิเศษท่ีผูกกบัผลงาน เช่นโบนสัจากการท างาน รางวลัพนกังานดีเด่น ตลอดจน
จดัให้มีสวสัดิการต่างๆซ่ึงมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ การจดัดูแลสุขภาพประจ าปี  

2.  ด้านการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  
บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่าการพฒันาบุคลากร โดยวิธีการต่างๆท่ีเหมาะสมจะเป็นส่วนส าคญัอย่างย่ิงท่ีจะส่งเสริม

ให้บุคลากรมีคุณภาพ ศกัยภาพและประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ความสามารถไดอ้ย่างเต็มท่ี อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองคก์ร โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมและพฒันาส าหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรม
และพฒันาส าหรับบุคลากรเดิม 

2.1 การฝึกอบรมและพฒันาส าหรับบุคลากรใหม่ 
 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นแก่บุคลากรใหม่ เพื่อให้

เขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคก์ร สามารถปรับตวัและท างานในองคก์รไดอ้ยา่งมีความสุข 
2.2 การฝึกอบรมและพฒันาส าหรับบุคลากรเดิม 
บริษทัไดพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดต้าม

เป้าหมาย รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับเปล่ียน โอนยา้ยต าแหน่งงานอีกดว้ย ซ่ึงประกอบไปดว้ยการพฒันา
ตามกรอบ ดงัน้ี 

- การพฒันา โดยจัดให้มีการ Training ตามระดับต าแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการงานในแต่ละต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีองคก์รคาดหวงั 

- การจดัสัมมนาภายในองคก์ร โดยให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในดา้นต่างๆร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน 

- จดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมการฝึกอบรมภายนอกองคก์ร  
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนกังานและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัสุขภาพของพนกังาน เพราะเช่ือว่าหากพนกังานมีสุขภาพดีแลว้ พนกังานยอ่ม
มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดงันั้นบริษทัจึงไดด้ าเนินกิจกรรมดงัต่อไปน้ีมาอยา่งต่อเน่ือง 

- การตรวจสุขภาพประจ าปีให้พนกังาน โดยมีรายการตรวจท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัและลกัษณะงานท่ี
รับผิดชอบ 

- การต่อตา้นส่ิงเสพติดภายในองคก์ร 
- จดัสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ท่ีมุ่งเนน้การช่วยเหลือพนกังานในกรณีท่ีพนกังานตอ้งเขา้รับการรักษาใน

ฐานะผูป่้วยใน และสวสัดิการในกรณีเป็นผูป่้วยนอก 
- การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กบัพนกังาน จดัสถานท่ีออกก าลงักาย เพื่อให้พนกังานไดผ้อ่นคลายจากการ

ท างาน และไดใ้ชเ้วลาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั การจดักิจกรรมกีฬาสี ประจ าปี โดยเร่ิมมาตั้งแตปี่ 2552 
เพื่อกระตุน้ให้พนกังานเกิดความสามคัคี ฝึกการท างานเป็นทีม เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และ
ศกัยภาพของพนกังาน 
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4.  โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัยทางธรรมชาติ  
ทั้งอุทกภยั วาตภยั ท่ีท าให้พนกังานตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์น อยา่งไม่ไดค้าดคิดมาก่อน ส าหรับเงินช่วยเหลือจะ
ท าให้พนกังานสามารถปรับตวัและสามารถกลบัมาปฏิบติังาน และด าเนินชีวิตอยา่งปกติต่อไป 
เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2559 ผูบ้ริหารและเพื่อนพนกังานกลุ่มบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ไดม้อบน ้าใจเป็น
เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์แก่นายวิทวสั เมฆสงค ์ผูจ้ดัการสาขานครราชสีมา กรณีเกิดเพลิงไหมบ้า้น เป็น
จ านวนเงิน 145,000 บาท 

5.    โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท างาน  
     บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน ดงันั้นบริษทั จึงจดัให้มีการ   
     ซอ้มหนีไฟ และซอ้มดบัเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหมอ้ยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีการจดัสถานท่ีท างาน 
     และจดัระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆรวมถึงจดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆใหเ้พียงพอต่อ 
     การท างาน เพื่อให้พนกังานทกุคนไดรั้บความปลอดภยั และสุขอนามยัท่ีดีจากการท างาน 

-       จดัให้มีการฝึกอบรม การขบัขี่ปลอดภยัและรณรงคก์ารใส่หมวกกนัน็อค 
                6.     โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้างความมั่นคงในการด าเนนิชีวิตให้กบัพนักงาน 

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน เพื่อให้พนกังานมีความมัน่คงไป  
พร้อมกบัการเติบโตของบริษทั ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไดด้ าเนินโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

- กองทุนสวสัดิการคุม้ครองพนกังาน จดัตั้งเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายของร่างกายและ
ทรัพยสิ์น ในกรณีประสบอุบติัเหตุ (ทั้งในเวลางานและนอกเวลา) 

- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัระหว่างสมาชิก และครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
- จดัให้มีประกนัอุบติัเหตุหมู่ : ความคุม้ครองภยัอุบติัเหตท่ีุเกิดขึ้น 24 ชม. อนัเป็นผลท าให้สูญเสียชีวิต 

อวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ โดยทุนประกนัขึ้นอยูก่บัต าแหน่งงาน 
- โครงการกองทนุการศึกษาบตุร ซ่ึงมอบให้กบับตุรโดยชอบดว้ยกฎหมายของพนกังาน ส าหรับประเภท

ของทนุ ตามระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล สูงสุดถึงระดบัอุดมศึกษา โดยไดจ้ดัมอบทุนการศึกษา
ต่อเน่ืองในทุกๆปี 
ปี 2563 บริษทัฯมีการมอบทุนการศึกษาบุตรพนกังาน จ านวน 892 ทุนการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,588,500 บาท 
ทั้งน้ี บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ยงัคงมุ่งเดินหนา้สนบัสนุนการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 10 และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษา ซ่ึงเป็นกลไกพ้ืนฐานส าคญัในการขบัเคล่ือน พฒันาสังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพให้แก่สังคม ขณะเดียวกนั ยงั
เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังานและครอบครัว 

- โครงการสวสัดิการเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยไดสิ้ทธิพิเศษ คือกูไ้ด ้100 % จาก
ราคาประเมินหรือราคาซ้ือขาย และไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราพิเศษ 

- สวสัดิการพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพธีิสมรสพนกังาน พิธีศพของพนกังาน และพิธีศพของบคุคลในครอบครัว 
- มอบรางวลัพนกังานดีเด่นพร้อมเงินรางวลั เป็นประจ าทุกปีให้กบัพนกังานท่ีปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ 

และมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
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• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น (CSR in Business Partner’s Perspective and Shareholder’s 
Perspective) 
1. การมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  บริษทัมีนโยบายท่ีจะ

ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลกับรรษทัภิบาล และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นและ
นักลงทุนอย่างครบถว้น เปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายร้องเรียนเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน หรือ
บริการท่ีบกพร่อง หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การผิดจรรณยาบรรณของผู ้บริหาร พนักงาน ได้ท่ี 
Investor@tk.co.th หรือ  ติดต่อกรรมการอิสระผ่านทาง ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง website 
http://www.tk.co.th 

2. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส 
รวมทั้งตั้งอยู ่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

3. ยึดถือนโยบายในการปฏบิัติต่อเจ้าหนีต้ามเง่ือนไขหรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใชวิ้ธีการท่ีไม่สุจริตหรือมี
เจตนาปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงอนัจะท าให้เจา้หน้ีตลอดจนสถาบนัการเงินเกิดความเสียหาย โดยปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการกูยื้ม เช่น วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน การช าระคนื หลกัทรัพยค์  ้าประกนั  กรณีท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัเจา้หน้ีล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 

4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัฯ รับรู้และตระหนักถึงความเป็นเจา้ของและสิทธิอนัชอบธรรมในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล
อ่ืน ดงันั้นในการด าเนินธุรกิจใดๆของบริษทั ท่ีจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล
อ่ืนไม่ว่าจะโดยการท าซ ้า ดดัแปลง หรือเผยแพร่ใดๆจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของหรือผูมี้สิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืนก่อน เวน้แต่การกระท านั้นไม่เป็นการขดัต่อการแสวงหาประโยชน์
ตามปกติจากทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอื่น 

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

Perspective) 
1. บริษทัมีนโยบายในเร่ืองความรับผดิชอบตอ่สังคมโดยร่วมมือกบัพนัธมิตรของบริษทัจดักิจกรรมเพื่อสังคม 

และอบรมความรู้ เช่น จดัอบรมขบัขี่ปลอดภยัเพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีในการขบัขี่อย่างปลอดภยั มีวินยั และ
ถูกกฎจราจร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมความมีระเบียบในสังคม 

2. ให้การสนบัสนุนรถจกัรยานยนต์ให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติและกองทพับกเพื่อให้เจา้หน้าท่ีต ารวจน าไป
ปฏิบติัหนา้ท่ีในพ้ืนท่ีต่างๆ, มอบเคร่ืองผลิตน ้ามนัไบโอดีเซล ให้แก่ทางส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือร่วม
รณรงคโ์ครงการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน  

3. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถมัภข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเพ่ือ
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนพระดาบส 

4. สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาช่างกล โดยมอบเคร่ืองยนต์ของรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวะต่างๆ ตลอดจนนโยบายปฏิบติังานให้เกิดความปลอดภยั ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ใช้ทรัพยากรอนัไดแ้ก่ พลงังาน น ้ า ไฟฟ้า อย่างคุม้ค่า และเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

mailto:Investor@tk.co.th%20หรือ
http://www.tk.co.th/
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5. ปี 2554 บริษัทได้ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม โดยพนักงานบริษทัร่วมแรงบรรจุถุงยงัชีพเพื่อน าไป
บริจาค จ านวน 15,000 ถุง และร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยน าพนกังานบริษทัและบริษทัในเครือ
กว่า 250 คน ร่วมกนับรรจุถุงยงัชีพท่ีสภากาชาดไทย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. กิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการตอบแทนพนัธมิตรท่ีให้การ
สนับสนุน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรของบริษทั โดยกิจกรรมดงักล่าว ทาง
บริษทั ไดจ้ดัขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลากว่า 20 ปี 

7. ปี 2555 บริษทัฯ ฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษทั มีการฉลองย่ิงใหญ่ โดยมอบโชคให้กบัลูกคา้
เช่าซ้ือ รถจกัรยานยนต ์จ านวนกว่า 40 ลา้นบาท 

8. ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯได้บริจาคผา้ห่มเพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบภัยหนาวในทุกจังหวดัทาง
ภาคเหนือและอีสานตอนบนของประเทศ เป็นจ านวน 2,320 ผืน 

9. วนัท่ี 7 มกราคม 2559 ตวัแทนบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ร่วมมอบทุนทรัพยใ์ห้กบัโรงเรียนสอนศาสนา 
“บาแลสันติสุข” ชุมชนบา้นป่า ถ.พฒันาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์การเรียน
การสอนศาสนา จ านวน 15,000 บาท 

10. วนัท่ี 9 มกราคม 2559 ตวัแทนบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ร่วมมอบเงินส่วนหน่ึงจากกิจกรรม Fat Off 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีบริษทัสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพท่ีดี ให้กบัมูลนิธิรามาธิบดี เป็นจ านวนวนเงิน 
50,000 บาท  

11. วนัท่ี 29 มกราคม 2559 ตวัแทนบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ร่วมเล้ียงอาหารว่างเด็ก ณ “สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต” พร้อมมอบส่ิงของและทุนทรัพย ์เป็นจ านวนวนเงิน 27,600 บาท  

12. วนัท่ี 13 ธันวาคม 2559 ตวัแทนบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา รวมเป็นมูลค่า 6,939 
บาท ให้โรงเรียนสินแร่สยาม จ. กาญจนบุรี 

13. วนัท่ี 7 มกราคม 2560 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) จดังานว่ิงมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร “ย่ิงว่ิง 
ย่ิงให้ ไดกุ้ศล” เพื่อส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือ ไดห้นัมาออกก าลงักาย ดูแลสุขภาพ 
และยงัเป็นการร่วมท าบุญ โดยได้รับเงินบริจาคท่ีไดจ้ากการว่ิงไดร้ะยะทางตามเป้าภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด รวมทั้งส้ิน 304,800 บาท 

14. มอบถุงยงัชีพ เพ่ือช่วยบรรเทาทุกข ์แก่ผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมภาคใต ้จ านวน 5,500 ชุด รวมเป็นจ านวนเงิน 
700,000 บาท 

15. เน่ืองจากการเกิดอุทกภยัในภาคใต ้ส่งผลกระทบกบัลูกคา้ของบริษทั เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ลูกคา้ ดงันั้นบริษทัจึงยกเวน้ค่าปรับดอกเบ้ียล่าชา้, ค่าติดตามทวงถาม ให้กบัลูกคา้ใน 10 
จงัหวดั ไดแ้ก่ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบ่ี ตรัง สงขลา ปัตตานี 
และยะลา ท่ีคา้งช าระค่างวดเช่าซ้ือในเดือนธนัวาคม 2559 และเดือนมกราคม 2560  

16. มอบทุนการศึกษา เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่บตุรขา้ราชการต ารวจในสังกดั 
เน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

17. คณะผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัฯ ร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสา พฒันาโรงเรียนวดัโตนด จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา พร้อมมอบส่ิงของเพ่ือการศึกษา โดยน าเงินบริจาคส่วนหน่ึงท่ีไดจ้ากกิจกรรม TK & 
SPI MINI MARATHON ในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี TK ท่ีผา่นมา ใชเ้ป็นเงินในการออกค่าย เพื่อ
พฒันาและปรับปรุงอาคารเรียน ตลอดจนดูแลดา้นสาธารณูปโภค ทั้งการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ซ่อมแซม 
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ทาสี การปรับปรุงสนามหนา้และหลงัโรงเรียน การบริจาคหนงัสือท่ีเป็นความรู้ให้แก่ห้องสมุด จดัพ้ืนท่ี
ห้องสมุด และการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริจาคจอคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การดูแลระบบ
น ้าด่ืม เพ่ือสุขอนามยัท่ีดีของเด็กๆ และซ่อมแซมระบบไฟภายในโรงเรียน ตลอดจนบริจาคชุดเคร่ืองขยาย
เสียงแบบเคล่ือนท่ี บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้ใหค้วามส าคญัทางดา้นการศึกษา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมใน
ดา้นอื่นๆ ดว้ยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและตอบแทนส่ิง
ดีๆ กลบัคนืสู่สังคมต่อไป 

18. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ัดการ และ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร ไดเ้ขา้ร่วมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพ่ือการก่อสร้างสถาบนั
การแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถมัภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งน้ี เงินบริจาคดงักล่าว เป็นเงินส่วนหน่ึงท่ีไดจ้ากจดั
กิจกรรม TK & SPI MINI MARATHON ในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี TK ท่ีผา่นมา 

19. ร่วมมือกบัศูนยฝึ์กอบรมขบัขี่ปลอดภยั เอพี ฮอนดา้ จดัอบรมขบัขี่ปลอดภยัให้กบัพนกังาน TK ทัว่ประเทศ 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดวฒันธรรมความปลอดภยัในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และปลูกจิตส านึกในการใชร้ถใช้
ถนน รวมทั้งการเคารพกฎจราจรขณะขบัขี่ทั้งน้ี ได้แบ่งการอบรมขบัขี่ปลอดภยัออกเป็น 21 รุ่น รวม
พนกังานเขา้อบรมกว่า 900 คน ล่าสุดไดจ้ดัการอบรมภายใตโ้ครงการ Honda Safety Riding Park Phuket 
หลกัสูตรพ้ืนฐาน (Basic Course) โดยวตัถุประสงคใ์นการอบรมดงักล่าว เพื่อมุ่งเสริมสร้างทกัษะดา้นการ
ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ขั้นพ้ืนฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั อาทิ การเตรียมการขบัขี่ ฝึกการทรงตวั ฝึกการ
ควบคุมคันเร่ง และฝึกการใช้เบรคท่ีถูกต้อง เป็นต้น  เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่ม
พนกังานผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ 

20. วนัท่ี 4 ก.ย. 60  TK ไดจ้ัดกิจกรรม “จากกายผูใ้ห้ สู่ใจผูรั้บ” เพื่อเป็นการบริจาคโลหิต มอบให้กับศูนย์
บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและสาขาทั่วทุก
ภูมิภาค ซ่ึงได้ยอดบริจาคโลหิตประมาณ 107 ,000 CC และยงัร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เป็นจ านวน 
100,000 บาท 

21. ในปี 2560 บริษทัไดฉ้ลองครบรอบ 45 ปี  โดยมีการจบัฉลากเพื่อตอบแทนลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ
ในโครงการ “บิน กิน เท่ียว กบั TK” จ านวน 450 รางวลั รวมมูลค่ารางวลักว่า 17,000,000 ลา้นบาท เพื่อให้
ลูกคา้ไดมี้โอกาสไปท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้ไตห้วนั ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี จาก
ลูกคา้   

22. การอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) และการใชเ้คร่ืองกระตุกหัวใจอตัโนมติั (AED) ให้กบัพนักงาน เพื่อ
ลดอตัราการเสียชีวิตจากภาวะหวัใจหยดุเตน้กระทนัหนั โดยมีพนกังานเขา้ร่วมอบรม จ านวน 353 คน 

23. มอบเงินสนบัสนุนโครงการผา่ตดัหัวใจเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงินรายไดส่้วนหน่ึงจากกิจกรรมว่ิงการกุศล 
“TK & SPI Fancy Free Style Run 2019” ท่ีจัดขึ้ นต้นปีท่ีผ่านมา เป็นกิจกรรมระหว่างพนักงานและ
ผูบ้ริหารของ TK และกลุ่ม SPI ท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ภายใต้แนวคิด “ย่ิงว่ิง ย่ิงให้ ได้กุศล” ให้ทั้ ง
พนกังานและผูบ้ริหารมีส่วนในการท ากิจกรรมดงักล่าวร่วมกนั โดยคณะผูบ้ริหารเป็นตวัแทนในการมอบ
เงินจ านวน  225,000 บาท  เพื่ อ ช่วยผู ้ป่ วยโรคหัวใจให้ เข้าถึงการรักษา ลดอัตราเสียชี วิต  และ
ภาวะแทรกซ้อน โดยมี ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ริญญา สากิยลกัษณ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ และ 
ภญ.วีรวรรณ เรืองนิวติัศยั กรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นผูรั้บมอบ 
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24. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) น าคณะผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัใน
เครือ SPI Group เป็นตวัแทนในการมอบเงินสมทบทุนและเกา้อ้ีพกัคอยส าหรับผูป่้วย รวม 500,000 บาท 
ให้กบัโรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ ์วามวาณิชย ์ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฯ และ รศ.นพ.เชิดชยั 
นพมณีจ ารัสเลิศ รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผูแ้ทนในการรับมอบ 

25. คณะผูบ้ริหารและพนักงาน บริษทั ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษทัในเครือ SPI Group ร่วมกิจกรรม 
สร้างฝาย ขยายผืนป่า ที่ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสัตวป่์าเขาน ้ าพุ จงัหวดั กาญจนบุรี ดว้ยการยิงเมล็ดพนัธ์ุ
ตน้ไม ้ไดแ้ก่ เมล็ดมะม่วงหัวแมลงวนั เมล็ดตะโก เมล็ดสัก และเมล็ดมะเกลือ รวมทั้งส้ินมากกว่า 1,000 
เมล็ด นอกจากน้ี คณะปลูกป่า ยงัไดร่้วมกนัสร้างฝายชะลอน ้ าจ านวน 3 ฝาย โดยแบ่งเป็นฝายแห้ง 2 ฝาย 
และฝากเปียก 1 ฝาย ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีคณะผูบ้ริหารและพนกังานร่วมด าเนินการ ถือเป็นกิจกรรมท่ี TK และ
กลุ่มบริษัทในเครือ SPI Group ได้ก าหนดเป็นนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนให้พนักงานและคณะ
ผูบ้ริหารเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

26. บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ไดร่้วมบริจาคสมทบทุนจ านวน 100,000 บาท ให้กบัมูลนิธิกองทุนการกุศล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ในการจดักิจกรรม Run for Nurse 2019 ทั้งน้ี คณะผูบ้ริหารและ
พนักงาน TK น าโดย นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมว่ิงมินิมาราธอน
ดังกล่าว โดยหน่ึงในผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัจาก TK คือ นายคมกฤช ทองดี สามารถควา้ถ้วยรางวลัรอง
ชนะเลิศชายอนัดบั 1 ดว้ยเวลา 42.58 นาที 

27. การจดักิจกรรมว่ิงการกุศล “TK & SPI Virtual Run 2020” ย่ิงว่ิง ย่ิงให้ ไดกุ้ศล คร้ังท่ี 4 ซ่ึงคณะผูบ้ริหาร
และพนกังานกลุ่มบริษทั TK และกลุ่มบริษทั SPI จ านวน 591 คน ร่วมกิจกรรม โดยสามารถเลือกระยะว่ิง
ท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด รวมสะสมระยะว่ิง 53,726 กิโลเมตร ทุกระยะว่ิงท่ี
สะสมจะนบัเป็นมูลค่าเงินบริจาคร่วมสมทบเขา้กองทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ซ่ึงสามารถระดม
ทุนได ้500,000 บาท ส าหรับใชใ้นกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ ตลอดปี 2563 

28. กรรมการและผูบ้ริหารร่วมมอบจกัรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น CB 500X พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ให้แก่ ต ารวจจราจรในโครงการพระราชด าริ จ านวน 3 คนั รวมมูลค่า 809,710 บาท เพื่อสนับสนุนให้
เจา้หน้าท่ี อ านวยความสะดวกและแกปั้ญหาจราจรบนทอ้งถนน พร้อมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชนในกรณีพิเศษ  รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ ณ กองบงัคบัการต ารวจจราจร 

29. ร่วมส่งน ้ าใจสู้โควิด-19 ตอกย  ้านโยบายการมีส่วนช่วยเหลือสังคมดา้นสุขอนามยั โดยมีการมอบเคร่ือง
อุปโภคบริโภค รวม 59,450 ชุด ประกอบดว้ยหน้ากากอนามยั เฟสชิลด์ สเปรยแ์อลกอฮอล์ และอาหาร
พร้อมรับประทาน และขา้วสาร รวมมูลค่า 3.2 ลา้นบาท แก่สถานพยาบาล 128 แห่ง ทั้งในไทย กมัพูชา 
ลาว และเมียนมาร์ พ้ืนท่ีท่ีมีสาขา TK ด าเนินธุรกิจ 
 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อส่ิงแวดล้อม (CSR in Environment’s Perspective) 
โครงการอนุรักษ์พลังงาน  บริษัทให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่ีผา่นมา บริษทัไดด้ าเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆเพื่ออนุรักษ ์และเป็นการใช้
ทรัพยากรและพลงังาน อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 
1. การเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่ีใช้อยู่ในบริษทั และส านักงานสาขาของบริษ ทให้เป็นอุปกรณ์ท่ี

ประหยดัพลงังาน 

http://m.tk.co.th/tkweb
https://www.facebook.com/khaonampu
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2. โครงการลดการใชก้ระดาษ บริษทัส่งเสริมให้พนกังานจดัเก็บเอกสารส าคญั หรือขอ้มูลทางธุรกิจใน
รูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ และก่อให้เกิดความ
สะดวก ในการน าไปใชง้าน 

3. ส่งเสริมการใชก้ระดาษ ท่ีมีการใช้งานแลว้ 1 หน้า ให้น าอีกหน้ากลบัมาใชง้านใหม่เพื่อเป็นการลด
การใชก้ระดาษ 

4. ท าป้ายรณรงคก์ารเปิด-ปิดใชน้ ้า ภายในส านกังานเพ่ือเป็นการประหยดัพลงังาน 
5. รณรงคก์ารขึ้น-ลงลิฟทช์ั้นเดียวให้ใชวิ้ธีขึ้น-ลงบนัไดแทน เพื่อเป็นการประหยดัไฟฟ้า 
6. รณรงคก์ารปิดจอคอมพิวเตอร์ เม่ือไม่ไดมี้การใชง้าน 
7. การปิดไฟในช่วงพกักลางวนัหรือในช่วงท่ีพนกังานหรือผูบ้ริหารมิไดอ้ยูใ่นห้องท างานเป็นเวลานาน 

ทุกๆไตรมาส ผูจ้ดัการฝ่ายจะมีการจดัประชุมระดบัผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการสาขาทัว่ประเทศ ซ่ึงในปี 2563 ท่ีผ่านมา
นั้น ผูบ้ริหารของบริษทั คุณประพล พรประภา ได้ให้ความส าคญักับส่ิงแวดลอ้ม มีการจดักิจกรรม และร่วมรณรงค์
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2561 ซ่ึงมีแนวคิดในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และไดเ้ชิญชวนพนกังานบริษทั เขา้
ร่วมโครงการท่ีทางบริษทัจดัขึ้น เป็นการให้ความรู้ และจดัอบรมดา้นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และ
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 
ดา้นความรับผดิชอบ              
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

จดักิจกรรม เพ่ือให้ความรู้ และอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มให้แก่พนกังาน 
-  กิจกรรม โครงการรณรงค์เร่ือง “การลดการใช้พลาสติก” โดยต้องการให้
พนักงานของบริษทั และบริษทัในเครือเข้าร่วมให้ได้มากท่ีสุด และมีการลง
นาม ปฏิญญา SPI เพ่ือลดขยะพลาสติก ลดการใชถุ้งพลาสติกใส่ส่ิงของโดย 
เปล่ียนมาใชถุ้งผา้แทน ไม่ใชก้ล่องโฟม กล่องพลาสติกบรรจุอาหารแบบใชค้ร้ัง
เดียวแลว้ทิ้ง โดยใชก้ล่องขา้วและชอ้นส้อมท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดย
กิจกรรมน้ีสามารถลดขยะโดยรวมของส านักงาน ได้ประมาณ 25% และใน
อนาคตจะมีการส่งมอบโครงการดีๆแบบน้ีไปยงัครอบครัวของพนกังาน 
- มีการอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
สัตวท์ะเล และมนุษย ์
-ในปี 2563  มีการพัฒนา Mobile Application ทั้ ง TK Plus และ Line @ TK 
Plus ซ่ึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ปลอดภยั อีกทั้งลูกคา้ยงั
สามารถช าระเงิน ผ่าน Application ทาง Online Banking  ท าให้ลดการใช้
กระดาษ ทั้งใบแจง้หน้ีและใบเสร็จรายเดือน ไดก้ว่า 5 ลา้นใบต่อปี ลดการใช้
ต้นไม้ได้ 332 ต้น ลดมลภาวะ CO2 ได้ 12.5 ตันต่อปี  ซ่ึงเป็นการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและประหยดัตน้ทุน โดยบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการ และใชร้ะบบ
น้ีในสาขาต่างประเทศ 

ดา้นความปลอดภยั                 
อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- จับมือศูนยฝึ์กอบรมขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่
พนักงาน TK และสมาชิกในครอบครัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นส่วน
หน่ึงของการรณรงคก์ารขบัขี่รถจกัรยานยนต์อยา่งปลอดภยั โดยโครงการน้ีจดั
ขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  
- การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้สามารถจัดการป้องกันและลดการ
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สูญเสียเม่ือเกิดอคัคีภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
- การจดัการงานเอกสารตามกฎหมายมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้พนักงาน
รู้จกัการคดัแยกขยะ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ขยะประเภทถุงพลาสติกท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดยส่งไปท่ีบริษทั ที
พีไอ จ ากดั (มหาชน) โครงการ “วน”  
2. ขยะประเภทขวดน ้าท่ีใชแ้ลว้น ามาคดัแยกและส่งไปท่ีจกัรพงษวิ์ลล่า 

 
นโยบายการต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชัน 

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม ครอบคลุมถึงการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัธุรกรรม
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบติังาน บริษทัจึงไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นการทุจริตและการคอร์
รัปชนั โดยก าหนดอยู่ใน “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ” ขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็น
รูปธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในบริษทั 

 
แนวทางปฏิบัติเพิม่เติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน  
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีมีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อตา้นและไม่สนับสนุนการ
คอร์รัปชัน่ เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

1. บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบี ยบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อย จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่อตา้นการ
ทุจริตและการคอร์รัปชนั 

1. บริษทัฯจดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษทั รวมถึงการ 
ตรวจสอบ ควบคุมป้องกนัการทุจริตภายในองค์กร ตลอดจนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน อย่าง
จริงจงั 

2. เผยแพร่นโยบายน้ีภายในองคก์รอยา่งทัว่ถึง เพ่ือเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคนปฏิบติั   
และบริษทัฯ ก าหนดมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผูบ้ริหาร พนักงานท่ีเก่ียวข้องกบัการทุจริต
ภายใน หรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการให้สินบน หรือการคอรัปชนัต่างๆ 

3. มีการเน้นย  ้ามาตรการน้ีผ่านการอบรม การประชุมของหน่วยงานต่างๆภายในบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่า
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริหาร และพนกังานทุจริต หรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  

5. บริษทัมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  า 
6. นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัน้ี ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ การเล่ือน

ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน  และการให้ผลตอบแทน โดย
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ก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ และมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. บริษทัส่งเสริมให้มีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพื่อให้พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้
เบาะแสอนัควรสงสัย โดยมัน่ใจว่าผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกยา้ยท่ีไม่
เป็นธรรมและกลัน่แกล้งดว้ยประการใดและมีมาตรการคุ้มครองให้กับผูร้ายงานรวมถึงการแต่งตั้ง
บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 

 
ทุกๆไตรมาส ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย จะมีการจดัประชุมระดบัผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการสาขาทัว่ประเทศเพ่ือพูดคุย ช้ีแจง

เร่ืองต่างๆ โดยในการประชุมทุกๆคร้ัง จะมีหัวขอ้เน้นย  ้าเร่ืองนโยบายการต่อตา้นทุจริต ความซ่ือสัตย ์ท่ีพนกังานทุกคน
จะตอ้งให้ความส าคญัและช่วยกนัสอดส่อง หากพบเจอส่ิงผิดปกติ หรือไม่ชอบมาพากล จะตอ้งแจง้มายงัหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบทนัที เม่ือวนัท่ี  17 กนัยายน 2563 บริษทัไดมี้การประชุมกบัระดบัฝ่ายบริหารแต่ละสายงาน โดยมีหัวขอ้เร่ือง
แนวปฏิบติัในตา้นต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั ซ่ึงให้ผูบ้ริหารรับเร่ืองน้ี และไดส่ื้อสารและเนน้ย  ้าไปยงัพนกังาน
ผูใ้ตบ้ังคบับญัชา เพื่อให้เขา้ใจ ให้ความส าคญั และร่วมกนัต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นทุกๆกรณี ไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
พร้อมมีมาตรการลงโทษอยา่งเด็ดขาดต่อผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีกระท าความผิด  

ในปี 2563 มีการจดัอบรมเพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ กบัพนกังาน ในเร่ืองดงักล่าว ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงคข์องการอบรม 
 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม/ร่วมโครงการ (คน) 
ระดบับริหาร 

(คน) 
ระดบัหวัหนา้
งาน (คน) 

ระดบัพนกังาน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดีในองค์กร
เพื่ อให้สามารถด าเนิน กิจการได้อย่าง
ราบร่ืน 

63 1  64 

 
2. นโยบายการให้หรือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

การรับหรือให้ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการเล้ียงรับรองทางธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ให้
สามารถกระท าไดใ้นวิสัยอนัควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี การรับดังกล่าว
จะตอ้งไม่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีให้กบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 
3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย มีแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลกั

บรรษทัภิบาลท่ีดี ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยบริษทัไดจ้ดัท านโยบาย
การแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้          

เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจง้เบาะแส
ในกรณีท่ีเกิดการทุจริต ฉ้อโกงในสาระท่ีส าคญั และกระทบต่อความรู้สึก เช่นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผิดขอ้บงัคบั ผิด
ไปจากนโยบายของบริษทั และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อช่วยกนัปรับปรุงแก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกตอ้ง เหมาะสม 
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โปร่งใส ยุติธรรมต่อไป ทั้งน้ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสและเร่ืองท่ีแจง้ จะถูกเก็บเป็นความลบัเพื่อป้องกนักรณีถูกละเมิด
สิทธิ 

วิธีการรายงาน  
พนกังานหรือบคุคลภายนอกคนใดก็ตามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั สามารถร้องเรียนและแจง้เบาะแสการ

กระท าผิด ไดโ้ดยการรายงานไปยงัคณะอนุกรรมการการแจง้เบาะแส ผา่นช่องทางใดๆดงัต่อไปน้ี  
1)   Email : audit@tk.co.th  
2)  หนงัสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งไปท่ี  

ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน  
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)  
69 ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240  

3)  โทรศพัท ์02-3107233, 02-3107110  
4)  โทรสาร หมายเลข 02-3183339  
5)  ติดต่อกรรมการอิสระ ผา่นทาง www.tk.co.th  
6)  ยื่นเร่ืองโดยตรงท่ีเลขานุการบริษทั ผา่นแบบฟอร์มการแจง้เบาะแสบน website www.tk.co.th  
7)  ติดต่อเลขานุการบริษทั ผา่นทาง investor@tk.co.th  
8)  ขอ้ร้องเรียนซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองโดยเก็บไวเ้ป็นความลบันั้น อาจกระท าโดยการแจง้ไปยงั 
     ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานท่ีขึ้นตรง (ในกรณีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) ในกรณีน้ี  
     ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานจะตอ้งส่งรายงานต่อไปยงัคณะอนุกรรมการแจง้เบาะแส โดยใชค้วาม 
    ระมดัระวงั และเหมาะสม และไม่เปิดเผยตวัผูแ้จง้เบาะแส  
 
4.      นโยบายเพ่ือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
(Anti-Money Launderimg : AML) 
บริษทัย่อยมีเจตนารมณ์ส าคญั มุ่งหมายเพื่อก าจดั ป้องกนั มิให้กลุ่มอาชญากร หรือผูก่้อการร้ายมาใชผ้ลิตภณัฑ ์

บริการหรือธุรกรรมต่างๆของบริษทั เป็นช่องทางหน่ึงในการฟอกเงิน หรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
สร้างวฒันธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความร่วมมือกบัส านักงาน ปปง. ในการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินรวมถึงการป้องกนั และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินและการก่อการร้าย ถูกอาชญากร หรือผูก่้อการร้าย
ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยนโยบายน้ีไดผ้่านความเห็นชอบจาก
กรรมการผูจ้ดัการ และก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้พนกังานไดรั้บทราบ และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ

บริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยมุ่งเน้น
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน อนัจะส่งผลให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถป้องกันและรักษา
ทรัพยสิ์น หรือลดความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรวม
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ไดท้  าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจ าปี 2563 โดยใชแ้บบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการซกัถามขอ้มูลในประเด็นต่างๆ จากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั 5 ดา้น คือ 

1. ดา้นการควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
2. ดา้นการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3. ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
4. ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) 
5. ดา้นระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
คณะกรรมการบริษทัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็น

ร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานปัจจุบัน โดยบริษัทมี
บุคคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการ
ติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการ
หรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในดา้นอื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่า บริษทัมีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอแลว้เช่นกนั 
 ทั้งน้ีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั 

รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ดา้น มีดงัน้ี 
1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

คณะผูบ้ริหารและพนกังานมีทศันคติท่ีดี และเอ้ือต่อการควบคุมภายใน โดยผูบ้ริหารไดใ้ห้ความส าคญักบั
การมีจริยธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริตในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลการ
ตรวจสอบจากขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดขึ้น ดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

โดยรวมดา้นการควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ เช่น 

- คณะกรรมการบริษทัมีการก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได ้
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 
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- คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- คณะกรรมการมีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั อีกทั้งคณะกรรมการ
บริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือและมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

- บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ี ช่วยสนับสนุนให้ ฝ่ ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- มีการก าหนด มอบหมายและจ ากดัหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ระหว่างคณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

- บริษทัมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังาน และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน ให้แรงจูงใจ
หรือรางวลัแก่บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และมีบทลงโทษท่ีชดัเจนกรณีมีการท าผิดวินยับริษทั รวมถึงการส่ือสาร
กระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบ 

- บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับผู ้บริหารและ
พนกังาน ถือเป็นแนวปฏิบติัอยา่งเหมาะสม  

- บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามการด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้นๆ 
รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีอิสระในการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีวางแผนการตรวจสอบตามระดบัความส าคญั
ของความเส่ียงทางธุรกิจและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

- บริษทัมีนโยบายและแนวทางการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนส่ือสารให้กบั
ผูบ้ริหาร และพนกังาน เขา้ใจและให้ความส าคญักบัเร่ืองดงักล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดดู้แลงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปี 
รับทราบผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นเร่ืองการควบคุมภายในให้รัดกุม เพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น 
โดยในปี 2562 ไม่พบความบกพร่องเร่ืองการควบคุมภายใน อยา่งเป็นสาระส าคญั 

 
2. ด้านการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง โดยมีการจดัตั้ง คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการ
ระบุความเส่ียง เพื่อให้ครอบคลุมกบัธุรกิจของบริษทั มีการประเมินและติดตามภาพรวมและแผนการบริหารความเส่ียง
ของหน่วยงานต่างๆของบริษทั รวมทั้งวางแผนระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมและ
รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัไดมี้การประเมินสถานการณ์ ความเส่ียง และวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีจะ
ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั โดยจะก าหนดมาตรการป้องกนั แกไ้ข และติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็น
สาเหตุของปัจจยัความเส่ียงนั้นๆ รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียงเหล่านั้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการ
รายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

 
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัและสร้างความมัน่ใจให้บริษทั ว่า
แนวทางท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามโดยพนกังานทุกระดบั ไดแ้ก่ 

- บริษทัมีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน
และเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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- มีการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ก าหนดระดบัผูใ้ชง้าน (User) 
และการเขา้ถึงขอ้มูลตามขอบเขตความรับผดิชอบเฉพาะงาน ควบคุมก าหนดสิทธ์ิการใชง้านโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสม
กบัหนา้ท่ีการปฏิบติังาน 

- กรณีมีการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมนั้น
ตอ้งผ่านขั้นตอนต่างๆตามท่ีก าหนด และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั และพิจารณาเสมือนเป็น
รายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

 
4. ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษทัไดมี้การพฒันาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตวัและ
การด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้พนักงานท างานรวดเร็วขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ในส่วนการควบคุมความปลอดภยั จะมีการก าหนด Security ระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลในส่วนงานต่างๆ และ
จะมีการส ารองขอ้มูลทั้งหมดของบริษทั ไวท่ี้ศูนยส์ ารองขอ้มูลสุขาภิบาล 3 เป็นประจ าทุกปี  

 
5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษทัมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบติังานและการติดตามผลของการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

ในกรณีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการ
กระท าท่ีผิดปกติอื่น ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัทนัที พร้อมแนวทางการแกปั้ญหา 
 
11.2  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน มีปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษทั  ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  3  ท่าน  ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  และมีประสบการณ์ด้าน
การเงิน  บญัชี  และการจดัการ  โดยมีนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ   เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นายกนิช บุณยษัฐิติ 
และ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ  เป็นกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงทุกท่านไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้าท่ีบริหาร  หรือพนกังานของบริษทั  
โดยมีนางชลธิชา ยอดศรี  เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ     
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ  และความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯและตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ โดยสอบทานและผลกัดนัให้บริษทัฯปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มี
ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง โดยมีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และผูส้อบบัญชี ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกคร้ัง เพ่ือรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบ และพิจารณาขอ้มูลทางการเงิน รวมถึงรับทราบความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่อการจดัท างบการเงิน
ของบริษทั และไดร้ายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ัง 
สรุปสาระส าคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งัน้ี   

1.  การสอบทานการรายงานทางการเงิน   
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรวมของบริษทั ฯ ประจ าปี 2563 ร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีและฝ่ายบริหาร ในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส าคญั ความเพี ยงพอ
เหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอ และ
ความมีอิสระของผูส้อบบญัชีเพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัท างบการเงิน เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชี
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป มีความน่าเช่ือถือและทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผูใ้ช้งบการเงิน ซ่ึงในปี 2563 ผูส้อบไม่ได้มีข้อสังเกตท่ีเป็นสาระส าคญัและไม่พบ
พฤติการณ์อนัควรสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษทัมีระบบการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม และ
มีการจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

2.   การสอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกลุ่ม
บริษทั ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ผลการสอบทานพบว่า รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท ได้มีการด าเนินการตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป แบบ
สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

3.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และทบทวนระบบการควบคุมภายใน ร่วมกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติั เพื่อให้มีการจดัการ
อยา่งเพียงพอ โดยพิจารณาในเร่ืองการด าเนินงาน การใชท้รัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายหรือการทุจริต ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับอย่าง
เคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความ
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เหมาะสม รัดกุมเพียงพอ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นนัยส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ท่ีฝ่ายบริหารจดัท าขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จึง
สามารถสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

4.  การสอบทานการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และฝ่ายบริหาร ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ มีการประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายใน และภายนอก และโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ 
เพื่อให้แนวทางการบริหารความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและรับ
รายงานจากคณะบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งให้แนวทางและขอ้เสนอแนะ และไดส้อบทานประสิทธิผล
ของการบริหารความเส่ียง จากผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายท่ีรับผิดชอบ จึงท าให้เช่ือไดว่้าบริษทัมีการบริหารความ
เส่ียงเพื่อป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

5.  การสอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด สอบทานกระบวนการรับ
เร่ืองร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงพิจารณา
กลั่นกรองข้อร้องเรียนท่ีเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการคุ้มครองผู ้ร้องเรียนและผู ้ถูกร้องเรียนอย่างเหมาะสม  ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคัญในเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแผนการตรวจสอบประจ าปี การปฏิบติัตามแผนงานโดยเน้นให้สุ่มตรวจสอบทาน
เก่ียวกบัรายการในงบการเงิน โดยไดใ้ห้ขอ้แนะน าและติดตามการด าเนินการแกไ้ขในประเด็นท่ีมีนยัส าคญัเพ่ือก่อให้เกิด
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา และมีความเห็นว่า บริษทัมีระบบการตรวจสอบภายในท่ี
เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งสนบัสนุนให้มีการพฒันาคุณภาพงานตรวจสอบภายในดา้นบุคลากร และ
การปฏิบติังานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 

7.  การพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส าหรับการพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  แต่งตั้งนายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3425 
หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือนางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกุล   ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  6947  จากบริษทั  เอ็ม อาร์  แอนด์  แอสโซซิเอท  จ ากัด  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปี 2564ในอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชี  3,340,000 บาท  
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8.  การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  ผลการประเมินการปฏิบัติ หน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม และไดมี้การรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ 
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ี  และความรับผิดชอบตามท่ีได้ระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอในการสอบทานงบ
การเงิน  การควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม   และการสอบทานรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รวมทั้งการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ  ตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

 
 

 

           ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

                                 .......อภิชาติ เกษมกุลศิริ……… 
                                                                                  (นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ)  
                                                                                     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้

แต่งตั้ง นางชลธิชา ยอดศรี ให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีแทนผูจ้ดัการส านัก
ตรวจสอบภายใน เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบั
บริษทั และในธุรกิจของบริษทั เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และมีความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานของบริษทั จึงมี
ความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
แตง่ตั้งดงักล่าว  

ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งดังกล่าว ฝ่ายบริหารเป็นผูด้  าเนินการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าว ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
2563 (แบบ 56-1) 
 
 บริษทัไม่มีหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance department) แต่ได้มอบหมายให้ทาง
ส านักกรรมการผูจ้ดัการ ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั 
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12. รายการระหว่างกัน  

งบการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) มีรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ ความจ าเป็น / หมายเหตุ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  
บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษทัท่ีมีผูถ้ือหุ้นใหญ่
และกรรมการร่วมกนั 
 

ค่าเช่าและบริการ 
ดอกเบ้ียจ่ายภายใตห้น้ีสิน 
ตามสัญญาเช่า 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์
สิทธิการใช ้

13.45 ลา้นบาท 
 

2.58 ลา้นบาท 
 

18.29 ลา้นบาท 

33.35  ลา้นบาท 33.1  ลา้นบาท เป็นค่าเช่าอาคารส านกังานตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดีและสาธารณูปโภคเพียบพร้อมอตัราค่าเช่าต ่า
กว่าราคาค่าเช่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยบุคคลท่ี 3  สัญญามีก าหนด  3 ปี ระยะเวลาส้ินสุด
คือ 
สัญญาท่ี 1-4           ส้ินสุด 31 สิงหาคม 2564 
สัญญาท่ี  5-13        ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2565 
 
 

ค่าสาธารณูปโภค 3.17 ลา้นบาท 3.59  ลา้นบาท 3.56  ลา้นบาท เป็นค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศพัท ์ซ่ึงเป็นอตัราท่ีคิดกนัตามปกติทัว่ๆไป 

ค่าบริหารงาน 8.1 ลา้นบาท 10.2 ลา้นบาท 10.2 ลา้นบาท เป็นค่าบริการดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการจดัท าและเก็บรักษาสัญญาเช่าซ้ือ ตลอดจน
ด าเนินคดีและบงัคบัคดีกบัลูกหน้ีท่ีมีปัญหา ค่าบริการทางกฎหมายท่ีคิดระหว่างกนัเป็น
ค่าใชจ่้ายตามสัญญา ซ่ึงต ่ากว่าค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริการรายอ่ืนเสนอมา และไดผ้า่นความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ  ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั สัญญามีก าหนด 1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 0.83 ลา้นบาท 1.49 ลา้นบาท 1.9 ลา้นบาท เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ 59.32 ลา้นบาท 108.11 ลา้นบาท 87.2 ลา้นบาท เป็นราคาท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ค่านายหนา้ขายรถ 0.32 ลา้นบาท 0.61 ลา้นบาท 0.55 ลา้นบาท เป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูจ้  าหน่ายสินคา้ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป 

 
 
 

 
 
 
 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 

4.82 ลา้นบาท 7.1 ลา้นบาท 9.3 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ เช่น ค่าซ่อม  ค่าน ้ามนัรถใชง้าน ซ่ึงเป็นราคา
ทัว่ไปตามทอ้งตลาด 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 
 

- 
 

3.05 ลา้นบาท 
 

20.7 ลา้นบาท 
 

เป็นรถใชง้านบริษทั และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ ความจ าเป็น / หมายเหตุ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  
 รายไดค้่าส่งเสริมการขาย 

ขายสินทรัพยถ์าวร 
0.12 ลา้นบาท 

- 
0.34 ลา้นบาท 

- 
- 

0.26 ลา้นบาท 
เป็นราคาตามท่ีตกลงกนั 
เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

  ค่าบริการระบบเช่ือมต่อ 18.81 ลา้นบาท 12.6 ลา้นบาท - เป็นราคาตามท่ีตกลงกนั 

  ซ้ือระบบโปรแกรม 0.77 ลา้นบาท 4.09 ลา้นบาท - เป็นราคาตามท่ีตกลงกนั 

บริษทั เอสพีเอสย ูจ ากดั(มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีผูถ้ือหุ้นใหญ่
และกรรมการร่วมกนั 
 

ค่าเช่า 
ดอกเบ้ียจ่ายภายใตห้น้ีสิน 
ตามสัญญาเช่า 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์
สิทธิการใช ้

- 
0.05 ลา้นบาท 

 
0.27 ลา้นบาท 

0.3 ลา้นบาท 
 
 

2.3 ลา้นบาท 
 
 

เป็นค่าเช่าโกดงั  อตัราค่าเช่าต ่ากว่าราคาค่าเช่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยบุคคลท่ี 3 สัญญามี
ก าหนด 1-3 ปี ระยะเวลาส้ินสุดคือ   
สัญญาท่ี 1      ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - -ลา้นบาท ซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังาน 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีผูถ้ือหุ้นใหญ่
และกรรมการร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 0.08 ลา้นบาท 0.1 ลา้นบาท ค่าซ่อมรถ  เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

บริษทัโตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้  าหน่าย 
โตโยตา้ จ ากดั 

เป็นบริษทัท่ีมีผูถ้ือหุ้นใหญ่
และกรรมการร่วมกนั 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ 8.11 ลา้นบาท 25.75 ลา้นบาท 17.9 ลา้นบาท เป็นราคาท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ค่านายหนา้ขายรถ 0.05 ลา้นบาท 0.15 ลา้นบาท 0.14 ลา้นบาท เป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูจ้  าหน่ายสินคา้ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.32 ลา้นบาท 0.27 ลา้นบาท 0.19 ลา้นบาท ค่าซ่อมรถ  เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

  รายไดค้่าส่งเสริมการขาย 0.01 ลา้นบาท - - เป็นราคาตามท่ีตกลงกนั 

  ขายสินทรัพยร์อการขาย 0.47 ลา้นบาท 0.58 ลา้นบาท  เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

บริษทั นภสั จ ากดั 
 

เป็นผูถ้ือหุ้นและมกีรรมการ
ร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 

2.93 ลา้นบาท 
 

4.98 ลา้นบาท 
 

3.95 ลา้นบาท 
 

ค่าบริการขนส่ง  เป็นราคาตามท่ีตกลงกนั 
 

บริษทั ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท ์จ ากดั ผูถ้ือหุ้นร่วมกนั ค่าบริการระบบเช่ือมต่อ 6.99 ลา้นบาท 14.11 ลา้นบาท 23.7 ลา้นบาท เป็นราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์ 5.18 ลา้นบาท 8.27 ลา้นบาท 8.5 ลา้นบาท เป็นราคาท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ซ้ือระบบโปรแกรม - - 1.6 ลา้นบาท เป็นราคาตามท่ีตกลงกนั 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ ความจ าเป็น / หมายเหตุ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  
  ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.82 ลา้นบาท 3.1 ลา้นบาท 5.3 ลา้นบาท เป็นราคาตามท่ีตกลงกนั 

  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.30 ลา้นบาท 0.96 ลา้นบาท 1.07 ลา้นบาท เป็นราคาตามท่ีตกลงกนั 

นางสาวปฤณ  พรประภา 
 

เครือญาติของกรรมการ
บริษทั 

ค่าเช่า 
ดอกเบ้ียจ่ายภายใตห้น้ีสิน 
ตามสัญญาเช่า 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์
สิทธิการใช ้

 
0.18 ลา้นบาท 

 
1.68 ลา้นบาท 

0.9 ลา้นบาท 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

เป็นค่าเช่าอาคารส านกังาน สัญญามีก าหนด 3 ปี 
เร่ิม 1 กรกฎาคม 2562 ส้ินสุด 30 มถิุนายน 2565 เป็นราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม 

บริษทั สยามบริวเวอร่ี จ ากดั ผูถ้ือหุ้นและกรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดค้่าเช่ารถยนต์ 
 
รายไดด้อกผลจากการ 
ให้เช่าซ้ือ 

0.43 ลา้นบาท 
 

0.97 ลา้นบาท 

0.07 ลา้นบาท 
 
- 

- 
 
- 

เป็นสัญญาเช่ารถยนต ์1 คนั สัญญามีก าหนด 5 ปี  
เร่ิม 7 พฤศจิกายน 2562 ส้ินสุด 7 พฤศจิกายน 2567 เป็นราคาตามสัญญา 
สัญญาเช่าซ้ือรถยนต ์จ านวน 2 คนั เป็นราคาตลาด 

 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

การท ารายการระหว่างกนั จะเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระของกลุ่มบริษทัพิจารณาให้ความเห็นต่อการท ารายการระหว่างกนัว่าเป็นไปตามลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการท ารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นในอนาคต โดยก าหนด เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไปโดยอา้งอิงกบัราคาและเง่ือนไขตลาดท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและ  ความเหมาะสมของรายการนั้น
ดว้ย  

หากมีรายการระหว่างกนัของกลุ่มบริษทัเกิดขึ้นกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ขอ้บงัคบัของ
ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของ
บริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั    รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือ ผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 
             คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างกนั โดยค านึงความสมเหตุสมผลของการท ารายการ พบว่าเป็นการท ารายการตามปกติทัว่ไปของการด าเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์
สูงสุดตามนโยบายบริษทัและพิจารณามูลค่ารายการเปรียบเทียบราคายติุธรรมหรือราคาตลาดทัว่ไปจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดงัน้ี 
 

- รายการกบับริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใชเ้ป็นส านกังาน ท าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อตัราค่าเช่าอาคารต ่ากว่าค่าเช่ายติุธรรม,ค่าบริการทาง
กฎหมาย  ซ่ึงค่าใช้จ่ายตามสัญญาต ่ากว่าค่าใชจ้่ายท่ีผูบ้ริการรายอื่นเสนอมา  และเป็นค่าซ้ือสินคา้มาเพ่ือให้เช่าซ้ือ ทั้งน้ีราคาซ้ือขายเป็นราคาท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป  นอกนั้นเป็น ค่า
นายหนา้ขายรถ ค่าซ่อมรถใชง้าน  ค่าน ้ามนัรถ ค่าสาธารณูปโภค   และค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ซ่ึงเป็นราคาทุน 

- รายการกบับริษทัเอสพีเอสย ูจ ากดั (มหาชน)  เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใชเ้ป็นสาขา ท าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อตัราค่าเช่าต ่ากว่าค่าเช่ายติุธรรม                  
- รายการกบับริษทัโตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ ากดั เป็นรายการซ้ือสินคา้มาเพ่ือเช่าซ้ือ, ค่านายหนา้ขายรถ และค่าซ่อมรถ ทั้งน้ีราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด   
- รายการกบับริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จ ากดั เป็นรายการค่าซ่อมรถ  ซ่ึงเป็นราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
- รายการกบับริษทั นภสั จ ากดั เป็นการจ่ายค่าบริการดา้นขนส่ง ซ่ึงเป็นราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
- รายการกบับริษทัซอฟแวร์ ดีเวลอปเมน็ท ์จ ากดั เป็น ค่าบริการระบบเช่ือมต่อ, ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ,์ ซ้ือระบบโปรแกรม, ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ทั้งน้ีราคา

ซ้ือขายเป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนั 
- รายการกบันางสาวปฤณ พรประภา เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใชเ้ป็นสาขา ท าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อตัราค่าเช่าต ่ากว่าค่าเช่ายติุธรรม 
- บริษทั สยามบริวเวอร่ี จ ากดั เป็นรายไดค้่าเช่ารถยนต ์ท าสัญญาเช่าระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงเป็นราคาตามสัญญา,และรายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือ เป็นราคาตลาด 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

  

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

 1. งบการเงิน 

            1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีท่ีท าการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน และ/หรือ งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

ปี บริษัท ผู้สอบบัญชี หมายเหต ุ
 ปี 2563 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 
นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 แห่ง  

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 
 ปี 2562 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 
นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 แห่ง  

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 
 ปี 2561 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 
นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 แห่ง  

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

 
รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดต้รวจสอบและสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั       ฐิติ

กร จ ากดั (มหาชน) ในระยะเวลาท่ีผา่นมาสรุปไดด้งัน้ี 
 
ประเภท ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินรวมตรวจสอบ  
ปี 2546-2563 

ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 

งบการเงินตรวจสอบ  
ปี 2545 

ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
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          1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม   

รายการ 2563 2562 2561 
งบดุล    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,213.1 1,021.2 438.0 
ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการ 2,925.2 4,287.2 4,845.7 
ประกอบ อาชีพ-สุทธิส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    
รถยึดรอการขาย-สุทธิ 57.0 173.6 200.0 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13.9 28.8 96.5 
        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,209.2 5,510.8 5,580.2 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 34.3 33.6 34.4 
ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการ 1,691.9 3,206.8 4,615.1 
ประกอบอาชีพ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    
เงินให้กูย้ืมระยะยาว 25.8 47.4 2.8 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
 
 

131.9 154.7 154.0 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 
 

5.9 9.2 6.3 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 101.1 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 122.8 153.7 138.4 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 33.9 47.1 47.2 
        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,147.6 3,652.5 4,998.2 
        รวมสินทรัพย์ 7,356.8 9,163.3 10,429.6 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 154.8 163.2 98.0 
เจา้หน้ีการคา้ 36.7 21.4 115.2 
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

196.3 
37.7 

239.5 
- 

137.9 
- 

หุ้นกูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

670 1800 2150 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37.4 48.3 50.2 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 336.4 424.6 348.3 
         รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,469.3 2,697.0 2,899.6 
เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 53.8 74.9 99.4 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 45.5 - - 
หุ้นกู ้ 400 1,070 2,470 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 31.9 36.6 31.6 
         รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 531.2 1,181.5 2,601.0 

          รวมหนี้สิน 2,000.5 3,878.5 5,500.6 
ทุนจดทะเบียน    
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 500.0 

 
 

500.0 500.0 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 973.0 973.0 973.0 
ก าไรสะสม 3,940.9 3,836.8 3,596.1 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย (78.8) (43.8) (4.8) 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 6.3 2.4 2.4 
           รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,341.4 5,268.4 5,066.7 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 14.9 16.4 11.1 
        รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,356.3 5,284.8 5,077.8 
        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,356.8 9,163.3 10,578.4 

  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ 2563 2562 2561 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
รายได้    
รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือ-สุทธิ  
 
 
 
 
 
 

1,993.6 2,966.6 3,170.3 
รายไดด้อกผลจากเงินให้กูย้ืม 12.4 17.0 21.6 
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ 0.9 0.2 0.2 
ขายสินคา้ 0.2 4.2 9.7 
รายไดอ่ื้น 541.1 731.1 670.0 

          รวมรายได้ 2,548.2 3,719.1 3,871.8 
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนขาย 0.2 5.1 9.5 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,361.2 1,885.2 2,154.3 
หน้ีสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ 
 

639.7 1,093.8 1,066.8 
ตน้ทุนทางการเงิน 
 

73.3 125.3 129.3 

          รวมค่าใช้จ่าย 2,074.4 3,109.4 3,359.9 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 473.8 609.7 511.9 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 103.8 123.3 110.3 

          ก าไรส าหรับปี 370.0 486.4 401.6 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย 
 

(35.1) (38.9) (4.3) 
ขาดทุนจากประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

(4.3) - - 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 330.6 447.5 397.3 
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) 
 

   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 

367.6 481.1 401.1 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

2.4 5.3 0.5 

ก าไรส าหรับปี 370.0 486.4 401.6 
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 328.2 442.1 396.8 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2.4 5.3 0.5 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 
 

330.6 447.4 397.3 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
 
 
 

2563 2561 2561 
งบกระแสเงินสด    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรส าหรับปี  370.0 486.4 401.6 
ปรับปรุงดว้ย 
 
 
 
 

   
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 103.8 123.3 110.3 

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 92.3 54.1 57.1 
 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 3.6 12.5 2.9 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราท่ียงัไม่เกิดขึ้น - (0.1) (0.2) 
หน้ีสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ 639.7 1,093.9 1,066.8 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขายเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (53.5) (6.0) (22.8) 
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - 3.6 
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 0.4 (5.7) (1.4) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 
 
 
 
 

- - - 
รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีการคา้ (2,006.8)     (2,983.8)       (3,192.1) 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ๆ (9.3) (9.1) (6.3) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 73.3 125.3 129.3 
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ 2,178.3 830.7 (1,255.5) 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - -           - 
สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย (4.7) 0.8 5.7 
สินทรัพยร์อการขาย 170.1 32.5 51.3 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11.3 11.6 (9.3) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (0.1) (0.3) (1.1) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)    
เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 15.3 (93.8) 24.4 
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1.0) (0.04) 0.8 
เงินมดัจ ารับและเงินรับชัว่คราวจากลูกคา้ 3.3 26.4 32.2 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (27.7) 18.4 14.5 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (13.7) (7.6) (14.4) 
 1,544.6 (290.6) (2,602.6) 
รับดอกเบ้ียจากลูกหน้ีการคา้ 2,081.5 3,026.0 3,183.0 
จ่ายภาษีเงินได ้ (116.8)       (114.0)         (124.3) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 3,509.3 2,621.4 456.1 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 

   
เงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมขึ้น) (0.7) 0.8 (5.7) 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการอ่ืนลดลง (เพ่ิมขึ้น) 21.6 10.6 6.6 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (20.4) (51.3) (48.2) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น (1.2) - - 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.9 6.2 2.8 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1.0) (6.3) (2.1) 
เงินสดรับคืนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 0.06 - - 

รับเงินคืนจากบริษทัย่อย - - 0.2 
รับดอกเบ้ีย 9.6 9.2 7.3 
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 8.8          (30.8) (39.1) 
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รายการ 2563 2561 2561 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (8.3) 65.7 (610.0) 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึ้น  - 12.4 
จ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - (4.8) 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 261.0 321.1 269.0 
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (325.3) (244.1) (72.0) 
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (42.5)   
ออกหุ้นกู ้ - 400.0 820.0 
ไถ่ถอนหุ้นกู ้ (1,800.0) (2,150.0) (200.0) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจการควบคุมเพ่ิมขึ้น  - 0.05 
จ่ายเงินปันผล (275.0) (225.0) (260.0) 
จ่ายดอกเบ้ีย (91.1) (136.2) (122.3) 

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,281.2) (1,968.5) (167.5) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย (45.0) (38.9) (4.3) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,191.9 583.2 245.2 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,021.2 438.0 192.8 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 2,213.1 1,021.2 438.0 
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี    
เงินสดในมือ 15.9 24.3 22.4 
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร    262.3 97.9 69.2 
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 1,434.9 649.0 346.4 
เงินฝากประจ ากบัธนาคาร 500.0 250.0 - 

รวม 2,213.1 1,021.2 438.0 
ข. รายการที่ไม่ใช่เงินสด    
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรโดยยงัไม่จ่ายช าระเงินแก่ผูข้าย 1.1 0.1 1.1 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นคร้ังแรก 125.7   
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับโอนมาจากสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8.1   
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับโอนมาจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12.1 - - 
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1.3. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

รายการ 2563 2562 2561 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    

อตัราดอกเบ้ียรับ(%) 33.4 35.9 34.7 
 อตัราดอกเบ้ียจ่าย(%) 3.0 3.0 2.7 
 ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย(%) 30.4 32.9 32.0 

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ(%) 14.4 12.9 10.4 
8. อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น(%) 6.9 9.3 8.1 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 4.5 4.9 4.0 

0.4 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.3 0.4 0.4 
 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 
 
 

0.4 0.7 1.1 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นตามขอ้ก าหนดสิทธิ (เท่า)  1.0 1.0 

อตัราส่วนเงินให้กูต้่อเงินกู ้(เท่า) 3.1 2.2 1.9 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) งบเด่ียว  - 75.9 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม 57.1 54.5 55.2 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
  
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
            เศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ  6.1 %  และการส่งออกติดลบ  6.6 %  ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี  2  เป็นผลมาจากสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกา 
กบัจีน  ต่อเน่ืองจากปีก่อน  ๆและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทัว่โลก ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้ง  หลายประเทศ
ใช้มาตรการปิดประเทศ บางประเทศมีการแพร่ระบาดหลายรอบ (Multiple waves) ณ ส้ินปี 2563 มีคน ติดเช้ือ Covid-19 ทั่วโลก 
ทั้งส้ิน 83.0 ลา้นคนและมีผูเ้สียชีวิต 1.8 ลา้นคน และยงัเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งค่าเงินบาทซ่ึง ยงัคงแข็งค่า เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั
ของโลก ท าให้ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศลดลง ประกอบกบัราคาน ้ามนัดิบโลก  WTI  มีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ US$ 38.6 ต่อ Barrel ลดลง 40.1 
% จากปี 2562 ส่งผลให้สินคา้เกษตรหลกัของประเทศไทยเช่น ยางพารา ปาลม์น ้ามนั มนัส าปะหลงั ขา้วโพด  ออ้ย และน ้ าตาล มีราคาลดลง  ในดา้น
การส่งออกขา้ว ประเทศไทยท าได ้5.7  ลา้นตนั ลดลง  24.5  % จากปีก่อนหน้า โดยอยู่ในล าดบั 3 ของโลก ประกอบกบัวิกฤตภยัแลง้ในปี 2563 
ต่อเน่ืองไปถึงปี 2564  จะส่งผลกระทบกบัภาคเกษตรโดยตรง เน่ืองจาก มีประชาชนประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรถึง  9.4  ลา้นคน หรือเป็นสัดส่วน 
28.8 % ของคนท างานทั้งหมด 37.4 ลา้นคน  อีกทั้งหน้ีครัวเรือนไทยปรับตวัสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 86.6 % ของ GDP ในไตรมาส  3  โดยมี
มูลค่าสูงถึง 13.8  ลา้นลา้นบาท ภาคการท่องเท่ียวซ่ึงถือเป็นรายไดส้ าคญัของประเทศ มีสัดส่วนประมาณ  12 % ของ GDP  การท่องเท่ียวท ารายได ้
1.95 ลา้นลา้นบาท โดยมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 39.8 ลา้นคน ในปี 2562 แต่ในปี 2563 จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติมีเพียง 6.7 ลา้นคน  (จากไตรมาส 1 
ของปี 2563) ลดลง 83.2 %  สร้างรายได ้0.3 ลา้นลา้นบาท ลดลง 82.9 %  เทียบกบัปี 2562 ส่วนตวัเลขนกัท่องเท่ียวไทย มีจ านวน 108.0 ลา้นคน ลดลง
จาก 227.8 ลา้นคน หรือลดลง 52.6 %  สร้างรายได ้0.4 ลา้นลา้นบาท ลดลงจาก 1.1 ลา้นลา้นบาท หรือลดลง 61.1 % ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ ท่ีไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนท่ีโรงแรมมีการปิดเน่ืองจากไม่มีนกัท่องเท่ียว สายการบิน มีเคร่ืองบินจอด หยุดให้บริการเน่ืองจากทัว่โลกมีการเดินทางลดลง ส่งผล
กระทบโดยตรงกบัภาคการท่องเท่ียว และธุรกิจต่อเน่ือง และอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกบัคนท่ีประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาคการท่องเท่ียว ร้านอาหาร  และอุตสาหกรรมการบิน ถึง 2.5 ลา้นคน หรือเป็นสัดส่วน  6.7 % ของคนท างานทั้งหมด ส่วนดา้นการลงทุนในปี 
2563 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก Board of investment (BOI)  รวมทั้งส้ิน  481,150  ลา้นบาท  ลดลง 30.4  %  จาก 691,390 ลา้นบาท ในปี
ท่ีผา่นมา ณ ส้ินปี 2563 ทัว่โลกมีการลงทุน มีการวิจยั Vaccine Covid-19 อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ในหลายประเทศประสบความส าเร็จ
ในการคิดคน้ Vaccine Covid-19 ซ่ึงไดมี้การผลิตและเร่ิมมีการฉีด Vaccine ไปแลว้หลายประเทศ คาดว่าจะช่วยให้การระบาดลดลง 
และลดการเสียชีวิตอีกทั้งจะส่งผลให้ประชาชนทัว่โลกกลบัมาใชชี้วิตไดต้ามปกติในเวลาอนัใกลน้ี้ 
        ในปี 2563 ตลาดรถจกัรยานยนต์มียอดจ าหน่ายลดลง 3 ปีต่อเน่ือง ส่วนตลาดรถยนต์ก็มียอดจ าหน่ายลดลงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี2  
หลงัจากท่ีมีการขยายตวัมาเม่ือ 4 ปีก่อน รถจกัรยานยนต์มียอดจ าหน่าย 1,517,682 คนั ลดลง 11.7 % จาก 1,719,373 คนั ในปี 2562 
ส่วนตลาดรถยนตมี์ยอดจ าหน่าย 792,110 คนั ลดลง 21.4 %  จาก 1,007,552 คนั ในปี 2562 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจ  
          ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ,ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม,ลูกหน้ี Nano Finance และลูกหน้ี Micro Finance รวม 
4,591.3 ลา้นบาท  ลดลง 38.3% จาก 7,438.6 ลา้นบาท ในปีที่ผ่านมา โดยมีลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ ณ ส้ินปี 2563 จ านวน  
4,054.2 ลา้นบาท ลดลง 41.6 % จาก 6,940.4 ลา้นบาท ในปีที่ผ่านมา มีลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนต์ ณ ส้ินปี 2563  จ านวน 214.4  ลา้นบาท 
ลดลง 30.9 % จาก 310.2 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมรวม 297.7 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 59.2% จาก 187.0 ลา้นบาทในปีท่ี
ผ่านมา Nano Finance จ านวน 23.9 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.6 ลา้นบาทในปีที่ผ่านมา ซ่ึง Nano Finance ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนท่ีมาก 
เน่ืองมาจากมีการกระตุน้ยอดขายโดยเน้นการติดต่อลูกคา้เดิม ที่มีประวติัการช าระเงินท่ีดี และ Micro Finance ในประเทศพม่า ณ 
ส้ินปี 2563 มีจ านวน 1.1 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 175.0% จาก 0.4 ลา้นบาทในปีท่ีผ่านมา 
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บริษทัฯ ไดมี้การอนุมติัแผนการช่วยเหลือกลุ่มลูกคา้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ทั้งทางตรงและทางออ้มไป
ในช่วงปลายไตรมาส 1 ต่อเน่ืองถึงไตรมาส 2  บริษทัฯ มีมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ทุกรายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลูกคา้เขา้
ร่วมโครงการเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 210,200 ราย โดยแบ่งเป็น 4 มาตรการหลกั คือ 1) การหยุดพักช าระหน้ีค่างวด (เงินต้นและ
ดอกเบ้ีย) 2) การลดยอดผอ่นช าระค่างวดลงให้อยูใ่นระดบัขั้นต ่าตามท่ีก าหนด 3) การให้ส่วนลดพิเศษเพ่ิมเติมจากอตัราปกติส าหรับ
ลูกหน้ีท่ีตอ้งการปิดยอดคงคา้งของบญัชีก่อนก าหนด และ 4) การให้ความคุม้ครอง Covid-19 ส าหรับลูกคา้ท่ียงัคงช าระค่างวดเตม็ได้
ตามเดิม โดยการให้สิทธ์ิการพกัช าระหรือช าระบางส่วนแก่ลูกคา้จะอิงตามประวติัการช าระเดิม ซ่ึงท่ีผ่านมาลูกคา้โดยส่วนใหญ่ยงัมี
การช าระเต็มจ านวนสูงถึง 74.6% ของจ านวนลูกคา้ทั้งหมด จึงท าให้บริษทัฯ สามารถเก็บค่างวดเป็นเม็ดเงินทั้งหมดสูงถึง 87.4% 
ในช่วงไตรมาส 2 ซ่ึงสูงกว่าท่ีบริษทัฯ ไดค้าดการณ์ไวก่้อนหน้าน้ี และหลงัจากส้ินสุดมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ ณ ส้ินไตรมาส 2 
ลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่ไดมี้การกลบัมาช าระเป็นปกติในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัไตรมาส 1 คิดเป็นเม็ดเงินสูงถึงประมาณ 
90% จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีการตั้งส ารองท่ีนอ้ยลงใน 2 ไตรมาสหลงัน้ี ซ่ึงคาดว่าเป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทยไดมี้การควบคุมการ
แพร่ระบาดของ Covid-19 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ซ่ึงท าให้รัฐบาลไดเ้ร่ิมให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและเร่ิมเปิด
ประเทศมากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีกบัคุณภาพลูกหน้ีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัส าหรับแผน
ในระยะต่อไป บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อม หากสถานการณ์ดงักล่าวยงัคงยืดเย้ือต่อเน่ือง นอกจากน้ีจากมาตรการท่ีเขม้งวดในการ
ปล่อยสินเช่ือและการควบคุมคุณภาพลูกหน้ีอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษทัในระยะ
กลาง และระยะยาวต่อไป 
                                                
ผลการด าเนินงาน  
รายได้  

ในปี 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ลดลง 3 ปีต่อเน่ือง โดยยอดขายรวมลดลง  11.7% ส่วน
ตลาดรถยนตก์็มียอดจ าหน่ายลดลงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ท่ีตลาดรถยนต์ยอดขาย ลดลง 21.4 %   ส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฐิติกร มีรายไดร้วม
ลดลง โดยมีรายไดร้วมปี 2563 จ านวน 2,548.2 ลา้นบาท ลดลง 31.5 % จาก 3,719.1 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา โดยแยกเป็นประเภท
รายได ้ ดงัน้ี 
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2563 2562 2561 % %        

ล้าน
บาท 

%  ล้าน
บาท 

%  ล้าน
บาท 

%  ผลต่าง 
63-62 

ผลต่าง 
62-61 

รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือ       
  

  
 รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์

1.977.3 77.6 2,945.8 79.2 3,141.3 81.1 -32.9 -6.2 

 รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือรถยนต ์      16.3   0.6      20.8   0.5      29.0   0.8 -21.6 -28.3 
รวมรายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือ 1,993.6 78.2 2,966.6 79.7 3,170.3 81.9 -32.8 -6.4 

รายไดจ้ากการให้กูย้ืม/Nano Finance   
  

    

 รายไดจ้ากการให้กูย้ืม 
 Nano, Micro Finance 

   12.4 
     0.9 

   0.5 
   0.0 

17.0 
  0.2 

  0.5 
  0.0 

   21.7 
     0.1 

   0.6 
   0.0 

-27.1 
350.0 

-21.7 
100.0 

รายไดอ้ื่นๆ   
  

    

 ขายสินคา้     0.2 0.0      4.3  0.1      9.7   0.2  -95.3 -55.7 
 รายไดค้่าปรับช าระเงินล่าชา้    39.7 1.6     62.6   1.7     52.8   1.4  -36.6 18.6 
 หน้ีสูญรับคืน  240.6 9.4   259.7   7.0    224.1   5.8  -7.4 -17.4 
 อื่นๆ   260.8 10.2   408.7  11.0    393.1  10.1 -36.2 4.0 
          รวมรายไดอ้ื่นๆ*  541.3 21.3   735.3  19.8    679.7  17.5     -26.4 8.2 

รวมรายได ้ 2,548.2 100.0 3,719.1 100.0 3,871.8 100.0 -31.5 -3.9 

หมายเหตุ *   ประกอบดว้ย หน้ีสูญรับคืน รายไดค้่าบริการ รายไดค้่าท าสัญญา รายไดค้่าติดตาม รายไดค้่าธรรมเนียม ดอกเบ้ียรับ และ 
                     อื่นๆ รายละเอียดเพ่ิมเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หวัขอ้ 22 รายไดอ้ื่น  
 

รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือรวมปี 2563 จ านวน  1,993.6 ลา้นบาท ลดลง 32.8 % จาก 2,966.6 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา  แยกเป็น
รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ปี 2563 จ านวน 1,977.3 ลา้นบาท ลดลง 32.9 % จาก 2,945.8  ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา  และ
รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือรถยนต์ปี 2563 จ านวน 16.3 ลา้นบาท ลดลง 21.6 % จาก 20.8 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา   ซ่ึงบริษทัมีนโยบาย
ไม่เน้นการปล่อยสินเช่ือรถยนต์  และเน่ืองจากธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ให้ผลตอบแทนน้อยกว่ารถจกัรยานยนต์มาก  บริษทัมี
รายไดจ้ากการให้กูย้ืมจ านวน 12.4 ลา้นบาท และจาก Nano Finance และ Micro Finance จ านวน 0.9 ลา้นบาท  ส่วนรายไดอ้ื่นๆ ปี 
2563 จ านวน 541.3 ลา้นบาท ลดลง 26.4% จาก 735.3 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา  โดยรายไดอ้ื่นๆ ลดลงเป็นผลมาจากมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกคา้ในช่วง Covid-19 โดยบริษทัไดย้กเวน้เบ้ียปรับต่างๆ และค่าติดตามทวงถาม ในไตรมาส 2/63 และส่วนหน่ึงมาจาก
ยอดสินเช่ือท่ีลดลง 
              ส าหรับปี 2563 รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือมีสัดส่วน  78.2% ของรายไดร้วม รายไดจ้ากการให้กูย้ืม, Nano Finance และ Micro 
Finance มีสัดส่วน 0.5% ของรายไดร้วม ส่วนรายไดอ้ื่น มีสัดส่วน  21.3 % ของรายไดร้วม 
 

ค่าใช้จ่าย 
              ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขนัท่ีรุนแรงทางธุรกิจ  ท าให้บริษทัพจิารณาปล่อยสินเช่ืออยา่งรัดกุมและเขม้งวด 
และพร้อมกบัมีการบริหารจดัการควบคุมภายในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  บริษทัจึงมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ท่ีลดลงจากปี
ก่อน ดงัน้ี                                     
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(ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 % ผลต่าง 63-62 % ผลต่าง 62-61 
ตน้ทุนขาย       0.1        5.1        9.5 -98.0 -46.3 
ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร 1,361.4 1,885.2 2,154.2 -27.8 -12.5 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ     639.7 1,093.8  1,066.8 -41.5     2.5 
ตน้ทุนทางการเงิน      73.3     125.3     129.3 -41.5    -3.1 

รวมค่าใชจ้่าย 2,074.4  3,109.4   3,359.9 -33.3    -7.4 
 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้ งส้ิน 2,074.4 ล้านบาท ลดลง 33.3% จาก 3,109.4 ล้านบาท ในปี ท่ีผ่านมา  

ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการขายสินคา้รถจกัรยานยนตร์วม 0.1  ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม 1,361.4 ลา้นบาท ลดลง  
27.8% จาก 1,885.2 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากมีการบริหารจดัการควบคุมค่าใชจ้่ายภายในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
บริษทัมีการพฒันาเคร่ืองมือในการท างาน โดยน า Digital Technology มาใชเ้พ่ิมมากขึ้น   

ส าหรับค่าใชจ้่ายดา้นหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ในปี 2563 จ านวน 639.7 ลา้นบาท ลดลง 41.5 % จาก 1,093.8 ลา้นบาท 
ในปีท่ีผา่นมา   เป็นผลจากนโยบายการเร่งตดัหน้ีสูญและกนัส ารองหน้ีสงสัยจะสูญต่อเน่ืองมาหลายปี อีกทั้งยงัคงนโยบายเขม้งวดใน
การปล่อยสินเช่ือ  ส่งผลให้ลูกหน้ีในปัจจุบนั เป็นลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดบั  
               ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนการกูย้ืมเฉล่ีย 3.0 % โดยดอกเบ้ียจ่ายของกลุ่มบริษทัในปี 2563 มีจ านวน 73.3 ลา้นบาท 
ลดลง 41.5% จาก 125.3 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากมีการใชว้งเงินกูล้ดลงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ประกอบกบัมีการบริหาร
จดัการแหล่งตน้ทนุทางการเงิน ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
ก าไรสุทธ ิ
 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงาน โดยก าไรสุทธิ ปี 2563 จ านวน 367.6 ลา้นบาท ลดลง 23.6 % จาก 481.1 ลา้นบาท
ในปีท่ีผ่านมา สาเหตุท่ีก าไรสุทธิปี 2563 ลดลง เน่ืองจากยอดสินเช่ือท่ีลดลง อีกทั้งในไตรมาส2 มีการช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 (รายละเอียดตามท่ีกล่าวขา้งตน้) 
    อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรเปรียบเทียบ 3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

ลายมือช่ือ......................................... 
ส่วนท่ี 3 หนา้ 106 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อัตราดอกเบีย้รับ (%) 
เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์
เช่าซ้ือรถยนต ์
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและสินเช่ือรายยอ่ย 
อัตราดอกเบีย้จ่าย (%) 
รถจกัรยานยนต ์
รถยนต ์
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและสินเช่ือรายยอ่ย 
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (%) 
รถจกัรยานยนต ์
รถยนต ์
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและสินเช่ือรายยอ่ย 

 
 33.4 
 36.0 
   6.2 
 20.5 
  3.0 
  3.0 
  3.0 
  3.0 
30.4 
33.0 
  3.2 
17.5 

 
35.9 
37.2 
5.9 

23.8 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

32.9 
34.2 
2.9 

20.8 

 
34.8 
36.3 
6.2 
25.9 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
32.1 
33.7 
3.5 
23.2 

              
ฐานะการเงิน  
 
สินทรัพย์  
      ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 7,356.8 ลา้นบาท ลดลง 19.7 % จาก 9,163.3 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา  โดยสินทรัพยห์ลกั
ของกลุ่มบริษัท ได้แก่  ลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ โดยลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์มีการหดตัวตามสภาวะของตลาด
รถจกัรยานยนต ์(รายละเอียดตามท่ีกล่าวขา้งตน้) อีกทั้งบริษทัมีนโยบายเขม้งวดในการให้สินเช่ือต่อเน่ืองมากกว่า 9 ไตรมาส 
 

(ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 % ผลต่าง 63-62 % ผลต่าง 62-61 
ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ - รถจกัรยานยนต ์
ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ – รถยนต ์
ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ - รวม 

4,054.2 
   214.4 
4,268.6 

6,940.4 
   310.2 
7,250.6 

8,897.2 
   394.6 
9,291.8 

-41.6 
-30.9 
-41.1 

-22.0 
 -21.4 
 -22.0 

                ปี 2563 ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิรวม จ านวน 4,268.6  ล้านบาท ลดลง 41.1 % จาก 7,250.6 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา  แยกเป็น
ลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์สุทธิ จ านวน 4,054.2 ลา้นบาท ลดลง 41.6 % จากจ านวน 6,940.4 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา  ลูกหน้ีเช่าซ้ือ
รถยนตสุ์ทธิ จ านวน 214.4 ลา้นบาท ลดลง 30.9 % จากจ านวน 310.2 ลา้นบาทในปีท่ีผ่านมา ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมรวม 297.7 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึ้น 59.2% จาก 187.0 ลา้นบาท ในปีที่ผ่านมา Nano Finance จ านวน 23.9 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.6 ลา้นบาทในปีท่ีผ่านมา ซ่ึง 
Nano Finance ท่ีเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนท่ีมาก เน่ืองมาจากมีการกระตุน้ยอดขายโดยเน้นการติดต่อลูกคา้เดิม ท่ีมีประวติัการช าระเงินท่ีดี 
และ Micro Finance ในประเทศพม่า ณ ส้ินปี 2563 มีจ านวน 1.1 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 175.0% จาก 0.4 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา   
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              อน่ึง ลกัษณะของสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ของกลุ่มบริษทันั้นไดมี้การกระจายความเส่ียงตามลกัษณะของ
ธุรกิจอยู่แล้ว โดยจะมีการกระจายลูกค้าออกไปเป็นจ านวนมากราย แต่ละรายวงเงินเฉล่ียไม่เกิน 55,000 บาท และ 650,000 บาท 
ส าหรับรถจกัรยานยนต์และรถยนตต์ามล าดบั ท าให้กลุ่มบริษทัมีการกระจายความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี
รายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ นอกจากน้ีการท่ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเขม้งวด ท าให้ ณ  ส้ินปี 
2563 กลุ่มบริษทัมีการส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ป็นจ านวน 561.7 ลา้นบาท คา่เผื่อส ารองลูกหน้ีสงสัยจะสูญต่อลูกหน้ีท่ี 10.9% 
และ มีลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 3 เดือนท่ี 9.2% ส่งผลให้ Coverage Ratio อยูท่ี่ 118.3%     
 ในปี  2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ, ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มสุทธิ, ลูกหน้ี Nano Finance และลูกหน้ี Micro 
Finance สุทธิ (ก่อนหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) จ าแนกตามอายขุองลูกหน้ีคา้งช าระดงัน้ี 
 

ลูกหนีต้ามสัญญา 
2563 2562 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ   3,223.7   62.6 5,149.4    63.2  7,013.5  70.3 
คา้งช าระ 1 เดือน     644.7   12.5 1,277.3    15.7  1,343.3  13.5 
คา้งช าระ 2-3 เดือน     809.8   15.7 1,354.7    16.6  1,208.0   12.1 
คา้งช าระ 4-6 เดือน     424.1    8.2    333.9     4.1     384.2    3.9 
คา้งช าระ 7-12 เดือน      42.2    0.8     31.5      0.4       19.8    0.2 
คา้งช าระมากกว่า 12 เดือน       8.6    0.2       1.3     0.0         0.2    0.0 
รวมลูกหนี ้ 5,153.0 100.0 8,148.1 100.0    9,969.0 100.0 

 
               ในปี 2563  มีลูกหน้ีในส่วนท่ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน มีสัดส่วน 90.8%  ลดลงจาก 95.5% ในปีท่ีผา่นมา  และบริษทัมีลูกหน้ี
คา้งช าระท่ีเกินกว่า 3 เดือน 9.2%  เพ่ิมขึ้นจาก 4.5% ในปีท่ีผ่านมา   เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมท่ีชะลอตวั ส่งผลต่อคุณภาพ
ลูกหน้ี แต่บริษทัก็มีนโยบาย ในการคดักรองคุณภาพของลูกคา้เป็นส าคญั พร้อมทั้งมีนโยบายเร่งการติดตามหน้ีสิน โดยเฉพาะบญัชีท่ี
มีการคา้งช าระจ านวนมาก โดยตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง มาติดตามเป็นพิเศษ และยงัคงนโยบายเร่งตดัหน้ีสูญต่อไป 
               ในไตรมาส2/2563 ท่ีผา่นมา มีมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 แต่ทางบริษทั ไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิการจดั
ชั้นลูกหน้ีตามหลกัการของสภาวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย ท าให้ส ารองลูกหน้ี ณ ส้ินปี 2563 มีจ านวน 561.7 ลา้นบาท Coverage 
Ratio = 118.3% ซ่ึงถา้ใชสิ้ทธ์ิการจดัชั้นลูกหน้ี ส ารองลูกหน้ีจะมีจ านวน 503.5 ลา้นบาท Coverage Ratio = 126.7% 
               
หนีสิ้น 

ในปี 2563 บริษทัไดว้างแผนการบริหารสภาพคล่องและตน้ทุนทางดา้นการเงิน ท าให้บริษทัมีวงเงินของการออกหุ้นกูแ้ละ
ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีเพียงพอรองรับการด าเนินงานตลอดเวลา จึงท าให้บริษทัสามารถบริหารตน้ทุนการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 2,000.5 ลา้นบาท ลดลง 48.4 % จาก 3,878.5 ลา้นบาทในปีท่ีผ่านมา โดยมีสัดส่วน
เงินกูร้ะยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (รวมท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี)  ต่อเงินกูร้ะยะส้ัน ปี 2563 และ ปี 2562 อยู่ท่ี 90:10  และ 95:5 
ตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดประเภทของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  ดงัน้ี 
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ประเภทของเงินกู้ 2563 2562 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินเบิกเกินบญัชี 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
หุ้นกู ้
เงินกูย้ืมระยะยาว 

       0.2 
   154.6 
1,070.0 
    250.1 

0.0 
10.5 
72.5 
17.0 

     18.8 
    144.4 
  2,870.0 
    314.3 

0.6 
4.3 

85.7 
9.4 

    27.8 
     70.1 
4,620.0 
    237.3 

0.6 
1.4 

93.2 
4.8 

รวมเงินกู้ยืม 1,474.9 100.0    3,347.5 100.0   4,955.2 100.0 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
                  ภายใตก้ารควบคุมการอนุมติัสินเช่ืออยา่งเขม้งวด และความช านาญในการบริหารหน้ีของกลุ่มบริษทั ท าให้ธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัมีก าไรสุทธิอยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 275.0 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563   ดงัรายละเอียดการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นดงัน้ี  

(ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 % ผลต่าง 63-62 % ผลต่าง 62-61 
ส่วนของผูถื้อหุน้คงเหลือตน้ปี 
บวก  ปรับผลกระทบมาตรฐานท่ีออกใหม ่
บวก  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจการควบคุม 
บวก ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
หกั    เงินปันผลจ่าย 
ส่วนของผูถื้อหุน้คงเหลือส้ินปี 

5,284.9 
     15.8 
      2.4 
   328.2 
      275 
5,356.3 

  5,062.4 
       - 

       5.3 
    442.1 
     225.0 
  5,284.9 

4,940.4 
    -   

      0.5 
   381.5 
   260.0 
 5,062.4 

4.1 
- 

-54.7 
-23.1 
22.2 
  1.4 

    2.8 
- 

960.0 
  17.3 
-13.5 
    4.8 

               
                  ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 5,356.3 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1.4 % จาก 5,284.9 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา   
และมีก าไรสะสม 3,890.9 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 2.7 % จาก 3,786.8  ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้        
ปี 2563  และ ปี 2562 เท่ากบั 0.37  และ 0.73  ตามล าดบั 
                                  
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
                           ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี        
                                                                                                                  หน่วย: ลา้นบาท 

ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ค่าบริการอื่น 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 3.34 ไม่มี 
(นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล)   
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แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ขอใหบ้ริษทัพิจารณาปัจจยัตามแนวทางดา้นล่างในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19โดยขอให้ระบุเร่ืองท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนพร้อมค าอธิบายผลกระทบ/
ตวัเลข (ถา้มี) ในแบบ 56-1 เพื่อให้ผูล้งทุนมีความเขา้ใจและรับทราบสถานะของบริษทัในปัจจุบนั รวมถึงสามารถ
ประเมินความ เส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัได ้

 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 
1. การด าเนินงาน (operation)       กระทบ        □ ไม่กระทบ 

 ความตอ้งการสินคา้และบริการ (demand for good & service)  
□ การระบาดของโรคในกลุ่มพนกังาน (pandemic outbreak among employees)  
 การเปล่ียนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายท่ีเคยรายงานไว ้ (changes to previously announced plans,    
        projects or target)             
 ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)  (เช่น ผลกระทบจากคูค่า้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก covid-19 การขาดแคลน   
        วตัถุดิบจากผูส่้งวตัถุดิบ    ปัญหาในการขนส่งวตัถุดิบ/สินคา้) 

  □ การปิดหรือหยดุด าเนินงาน (halting of operations)     
   ขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน (operation constraints) (เช่น การ work from home, แผน BCP ท่ีไม่ไดร้องรับ   
                        สถานการณ์  COVID-19)  

□ อื่น ๆ 
 
ค าอธิบาย 

- ความตอ้งการสินคา้ (รถจกัรยานยนต)์ ไดรั้บผลกระทบบา้งในช่วงไตรมาส 2 ท่ี Lockdown เน่ืองจาก 
ผูบ้ริโภคขาดความมัน่ใจ    

- ในดา้น Supply ผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต ์มีการขาดแคลนช้ินส่วนผลิตบา้งอยา่ง ท าใหเ้กิดการขาดตอนใน
กระบวนการผลิตและการส่งมอบ แต่สามารถกลบัเขา้สู่ภาวะปกติในไตรมาส 3 และ 4    

- ยงัผลใหบ้ริษทัฯ มีการปรับเป้าหมายการปล่อยสินช่ือลง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดท่ีแทจ้ริง  
- ในดา้นขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบใน 2 ส่วน (1) พนกังานโดยทัว่ไปของ

บริษทัฯ ตอ้งมีการสลบัผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้ Office (2) พนกังานเก็บเงินมีการออกติดตามทวง
หน้ีไดน้้อยลง ซ่ึงตอ้งปรับเปล่ียนมาเป็นการใชโ้ทรศพัท ์หรือ ใช ้Line มากขึ้น ประกอบกบัการท่ีบริษทั
ฯ ไดมี้มาตรการรองรับเหตุการณ์ผลกระทบจาก Covid-19 โดยออกมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ทั้งทางตรง
และทางออ้ม ทั้งในและต่างประเทศ ท าใหย้อดเมด็เงินท่ีเก็บค่างวดจากลูกคา้ กลบัคืนสู่สภาวะปกติ
ในช่วงคร่ึงปีหลงั  
_______________________________________________________________________________________  
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2. การเงิน (financial)         □ กระทบ         ไม่กระทบ 
  □ ความสามารถในการช าระหน้ี (ability to fulfil obligations)   
  □ สภาพคล่อง (liquidity) 
    □ การปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูแ้ละหุน้กู ้(debt covenants)  

□ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล (ability to pay dividend) 
  □ อื่น ๆ  
 
ค าอธิบาย 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การปรับเป้ายอดปล่อยสินเช่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะการณ์ โดยมีการเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการปล่อยมากขึ้น จึงท าให ้หลงัจากการช าระคนืหุน้กูใ้นทั้งปี 2563 จ านวน 1,800 ลา้นบาท บริษทั
ฯ ยงัมีสถานะเงินสดอยูท่ี่ระดบัประมาณ 2,213 ลา้นบาท และมี D/E อยูท่ี่เพียง 0.37 เท่า  ซ่ึงถือวา่ มีความพร้อม
ในการกลบัมาเร่งขยายธุรกิจหากสถานการณ์ปรับตวัในทิศทางท่ีดีขึ้น 
_______________________________________________________________________________________________  
 
3. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (balance sheet and performance)       กระทบ    □ ไม่กระทบ 

□ การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(impairments of assets)            
   □ การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีท่ีเคยเปิดเผยไว ้(changes in accounting estimates previously  
                       disclosed) 
    การไดม้าหรือจ าหน่ายสินทรัพยไ์ปของสินทรัพยไ์ม่เป็นไป ตามแผน (acquisition or disposal of assets    
                       That otherwise not    have occurred) 
    □ การเปล่ียนแปลงรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเคยวางแผนไว ้(changes to capex previously planned for) 
   □ อื่น ๆ  
 
ค าอธิบาย 

- ในช่วง Lockdown เกิดภาวะสินคา้รถจกัรยานยนตข์าดตลาด ยงัผลใหร้าคารถมือ 2 ปรับตวัสูงขึ้น ท าให้
บริษทัฯ สามารถจดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนตท่ี์ยดึมาไดร้าคาท่ีสูงขึ้น ซ่ึงส่งผลดีต่อดา้นรายไดข้องบริษทั
ฯ  

- ในส่วนกิจการในประเทศเมียนมาท่ีบริษทัฯ มีความประสงคใ์นการเขา้ซ้ือกิจการ มีความล่าชา้กวา่แผน 
เน่ืองจากการระบาดของ Covid-19 ท่ีมากกวา่ในประเทศไทย และต่อเน่ืองมายงัเหตุการณ์รัฐประหารยดึ
อ านาจ จึงท าใหย้งัคงมีความล่าชา้ต่อเน่ืองมายงัปี 2564 น้ี ซ่ึงคาดวา่จะเป็นผลดี เน่ืองจากบริษทัฯ ยงั
ไม่ไดส้รุปราคาสุดทา้ยหรือช าระเงินค่าหุน้ใดๆ  
_______________________________________________________________________________________ 
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4. ภาระผูกพนัตามสัญญา (contractual obligations)   □ กระทบ          ไม่กระทบ 
      □  ความเส่ียงในสิทธิหรือภาระผกูพนัในสัญญา (threats to contractual rights, ability to fulfil obligations)                               

□ บริษทัหรือคู่สัญญาใชสิ้ทธิตามสัญญาในการปลดเปล้ืองภาระลูกหน้ีเป็นการชัว่คราว สิทธิเร่ืองเหตุ
สุดวิสัย   

                       หรือ สิทธิเลิกสัญญาท่ีส าคญั (temporary relief, force majeure clauses or terminations of obligations) 
□ การเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงท่ีส าคญั (changes to material contractual terms)                                                        
□ อื่นๆ 

ค าอธิบาย 
บริษทัฯ มีเพียงการขยายระยะเวลาในการพิจารณาการซ้ือกิจการในเมียนมาออกไปอีกระยะหน่ึง 
_______________________________________________________________________________________________  
 
5. ความเส่ียงต่อความอยู่รอดของกิจการ (threats to viability)                 □ กระทบ            ไม่กระทบ 

□ การด าเนินงานต่อเน่ือง (ability to operate as a going concern)       
□ การเปล่ียนแผนทางธุรกิจเพ่ือจดัการตน้ทุนในระยะส้ัน (changes to business plan in order to manage 

near-term costs) 
□ ผลกระทบต่อบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (effects on related companies)                                 
□ อื่น ๆ 

ค าอธิบาย 
บริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บผลกระทบในส่วนยอดจดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนตท่ี์ปรับตวัลดลงในช่วงปีน้ี  แต่เน่ืองจาก
รถจกัรยานยนต ์ยงัเป็นทางเลือกในการคมนาคมท่ีส าคญัของคนไทย จึงคาดวา่ บริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบเพียง
ระยะสั้นและสามารถกลบัเขา้สู่สภาวะปกติในอีกไม่นาน 
_______________________________________________________________________________________________  
 
6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
ค าอธิบาย 
ในหลายประเทศสามารถประสบความส าเร็จในการคิดคน้ Vaccine Covid-19 ซ่ึงไดมี้การผลิตและเร่ิมมีการฉีด 
Vaccine ไปแลว้หลายประเทศ คาดว่าจะช่วยให้การระบาดลดลง และลดการเสียชีวิตอีกทั้งจะส่งผลให้ประชาชนทัว่
โลกกลบัมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในเวลาอนัใกลน้ี้ ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีกบัคุณภาพลูกหน้ีในพอร์ท ส าหรับแผนใน
ระยะต่อไป บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อม หากสถานการณ์ดงักล่าวยงัคงยดืเยื้อต่อเน่ือง นอกจากน้ีจากมาตรการ
ท่ีเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือและการควบคุมคุณภาพลูกหน้ีอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อ
ผลประกอบการของบริษทัในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป 
_______________________________________________________________________________________________  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล   
 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า  

(1)   งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  
  (2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว 
 (3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้ นายประพล พรประภา เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ  นายประพล พรประภา ก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ดงักล่าว
ขา้งตน้ 
  
 ช่ือ   ต าแหน่ง ลายมือช่ือ  
 

1. นางสาวปฐมา  พรประภา  กรรมการ           .......ปฐมา พรประภา......... 
 
 
2. นายประพล พรประภา  กรรมการ                 .......ประพล พรประภา........ 
 

ผู้รับมอบอ านาจ                  
 ช่ือ   ต าแหน่ง ลายมือช่ือ  
 

   นายประพล พรประภา  กรรมการ   .......ประพล พรประภา........ 

 
  
 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 1 

  เอกสารแนบ 1 
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
  1.1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ – สกุล/  
ต าแหน่ง/  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

 
อาย ุ
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
 (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.ชุมพล  พรประภา  
    ประธานกรรมการ 
    (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
    คร้ังแรก 6 มิถุนายน 2546 

 

79 
 

- 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 
- เป็นพี่ นายรักสนิท และ     
  นายสถิตยพ์งษ ์            
  พรประภา 

2546 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2535 - ปัจจุบนั 
2531 - ปัจจุบนั 
2523 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
2514 - 2553 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั พีชแอนดล์ีฟว่ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เล็กซ์ซสั กรุงเทพฯ จ ากดั 
บริษทั เอสพีเอสย ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั สินทองหล่อ จ ากดั 
บริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั 
 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ 
Holding Company 
จ าหน่ายรถยนต์ 
บริษทั โฮลด้ิงส์ 
ผลิตรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 
 

2. นายรักสนิท  พรประภา 
    กรรมการ 
    (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
    คร้ังแรก 6 มิถุนายน 2546 

 

74 
 

- ปริญญาตรี บญัชี     
CALIFORNIA COLLEGE OF  

    COMMERCE, CA., U.S.A 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
รุ่นท่ี 67/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

1.90 - เป็นนอ้ง ดร.ชุมพล  
  พรประภา 
- เป็นพี่ 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 จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอสพีเอสย ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติพล จ ากดั 
บริษทั เอส.พ.ีอินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั สินพล จ ากดั 
 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
Holding Company 
จ าหน่ายอะไหล่รถจกัรยานยนต์ 
จ าหน่ายรถยนต์ 
ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 
 

3. นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา 
    กรรมการ 
   (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
    คร้ังแรก 6 มิถุนายน 2546 

71 
 

- 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 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (TMEA) 
บริษทั เอสพีเอสย ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอส.พ.ีอินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จ ากดั  
บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 
 
Holding Company 
จ าหน่ายรถยนต์ 
 ผลิตรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 2 

ช่ือ – สกุล/  
ต าแหน่ง/  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

 
อาย ุ
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
 (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

2523 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สินพล จ ากดั ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

4. นายวิบูลย ์ เพิ่มอารยวงศ ์ 
    กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา    
    และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
    (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
    คร้ังแรก 23 เมษายน 2556 
 

63 - 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 

- วุฒิบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการ
ยติุธรรมระดบัสูง, สถาบนัพฒันา
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

- หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (วตท)  รุ่นท่ี 3 

- หลกัสูตร Director Certification Program – 
DCP รุ่นท่ี 1/2542 สถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

- หลกัสูตร The Role of the Chairman 
Program - RCP ปี 2543 สถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- Certificate (Chartered Director Course), 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Chartered Financial Planner (CFP) สมาคม
นกัวางแผนทางการเงินไทย  

- - 2556-ปัจจุบนั 
 
2558-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั    
 
 
อดีต 
 
 
อดีต 
 
อดีต 

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
กรรมการบริหาร 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก 
 
 
กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพฒันา
ธุรกิจ 
 
กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป    
 
รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั จีอาร์อีคอมโพสิท จ ากดั 
มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 
ในพระบรมราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอสน.) 
องคก์ารจดัการน ้าเสีย (อจน.) 
 
 
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม (บยส.) 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
 
จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

5. นางสาวปฐมา  พรประภา  
      กรรมการผูจ้ดัการ/ รองกรรมการ 
      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน (CFO) 
     (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
     วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

51 -  M.B.A. BABSON COLLEGE ,  
 MA., U.S.A. 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
    คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5.51 -เป็นบุตร ดร.ชุมพล  
 พรประภา 
-เป็นพี่ นายประพล 
 พรประภา 
-เป็นหลาน นายรักสนิท   

2546 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
 
2560 – ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
(CFO) 
กรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
 
Mingalaba Thitikorn microfinance Co.,Ltd 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
 
ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 3 

ช่ือ – สกุล/  
ต าแหน่ง/  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

 
อาย ุ
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
 (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

     คร้ังแรก  6 มิถุนายน 2546 -    หลกัสูตร Director Certification  
      Program – DCP รุ่นท่ี 50/2547  
     สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-   Strategic Financial Leadership    
     Program (SFLP) 2018   
    (Oreintation+Refreash) จ านวน 3 วนั 
- การบริหารความเส่ียง (ขั้น Advance )    
   COSO ERM 2017 รุ่นท่ี 3/62  
   (refresh 6 ชม.) 

 และนายสถิตยพ์งษ์ 
พรประภา 

2558- ปัจจุบนั 
 
2557- ปัจจุบนั 
2557- ปัจจุบนั 
2554 – 2561 
2544 – ปัจจุบนั 
2544 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2540 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 
 
Suosdey Finance PLC 
Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
บริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั 
บริษทั ชยภาค จ ากดั 
บริษทั  เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั            
บริษทั เล็กซ์ซสั กรุงเทพฯ จ ากดั 
บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 

ให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบ
อาชีพ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้บริการจดัเก็บหน้ี 
ให้บริการติดตามหน้ีสิน 
ให้เช่าซ้ือรถยนต์ 
ให้เช่าอาคาร 
ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ 
จ าหน่ายรถยนต์ 

6. นายประพล พรประภา  
      กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
     (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
     วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
     คร้ังแรก 6 มิถุนายน 2546 
 
 

47 - 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 – 2561 
2544 – ปัจจุบนั 
2544 - ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
2540 - 2544 

กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
นกัวิเคราะห์ 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
Mingalaba Thitikorn microfinance Co.,Ltd 
บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 
Suosdey Finance PLC 
Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
บริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั 
บริษทั ชยภาค จ ากดั 
บริษทั เล็กซ์ซสั กรุงเทพฯ จ ากดั 
บริษทั เจ.พี.มอร์แกน จ ากดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ 
ให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบ
อาชีพ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้บริการจดัเก็บหน้ี 
ให้บริการติดตามหน้ีสิน 
ให้เช่าซ้ือรถยนต์ 
ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ 
สถาบนัการเงิน 

7. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา  
      กรรมการ/กรรมการสรรหาและ  
      ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
     (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
     วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
      คร้ังแรก 6 มิถุนายน 2546 

 

61 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์       
และการบญัชี 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation    
    Program - DAP รุ่นท่ี 17/2547    
    สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
 

- - 2546 – 2563 
2554 – 2563 
 
2558- 2561 
 
2557- 2561 
2557- 2561 
2554 – 2561 
2553 – 2561 

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 
 
Suosdey Finance PLC 
Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
บริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษทั ชยภาค จ ากดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 
 
ให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบ
อาชีพ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้บริการจดัเก็บหน้ี 
ให้เช่าซ้ือรถยนต์ 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 4 

ช่ือ – สกุล/  
ต าแหน่ง/  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

 
อาย ุ
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
 (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

2545 – 2561 
2537 – 2560 

กรรมการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการติดตามหน้ีสิน 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 

8. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ 
     กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
     ตรวจสอบ 
     (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
     วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
     คร้ังแรก 25 เมษายน 2562 
 

54 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต ภาควิชาการธนาคารและ
การเงิน คณะพาณิชศาตร์แลการบญัชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-หลกัสูตร Director Certification  
 Program – DCP รุ่นท่ี 73/2547  
     สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- - 2563 – ปัจจุบนั 
 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
 
2562 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
 
2547 – ปัจจุบนั 
 
2561 – ปัจจุบนั 
 
2561 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
อดีต 
อดีต 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
และเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูงดา้นการเงิน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั 
ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์เซอร์วิส จ ากดั 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท ์
จ ากดั 
บริษทั พรสันติ จ ากดั 
บริษทั แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั 
บริษทั ศรีส าอาง ซพัพลายเออร์ จ ากดั 
บริษทั ลิชซ่ิงไอบีซี (ไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์สินเอเชีย จ ากดั 

 
 
 
 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 
 
 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
ธุรกิจให้เช่าซ้ือ 

9. นายกนิช บุณยษัฐิติ 
    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
    สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
    กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
    (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
    คร้ังแรก 25 เมษายน 2562 
 
 

51 - LL.B. (Hons), Chulalongkorn University 
- LL.M., Harvard 
- LL.M., Michigan 
- LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium 
- หลกัสูตร Director Accreditation    
    Program - DAP รุ่นท่ี 164/2562    
    สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

- - 2562 – ปัจจุบนั 
 
 
2563 – ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจอบ 
 
Assistant Professor of Law 
Legal Advisor 
Legal Advisor 
Legal Advisor 
College Council 
กรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทัไทยเพรสซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั 
(มหาชน) 
Chulalongkorn University 
Siam Piwat Co.,Ltd. 
S.Napa (Thailand) Co.,Ltd. 
Global Utility Services Co.,Ltd. 
วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา 
บริษทั บีกริม ส.นภา โซลาร์เพาเวอร์ จ ากดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 
 
 
ธุรกิจอาหาร 
 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 5 

ช่ือ – สกุล/  
ต าแหน่ง/  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

 
อาย ุ
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
 (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบนั 
อดีต 
 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
อดีต 
อดีต 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
Board Member, Centre for European 
Studies, 
อนุกรรมการนโยบายจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัแบบบูรณาการ - อ.ก.น.จ. ดา้น
แผนและงบประมาณ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Property Law, LL.B. Programme 
Business Law, BA in Accounting 
Programme 
Business Law, EMBA and MBA 
Programme 
European Union Law, LL.B. and LL.M. 
Programme 
European Union Law, MA in European 
Studies 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย 
Chulalongkorn University 
 
 
 
 
มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียน
จิตรลดา 
มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศยั ในพระ
บรมราชูปถมัภ์ 
มูลนิธิมหาจกัรีสิรินธร เพื่อ คณะอกัษร
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก 
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ 
มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร 
Siam Tyre Public Company Limited 
Chulalongkorn University 
Chulalongkorn University 
 
Chulalongkorn University 
 
Chulalongkorn University 
 
Chulalongkorn University  

10. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 
       กรรมการอิสระและ 
       กรรมการตรวจสอบ 
      (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
      วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

75 - บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่              

- ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                                             

- -  2558-ปัจจุบนั 
 2551-ปัจจุบนั 
 2548-2554     
 2537-2547 
 2537-2547  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอสแอนดอ์าร์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ากดั 
บริษทั เอสพีเอสย ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สยามกลการ จ ากดั 
บริษทั สยามนิสสัน ออโตโมบิล จ ากดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
 
รับจา้งบริหารการขาย 
 
 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 6 

ช่ือ – สกุล/  
ต าแหน่ง/  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

 
อาย ุ
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
 (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

      คร้ังแรก  8 พฤษภาคม 2558 
11. นายประสิทธ์ิ  ไทรนนทรีย ์
 กรรมการ/ ผูช่้วยรองกรรมการ  
 ผูจ้ดัการ 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
 วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
    คร้ังแรก 25 เมษายน 2561 
 

56 - ปริญญาโท  
   บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั   
   รามค าแหง 

0.007 - 2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2551 - 2559 
2547- 2551 
2546- 2547 
2541- 2546 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 2 
ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 1 
ผูจ้ดัการส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือ 3 
ผูจ้ดัการส่วนตลาดและสินเช่ือ  

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั 
บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 
 
บริษทั ชยภาค จ ากดั 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้บริการติดตามหน้ีสิน 
ให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบ
อาชีพ 
ให้เช่าซ้ือรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 

12. นายคมัภีร์  หวงัสุนทร 
      ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 
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- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยั  รามค าแหง 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

2558 – 2561 
 
2557 – 2561 
2557 – 2561 
2557 – 2563 
2557-  2559 
2556 – 2557 
2554 – 2556 
2547- 2554 
2541- 2547 
2539- 2541 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 3 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 1 
ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ ภูมิภาค1 
ผูจ้ดัการส่วนบริหารหน้ี 
ผูจ้ดัการส่วนบริหารสาขา 2 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 
 
บริษทั ชยภาค จ ากดั 
บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

ให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบ
อาชีพ 
ให้เช่าซ้ือรถยนต์ 
ให้บริการติดตามหน้ีสิน 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 

13. นายอภิชยั  เอื้อมเสถียรพร 
      เลขานุการบริษทั/                       
     ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
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- ปริญญาโท  MBA   
มหาวิทยาลยับูรพา 

- Company Secretary Program 
   (CSP 91/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบนั  
   กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
2561- ปัจจุบนั 
 
2558 - ปัจจุบนั 
2557- ปัจจุบนั 
2557- ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2558- 2559 

เลขานุการบริษทั 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 1 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั 
บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 
 
บริษทั ชยภาค จ ากดั 
Suosdey Finance PLC 
Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)  
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)  

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้บริการติดตามหน้ีสิน 
ให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบ
อาชีพ 
ให้เช่าซ้ือรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    
การถือหุ้นนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ          ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 7 

ช่ือ – สกุล/  
ต าแหน่ง/  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

 
อาย ุ
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
 (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

 2557-2558 
2554 - 2555 
2548 - 2554 
2547- 2548 
2541- 2547 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 
ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ ภูมิภาค 2 
ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 4 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารสาขาติดตาม 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)  
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สินพล จ ากดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

14.นายปิติ  งามเลิศ 
      ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 
 
     

55 - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร 
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- - 2559- ปัจจุบนั 
2557- 2559 
2554 – 2557 
2551 – 2554 
2547-2551 
2538-2547 

 ผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 
 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 3 
 ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 1 
 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 3 
ผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัการ 
ผูจ้ดัการบริหารสาขา 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สินพล จ ากดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

15. ทวีศกัด์ิ เจริญศกัด์ิโยธิน 
      ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศ 
 
 

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2557- 2561 
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 จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สินพล จ ากดั 
บริษทั สินพล จ ากดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 
ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

16. นายสมบุญ  นาราสุนทรกุล 
     ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารปฏิบติัการ 1   
     และรักษาการฝ่ายปฏิบติัการ 2   
 
    

58 
 
 
 

- อนุปริญญา คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

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 จ ากดั 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)   
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)   
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)        
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

ให้เช่าซ้ือรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 

17. นายธิติพล เลือดภกัดี 
      ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 

62 - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต 
(จิตวิทยา)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- - 2561- ปัจจุบนั 
2559- ปัจจุบนั 
2552- 2559 
2551- 2551 
2549- 2551 

กรรมการ 
ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริการและอะไหล่ 
ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 
ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 3 

บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอส.พ.ีอินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการติดตามหน้ีสิน 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
จ าหน่ายรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    
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ช่ือ – สกุล/  
ต าแหน่ง/  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

 
อาย ุ
(ปี) 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
 (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

2548- 2549 
2547- 2548 
2542- 2547 

ผูจ้ดัการฝ่ายส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย 
ผูจ้ดัการบริหารสาขา 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สินพล จ ากดั 
บริษทั สินพล จ ากดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 
ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

18. นางวนัณัฏฐ์กมล เป่ียมข าดี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นสมุห์บญัชี    
คร้ังแรก 12 พฤศจิกายน 2561 
 

51 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการ
บญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- หลกัสูตร การตรวจสอบงบการเงินและ
ความผิดปกติท่ีผูท้  าบญัชีตอ้งระมดัระวงั   
และมาตรฐานบญัชีและรายงานทางการเงิน 
TFRS9 และ TFRS16   2 วนั 

- - พ.ย. 61-ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2547 - 2557 

สมุห์บญัชี 
ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์ 
 

 

    1.2 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งให้ นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 โดยเลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติั 

ตามหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความ 
รับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี หนา้ท่ี 
ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. ให้ค  าแนะน าและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ดูแลให้มีการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งติดตามใหน้โยบายและขอ้แนะน าของคณะกรรมการบริษทัมีผลในทางปฏิบติั 
3. รับผิดชอบในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญัต่างๆ 

- ระบบทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 
- หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

4. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งและรอบคอบ 
5. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและดูแลผูถื้อหุ้นอยา่งเหมาะสม 

                6.    ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2.    รายละเอียดเกี่ยวกบัข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย  
 

   บริษัทย่อย  
 

                                                      บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ รายช่ือ ฐิติกร ซี.วี.เอ. 
 

ชยภาค 
 

Mingalaba 
 

Suosdey 
 

Sabaidee 
 

ทีเค  
เงินทันใจ 

SPI 
 

เอสพีเอสยู 
 

เลก็ซ์ซัส 
 

โตโยต้า 
ปทุมธานี 

นภัส 
 

SDC 
 

สยามบริว 
เวอรี 

1. ดร.ชุมพล   พรประภา X       x x x     
2. นายรักสนิท  พรประภา /       / /      
3. นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา /       / /      
4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ /              
5. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ /              
6. นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ์ /              
7. นายกนิช บุณยษัฐิติ /              
8. นางสาวปฐมา  พรประภา / , // / / / / / /  /  / /    
9. นายประพล พรประภา / , // / / / / / /, //   / /   / 
10. นายประสิทธ์ิ  ไทรนนทรีย ์ /, // / / /   /        
11. นายอภิชยั  เอ้ือมเสถียรพร // / /  /, // /, // /        

12. นายประกอบ หมายแมน้ //   /, //           
13. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล //  /            
14. นายทวีศกัด์ิ เจริญศกัด์ิโยธิน //              
15. นายปิติ งามเลิศ //              
16. นายธิติพล เลือดภกัดี // /             
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หมายเหตุ:                X = ประธานกรรมการ    /  = กรรมการ        //  = ผูบ้ริหาร 

ซี.วี.เอ.  = บริษทั ซี.วี.เอ จ ากดั 

ชยภาค = บริษทั ชยภาค จ ากดั 

Suosdey = Suosdey Finance PLC 

Sabaidee = Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
ทีเค เงินทนัใจ             = บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 

Mingalaba   = Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 
SPI = บริษทั เอส.พี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
เอสพีเอสยู = บริษทั เอสพีเอสย ูจ ากดั (มหาชน) 
เลก็ซ์ซสั = บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จ ากดั 
โตโยตา้ปทุมธานี = บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ ากดั 
นภสั = บริษทั นภสั จ ากดั 
SDC = บริษทั ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท ์จ ากดั 
สยามบริวเวอร่ี            =                บริษทั สยามบริวเวอรี จ ากดั 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

 
รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี        
 

รายช่ือบริษัทย่อย บริษัท  
ซี.วี.เอ. 
จ ากัด 

บริษัท 
 ชยภาค 
จ ากัด 

บริษัท ทีเค 
เงินทันใจ 
จ ากัด 

Suosdey 
Finance 

PLC 

Sabaidee  
Leasing 
Co.,Ltd 

Mingalaba 
Thitikorn 

Microfinance 
Co., Ltd 

รายช่ือกรรมการ       
นางสาวปฐมา พรประภา / / / / / / 
นายประพล พรประภา / / /, // / / / 
นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ / / /   / 
นายอภิชยั เอ้ือมเสถียรพร / / / /, // /, //  
นายสมบุญ นาราสุนทรกุล  /     
นายธิติพล เลือดภกัดี /      
นายประกอบ หมายแมน้      /, // 
นางวนัณัฏฐ์กมล เป่ียมข าดี   /   / 
นางคนึงนิต มีศิริ    / /  
นางอภิญญา จรัสชยัมงคล      / 

นางเพญ็จิตต ์แสงมีน    / / / 

 
หมายเหต ุ           / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ     // = กรรมการบริหาร 
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ลายมือช่ือ......................................... 
เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท   

 
1. ขอ้มูลรายละเอียดของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน       

 
นางชลธิชา ยอดศรี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

และปฏิบัตหิน้าท่ีแทนผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน  
การถือหุ้น  ไม่มี 
การศึกษา  ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

        ประสบการณ์  ปี 2560- ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2561- ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2560- ปัจจุบนั ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

   ปี 2559- 2560 ผูจ้ดัการส่วนการเงิน   บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)  
   ปี 2554-2558    ผูจ้ดัการส่วนส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)                                      
ปี 2547-2553 ผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัการ 2 บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2546-2547 ผูจ้ดัการแผนกบริการ/ สาขา บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2544-2546 ผูจ้ดัการแผนกส่วนงานควบคุมปฏิบติัการ 

บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
 

2. บริษทัไม่มีหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance department) แตไ่ดม้อบหมายให้
ส านักกรรมการผูจ้ ัดการ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยละหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส่ือสารกับพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การศึกษาและท าความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบั ติให้
ถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์มีการก าหนดไว ้ 

 



บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                  แบบ 56-1 
 

ลายมือช่ือ......................................... 
เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

 
 บริษทัไม่มีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลให้มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น
หรือการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหว่างรอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา       
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เอกสารแนบ 5  

เอกสารแนบ 5: อ่ืนๆ    

 

โครงสร้างการจัดการของกลุ่มบริษัท     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1  

คณะกรรมการ 
บริษทั ซี.วี.เอ จ ากดั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายตรวจสอบและ
บริหารหน้ีพิเศษ 

คณะกรรมการ 
บริษทั ชยภาค จ ากดั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 

คณะกรรมการ 
Mingalaba  Thitikorn  
Microfinance Co., Ltd 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ  
 

คณะกรรมการ 
Suosdey Finance PLC 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ  

คณะกรรมการ 

Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 

คณะกรรมการ 
บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสินเช่ือ 

กรรมการผูจ้ดัการ* 

รองกรรมการผูจ้ดัการ* 

ผูจ้ดัการฝ่าย* 

คณะกรรมการตรวจสอบ* 

ส านกั 
ตรวจสอบภายใน* 

 

 

คณะกรรมการ 
บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
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