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2515 / 1972

2546 / 2003

• ฐิ ติ ก ร ถู ก ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น 1 ล้ า นบาท เพื่ อ
ดำ�เนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์และรถยนต์
• TK was established with 1 million baht registered capital
to provide motorcycle & automobile Hire-Purchase

• เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 99.99 จากบริษัท ชยภาค เพื่อขยายฐาน
ธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
• เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว เป็น 500 ล้านบาท
และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Acquired 99.99% of Chayapak to expand into
automobile Hire-Purchase business
• Increased registered and paid-up capital to 500 million
baht and Listed on Stock Exchange of Thailand (SET)

2538 / 1995
• เข้าซื้อหุ้นจำ�นวนร้อยละ 99.99 จากบริษัท ซี.วี.เอ. และ
ขยายขอบเขตการให้บริการในภาคกลางและภาคตะวันออก
ของประเทศไทย
• Acquired 99.99% of CVA and expand its coverage area
in Central & Eastern parts of Thailand

2543 / 2000
• ริเริ่มโครงการประกันภัย เพื่อลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ซึ่ ง ต่ อ มาถื อ เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์
• Initiated “Motorcycle Insurance Program” which
later becomes the standard practice for motorcycle
Hire-Purchase business

2545 / 2002
• ได้รับรางวัลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสำ�หรับสัญญาเช่าซื้อ
ที่เป็นธรรมจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• Received award on consumer rights protection on
HP contract from the Office of the Consumer Protection Board
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2551 / 2008
•  ผลการประเมิน AGM เป็น 1 ใน 74 บริษัท จากจำ�นวนบริษัท
จดทะเบียน 486 บริษัท ที่คะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน
•  Thitikorn is proud to be 1 of 74 companies to score
above 100 points from 486 listed companies on
the Set to AGM Assessment Project

2552 / 2009
• ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 4-Stars Coporate Governance Scoring appraised by
Thai Institude of Directors Association (IOD)

2554 / 2011
• เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 99.99 จากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย)
จำ�กัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด

2557 / 2014
• ผลการประเมิน AGM เป็น 1 ใน 64 บริษัท จากจำานวน
บริ ษั ท จดทะเบี ย น 416 บริ ษั ท ที่ ค ะแนนประเมิ น เต็ ม
100 คะแนน (ติดต่อกันเป็นปีที่ 5)
• Acquired 99.99% of Cetelem Thailand Co., Ltd. and
changed the name to TK Debt Services Co., Ltd.
• Thitikorn is proud to be 1 of 64 companies to score
100 points from 416 listed companies on the Set to
AGM Assessment Project (for five conservative years)

2555 / 2012
• ฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท
• 1 ใน 17 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล “Investors
Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• Celebrate 40th years Aniversary
• TK is one of the 17 listed companiesto received
an “Investors Choice Award” from Thai Investors
Association (TIA)

• 1 ใน 13 บริษทั จดทะเบียน ทีไ่ ด้รบั รางวัล “Investors Choice
Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งแรก ในประเทศกัมพูชา
ชื่อ “Suosdey Finance” “PLC”
• จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งที่สอง ในประเทศลาว
ชื่อ “Sabaidee Leasing Co., Ltd.”
• ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่)
• มีสาขา รวมทั้งสิ้น 90 สาขา ครอบคลุม 53 จังหวัด
• ได้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว
(ติดต่อกันเป็นปีที่ 6)
• TK is one of the 13 listed companies to received
an “Investors Choice Award” from Thai Investors
Association (TIA)
• First oversea operation in Cambodia, “Suosdey Finance”
“PLC”
• Second oversea operation in Laos, “Sabaidee Leasing
Co., Ltd.”
• TRIS Rating assigned the company rating of TK at “A-”
(Stable)
• Extensive 90 branches covering 53 provinces in
Thailand
• 4-Stars Coporate Governance Scoring appraised (for
six conservative years)
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FINANCIAL HIGHLIGHTS

ข้อมู ลทางการเงินที่ส�ำคัญ

หน่วย: ล้านบาท / Unit: THB in Million
2557/2014
2557/2014

2556/2013
2556/2013

2555/2012
2555/2012

8,767.2
7,840.0

10,267.4
9,142.5

9,619.9
8,722,2

หนี้สินรวม / Total Liabilities
เงินเบิกเกินบัญชีเเละเงินกู้ยืม / Bank O/D and Loans
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ / Total Equity

4,764.6
4,400.6
4,002.6

6,253.5
5,838.7
4,013.9

5,819.6
5,409.9
3,800.2

รายได้รวม / Total Revenue
รายได้จากการให้เช่าซื้อ-สุทธิ / Hire-Purchase Income (Net)
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน / Total Expenses
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบรวม) / Net Profit (Loss) After Tax (Consolidated)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบเฉพาะกิจการ) / Net Profit (Loss) After Tax (The Company)

3,679.1
2,824.5
3,219.6
195.6
161.4

3,883.5
3,027.0
3,222.3
428.7
374.0

3,662.4
2,703.8
2,658.5
712.1
703.2

33.6
4.1
29.5
5.3
4.9

34.2
3.9
30.2
11.0
11.0

33.3
3.8
29.5
19.4
19.3

2.1
0.4

4.3
0.4

7.8
0.4

1.2
1.8
55.8

1.6
1.6
57.5

1.5
1.6
56.9

สินทรัพย์ / Assets

สินทรัพย์รวม / Total Assets
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ / Account Receivables (Net)
หนี้สินเเละส่วนของผู ้ถือหุ้น / Liabilities & Shareholders’ Equity

ผลการด�ำเนินงาน / Income Statement

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร / Profitability Ratio

อัตราดอกเบี้ยรับ (%) / Interest Income (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) / Interest Expenses (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) / Spread (%)
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) / Net Profit (Loss) Margin (%)
อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) / Return on Equity (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน / Efficiency Ratio

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) / Return on Assets (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) / Assets Turnover (Times)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโนบายทางการเงิน / Financial Ratio

2555 2556 2557
2012 2013 2014

2555 2556 2557
2012 2013 2014

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่ าซื้ อ
Account Receivables (Net)
(ล้านบาท : Million Baht)

7,840.0

9,142.5

4,013.9

(ล้านบาท : Million Baht)

3,800.2

3,679.1

3,662.4

3,883.5

(ล้านบาท : Million Baht)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Equity

4,002.6

รายได้รวม
Total Revenue

8,722.2

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) / Debt to Equity (Times)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) / Lending to Borrowing (Times)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) / Dividend Payout (%)

2555 2556 2557
2012 2013 2014
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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MESSAGE FROM CHAIRMAN OF THE BOARD
สำรจำกประธำนกรรมกำร

ดร.ชุ ม พล พรประภำ
ประธำนกรรมกำร
Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman

เรียน ท่ ำนผู ้ ถือ หุ้ น

เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากกลางปี
2556 โดยภาคการส่งออกติดลบสองปีซ้อนที่ -0.3% ในปี 2556
และ -0.4% ในปี 2557 ซึง่ เป็นครัง้ แรกหลังจากตัวเลขการส่งออก
เคยติดลบเมื่อ 10 ปีก่อนในปี 2546 ที่ -10.0% อันเป็นผลมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา หลายประเทศในทวีป
ยุโรป จีน และญี่ปุ่น ประกอบกับความไม่สงบภายในประเทศ
ในช่วงไตรมาส 4 ถึงไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ทำาให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ
คสช. ทำ า การรั ฐ ประหารยึ ด อำ า นาจการปกครองในวั น ที่ 22
พฤษภาคม 2557 หลังจากมีการชุมนุมในประเทศมาเป็นเวลานาน
และมีการปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุมทำาให้มีการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำาของ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา มีนโยบายที่จะปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ โดยมีแนว
ความคิดทีจ่ ะต่อต้านคอรัปชัน่ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพือ่ เป็นกรอบ
และแนวทางในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ลดความขั ด แย้ ง และ
พัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนในอนาคต รัฐบาลได้เริ่มบริหาร
ประเทศมาตั้งแต่ ไตรมาส 3 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 โดยมี
นโยบายที่ จ ะลงทุ น ด้ า นสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานต่ อ เนื่ อ งจาก
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รำยงำนประจ�ำปี 2557

Dear Shareholders,

The Thai economy has slowed down since the second
half of 2013, export sector declined for two consecutive year
experienced -0.3% growth rate in 2013 and -0.41% in 2014
which is the first time in ten years when export growth was
-10.0% in 2003. The major causes are recessions in United
States of America, many countries in Europe, China and Japan
together with the political unrest in Thailand during the 4th
quarter of 2013 to 2nd quarter of 2014 which weaken confidence
in Thai economy and led to the seize of control by the
National Council for Peace and Order on 22 May 2014, after
months of political unrest that resulted in losses of life and
damages to properties. The new government led by General
Prayuth Chan-ocha handed down policies on extensive
national reform to make corruption socially unacceptable.
A new constitution is being drafted to outline the framework
for law enforcement to reduce conﬂicts and enhance
sustainable national development. The new government
has administered the country since 21 August 2014 (third
quarter) and declared a policy to carry out the potential
infrastructure projects and are ready for implementation
without delay. The projects include major highways, dual-track

รัฐบาลก่อน เช่น ถนน รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟฟ้า เพือ่ ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งใน AEC แต่โครงการใหญ่
ระดับชาติใช้เวลามากในการดำาเนินการ อีกทั้งเศรษฐกิจจีน ญี่ปุ่น
และยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำาคัญของไทยชะลอตัว ส่งผลให้
ในปี 2557 ภาคการส่งออกของไทยติดลบเป็นปีที่สองติดต่อกัน
อีกทั้งราคานำ้ามันดิบโลก (WTI) ลดลงต่อเนื่องในปี 2557 จากราคา
US$ 100 ต่อ BARREL มาอยูท่ ี่ US$ 53 ต่อ BARREL ณ สิน้ ปี 2557
หรือเกือบ 50% ทำาให้ราคาสินค้าเกษตรหลักของประเทศเช่น
ยางพารา ปาล์ ม นำ้ า มั น มั น สำ า ปะหลั ง มี ร าคาตกตำ่ า ส่ ง ผลให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 0.7% ในปี 2557
ในปี 2557 ตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ มียอดจำาหน่าย
ลดลงทั้ง 2 ตลาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอด
จำาหน่าย 1,699,218 คัน ลดลง 15.2 % จากปีกอ่ น ส่วนตลาดรถยนต์
มียอดจำาหน่าย 881,832 คัน ลดลง 33.7% จากปีกอ่ น ซึง่ ทัง้ สองตลาด
มียอดจำาหน่ายรายเดือนน้อยกว่าช่วงเดียวกันต่อเนือ่ ง 19 เดือนซ้อน
สำาหรับตลาดรถจักรยานยนต์ และ 20 เดือนซ้อน สำาหรับตลาดรถยนต์
บริษทั มีนโยบายรัดกุมในการให้บริการสินเชือ่ ทัง้ รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์อกี ทัง้ มีการเร่งรัดตัดหนีส้ ญ
ู ในกลุม่ ลูกค้าทีม่ กี ารชำาระค่างวด
อ่อนตัว ทำาให้ลกู หนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิของบริษทั อยูท่ ี่ 7,767.7 ล้านบาท
ลดลง 14.3% ส่งผลทำาให้กาำ ไรสุทธิลดลงอยูท่ ี่ 195.6 ล้านบาทหรือ
ลดลง 54.4% จากปีก่อน เนื่องจากภาคการใช้จ่ายในประเทศไทย
ถดถอยต่อเนือ่ งมา 7 ไตรมาสซ้อน ในระยะสัน้ ทางบริษทั เชือ่ มัน่ ว่า
การขยายตัวของเศรษฐกิจของเมืองไทยจะกลับมาฟน ตัวจากนโยบาย
การกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ ในปี 2557 บริษทั ได้เปิดบริษทั ย่อย
อีก 2 บริษทั ใน 2 ประเทศ คือประเทศกัมพูชา ภายใต้ชอื่ “Suosdey
Finance PLC” และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภายใต้ชอื่ “Sabaidee Leasing Co., Ltd.” โดยชือ่ ของทัง้ สองบริษทั
มีความหมายว่า “สวัสดี” ในภาษาท้องถิ่น เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ และเตรียมความพร้อมก่อนการ
เปิดตัวของประชาคม AEC อย่างเป็นทางการในปี 2558 และเป็น
กลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของบริษทั เพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนีข้ อบคุณลูกค้า พันธมิตรทาง
ธุรกิจ นักลงทุน สถาบันการเงิน สำานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
และท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดี
เสมอมา ความสำาเร็จขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดจาก
ความมุ่งมั่น และประสบการณ์ของบุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร
พนักงานของบริษทั ทำาให้บริษทั ฯ เป็นผูน้ าำ อันดับ 1 ต่อเนือ่ งมากกว่า
30 ปี ในธุรกิจเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในปีนี้ บริษทั เริม่ ทศวรรษใหม่ โดยเริม่ ขยายงานเพือ่ เป้าหมายทีจ่ ะเป็น
บริษัทในภูมิภาคอาเซียน ในการดำาเนินงานข้าพเจ้ามีความมั่นใจ
เป็นอย่างยิง่ ว่า บริษทั ฯ จะเติบโตต่อเนือ่ งทัง้ ในประเทศ และในอาเซียน
ในอนาคตอย่างยัง่ ยืน

ดร.ชุ มพล พรประภำ
ประธำนกรรมกำร

rail, high-speed trains and electric trains of which will encourage
Thailand to be a logistic hub for the ASEAN Community.
However, this national infrastructure projects will be build in
phases but with economic slowdown in Thailand’s major
export markets which are China, Japan and Europe caused
the 2014 export to plunge for two consecutive years. In
addition, the crude oil (WTI) price falling from US$ 100 per
barrel to US$ 53 per barrel or almost 50% at the end of
the year 2014 pushed down the prices of major agricultural
products in the country such as rubber, palm oil and tapioca
to declined which resulted in the Thai economy to growth
at only 0.7% in 2014.
In 2014, both motorcycle and automobile sales have
declined for two consecutive years. Motorcycle sales was
1,699,218 units or 15.2% decreased, while automobile sales
was 881,832 units or 33.7% decreased from the previous year.
Both markets monthly sales has declined compare to
the previous month for 19 and 20 consecutive months
in motorcycle and automobile sales, respectively. TK has
implemented a strict credit controls on loan origination for
both motorcycles and automobile hire purchase business as
well as accelerated the bad debt write off which resulted
in decrease in hire purchase receivables to 7,767.7 Million
Baht and net profit to 195.6 Million Baht or 14.3% and
54.4% declined from the previous year. Even though,
the consumer spending has fallen for seven consecutive
quarters, TK confidence that Thailand’s economy will start
to recover as a result of the government spending plans.
During the year 2014, two subsidiary companies have been
set up to provide motorcycle and automobile hire-purchase
in two countries which are “Suosdey Finance PLC” in
Cambodia and “Sabaidee Leasing Co., Ltd.” in Laos. Both
of the subsidiary companies’ names mean “Greeting” in their
languages. This is TK’s preparation before AEC start in 2015
and it is our medium and long term strategies for sustainable
growth of the Company.
Lastly, I would like to take this opportunity to express
our gratitude and thank to all loyal customers, business
alliances, investors, financial institutions, regulators and
shareholders for their trust and support to TK over the past
years. Recognition and gratitude should also bestowed upon
the loyal and hard working staffs and management team of
TK who have contributed to the continuous success and
number ONE position in motorcycle hire-purchase business
in Bangkok for over 30 consecutive years. TK is starting its
new decade by expanding into ASEAN, I am very confident
that TK will continue its sustained growth in Thailand and
within ASEAN in the many years to come.

Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่า นผู ้ ถือ หุ้ น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า นซึ่ ง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี และ
การจัดการ โดยมี นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายทวีป ชาติธ�ำรง และ นายพงษ์ศกั ดิ์ พรหมโรกุล
เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
หรือพนักงานของบริษัทและมี นางสุภัชฌา ทวีรักษ์ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิ ส ระ และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการสอบทาน
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2557 ได้มีการ
ประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงทุกครัง้ โดยได้มกี ารหารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ร่วมกับฝ่ายบัญชี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผูต้ รวจสอบภายใน
ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี ร ายงาน
ทางการเงินทีถ่ กู ต้อง และเพียงพอ และได้รายงานผลการประชุม
ทุกครัง้ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
โดยในปี 2557 ได้จดั ให้มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งคณะอยู่ในระดับดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานงบการเงิ น
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2557 สิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม โดยได้
ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ทุ ก ครั้ ง ได้ ส อบถามในเรื่ อ ง
ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผย
ข้ อ มู ล และผลกระทบต่ อ งบการเงิ น จากการใช้ ป ระกาศ
มาตรฐานการบัญชีใหม่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การจัดท�ำงบการเงิน
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ตามรายงานและความเห็นของผู้สอบบัญชี
และมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และทันเวลา สอดคล้องกับ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก�ำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำไตรมาส และ
ประจ�ำปี พร้อมทัง้ ได้ให้ขอ้ แนะน�ำ และติดตามการด�ำเนินการ
แก้ไข ในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ นอกจากนีไ้ ด้ให้ความเห็นชอบ
ต่อแผนการตรวจสอบภายในปี 2558 ด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และ
มี ค วามเห็นว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว
ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่ ว นการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ประจ�ำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเห็นชอบ
ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2558 แต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท
จ�ำกัด โดยมี นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 5389 หรือนายพิศษิ ฐ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 2803 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 เป็นผู้สอบบัญชี
ในอั ต ราค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี 2,720,000 บาท
ซึ่งมากกว่าปี 2557 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ที่ 2,240,000 บาท
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วยความอิสระ
ในการสอบทานงบการเงิน การควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสมและการสอบทานรายการบั ญ ชี กั บ กิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั น รวมทั้ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นางสาวอรพินธุ ์ ชาติอัปสร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2558

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ รกิจ
1. วิสยั ทัศน์

การเป็นบริษทั ชัน้ น�ำทีด่ �ำเนินธุรกิจเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโต
อย่างยัง่ ยืนและธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษทั ยังคงมุง่ เน้นในธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทมีความรู้ความช�ำนาญ โดยตั้ง
เป้าหมายขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการออกไปนอกเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุมพืน้ ที่
จังหวัดใหญ่ในแต่ละภูมภิ าคของประเทศไทย และมีเป้าหมาย
ที่จะขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ในปี 2557 บริษทั มีการจัดตัง้ บริษทั ย่อย
เพิ่ม 2 แห่ง เพื่อด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ เพิม่ เติมใน 2 ประเทศ คือประเทศกัมพูชาและ
ประเทศลาว ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์
บริษทั จะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง โดยมุง่ เน้นให้บริการ
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพือ่ ง่ายต่อการบริหารจัดการและ
ควบคุมต้นทุนในการด�ำเนินการ
อนึง่ บริษทั ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินเชือ่ และ
อัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลัก โดยที่การเติบโตขยาย
สินเชื่อของบริษัทยังคงต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยง
ทีร่ ดั กุมและควบคุมได้ ไม่วา่ จะเป็นการคัดคุณภาพของลูกค้าอย่าง
เข้มงวดตามมาตรฐาน รวมทัง้ การตัง้ ส�ำรองฯ อย่างเพียงพอ
เพื่อคงไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมทั้ง
ผูบ้ ริหารในทุกระดับได้ตระหนักและมุง่ เน้นในหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถสร้ า งผลตอบแทนที่ ดี
และยัง่ ยืนแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลและ
ชีแ้ จงข้อมูลทีจ่ �ำเป็นและเพียงพอของบริษทั แก่นกั ลงทุนสถาบัน
นักวิเคราะห์และผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไป ผูบ้ ริหารระดับสูงได้ถอื เป็นภารกิจ
ทีส่ �ำคัญ เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานของบริษทั ได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
2. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฐิ ติ ก ร จ�ำกั ด (มหาชน) ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ

คุณอโนทัย พรประภา เพื่อประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ โดยในช่วงต้น
ได้เน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขต
กรุ ง เทพและปริ ม ณฑลในนามของบริ ษั ท ฐิ ติ ก ร จ�ำกั ด
หลั ง จากนั้ น ในปี 2538 จึ ง ขยายตั ว ออกไปในพื้ น ที่
ภาคตะวันออกในชือ่ บริษทั ซี.วี.เอ จ�ำกัด ซึง่ บริษทั ฐิตกิ ร
จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้ด�ำเนินการ
และในปี 2546 บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้ กิจการของ
บริษทั ชยภาค จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพือ่ ขยายสินเชือ่
ในส่วนของการให้เช่าซื้อรถยนต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล
ต่อมาในปี 2547 ได้มกี ารจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนโดย บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด ได้หยุดการ
ปล่อยสินเชื่อโดยหันมาเน้นในเรื่องของการบริหารติดตาม
หนีส้ นิ เพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการปล่อยสินเชือ่ รถจักรยานยนต์
ทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินการของ บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทยและมีการขยายสาขา
อย่างต่อเนือ่ ง จาก 27 สาขา ณ สิน้ ปี 2544 เป็น 78 สาขา
ณ สิน้ ปี 2554 ครอบคลุม 45 จังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ
ปี 2554 บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้ กิจการ
ของบริษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้ อ ยละ 99.99 และเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ท ที เ ค เด็ บ ท์
เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด เพือ่ ขยายธุรกิจเกีย่ วกับการให้บริการจัดเก็บหนี้
ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูใ้ ห้บริการ
สินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์รายใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย มี
ส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือนมิถนุ ายน
2555 อยูท่ ี่ 20.27% สูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนือ่ งมา 30 ปี
และยังเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อเช่าซื้อที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณจากส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผูป้ ระกอบการซึง่ รักษาสิทธิผบู้ ริโภค
ด้านสัญญาทีเ่ ป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีสาขา
90 สาขา ครอบคลุม 53 จังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ อีกทัง้
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี แ ผนการอย่ า งชั ด เจนที่ จ ะด�ำเนิ น การขยาย
การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มประเทศ ASEAN ซึ่งจะมี
การเปิดการค้าเสรี AEC ในปี 2557 โดยในปี 2557 บริษทั
มีการจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ
คือ ประเทศกัมพูชา ภายใต้ชอื่ “Suosdey Finance PLC”
และประเทศลาวภายใต้ชอื่ “Sabaidee Leasing Co., Ltd.”
เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท แบ่งได้ดังนี้

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และต่างจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ถือหุ้น 99.99%

ถือหุ้น 99.99%

บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด

บริษัท ชยภาค จ�ากัด

บริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จ�ากัด

ธุรกิจให้บริการด้าน
การติดตามหนี้สิน

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ธุรกิจให้บริการจัดเก็บหนี้

ถือหุ้น 98.00%
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ถือหุ้น 99.99%

ถือหุ้น 61.91%

Suosdey Finance PLC.

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ในประเทศกัมพูชา

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ในประเทศลาว

รำยงำนประจ�ำปี 2557

ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
กลุม่ บริษทั ประกอบด้วยบริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด   บริษัท ชยภาค
จ�ำกัด บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด   Suosdey
Finance PLC และ Sabaidee Leasing Co.,Ltd. ด�ำเนิน
ธุรกิจหลักโดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2557 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก

กลุ่มธุรกิจ/ด�ำเนินการโดย

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2555-2557
สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้

งบการเงินรวม
% การถือหุ้น
2557
ของบริษัท ล้านบาท
%

1. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
99.99
Suosdey Finance PLC
98.00
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
61.91
                                รวมรายได้ 		
2. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
                                รวมรายได้
3. รายได้อื่นๆ
ขายสินค้า
รายได้ค่าธรรมเนียม
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
                           รวมรายได้อื่นๆ

ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์:รถยนต์:รายได้อื่นๆ เท่ากับ
75:2:23

งบการเงินรวม
2556
ล้านบาท %

งบการเงินรวม
2555
ล้านบาท %

2,758.4

75.0

2,944.5

75.8

2,622.6

71.6

99.99
		

66.1

1.8

82.5

2.1

81.2

2.2

		
		
		
		
		

21.0
51.0
423.0
359.6
854.6

0.6
1.4
11.5
9.8
23.2

33.4
46.0
366.9
410.2
856.5

0.9
1.2
9.4
10.6
22.1

97.4
44.5
374.8
441.9
958.6

2.7
1.2
10.2
12.1
26.2

3,679.1

100.0

3,883.5

100.0

3,662.4

100.0

                  รวมรายได้

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
1. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
การแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันอยู่ในรูปของการให้บริการสินเชื่อ
ที่ ร วดเร็ ว และมี ส าขาครอบคลุ ม สามารถให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า
อย่างทั่วถึง การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
สามารถแบ่งตามพื้นที่การให้บริการออกเป็นเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล และเขตต่างจังหวัด โดยทัว่ ไปในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลจะมีการแข่งขันทีส่ งู กว่าต่างจังหวัด ทัง้ นีต้ งั้ แต่
ปี 2544 เป็นต้นมา  อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อเพื่อการ
เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์โดยทัว่ ไปอยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 1.5 – 2.5
ต่อเดือน ยกเว้นในบางช่วงเวลาอาจจะมีการจัดส่งเสริม
การขายให้กับสินค้าเฉพาะรุ่นในระยะเวลาจ�ำกัด ส่งเสริม
การขายสินค้าประเภทนั้นๆ
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทเป็นผู้น�ำในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ตามการจัดล�ำดับของสมาคมธุรกิจเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ไทย
รถจั ก รยานยนต์ โดยเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ ต่อเนื่องมา  30 ปี โดยส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพ
รถจักรยานยนต์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ 1 และปริมณฑล ณ เดือน มิถุนายน 2555 อยู่ที่ร้อยละ 20.27   

1. ฐิติกร
2. ไฮเวย์
3. กรุ๊ปลีส
4. ธนบรรณ
5. อยุธยา แคปปิตอล
6. ธนชาติ
7. อินเตอร์บางจาก
8. อื่นๆ
		

ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)*
คัน
%
23,680 20.27
19,951 17.08
13,972 11.96
13,799 11.81
15,451 13.22
3,339
2.86
1,742
1.49
24,907 21.32
116,841 100.00

ปี 2554
คัน
43,836
35,528
24,669
24,166
18,371
5,593
2,053
33,160
187,376

ปี 2553

%
คัน
23.39 51,956
18.96 42,399
13.17 26,451
12.90 27,405
9.80 17,927
2.98
6,621
1.10
1,869
17.70 29,356
100.00 203,984

%
25.47
20.79
12.97
13.43
8.79
3.25
0.92
14.39
100.00

ปี 2552
ปี 2551
คัน
%
คัน
%
50,213 25.11 57,160 21.89
39,156 19.58 44,818 17.16
21,076 10.54 23,612 9.04
21,702 10.85 25,040 9.59
17,237
8.62 26,215 10.04
10,388
5.19 26,429 10.12
3,596
1.80 6,395 2.45
36,615 18.31 51,485 19.71
199,983 100.00 261,154 100.00

ที่มา  : สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย, กรมการขนส่งทางบกและบริษัทฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ  :  ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากทางกรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของข้อมูลได้                   

2. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในปั จ จุ บั น สถาบั น การเงิ น หลายแห่ ง ได้ หั น มา
ขยายสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากอุตสาหกรรม
รถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง
ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน ท�ำให้
นับตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2544 เป็นต้นมา  อัตราดอกเบี้ย
ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทเงินทุน
อยู่ที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ 2.35-2.70 ต่อปีส�ำหรับรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล และระดับเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.7-2.9 ต่อปีส�ำหรับรถ
เพื่อการพาณิชย์ โดยอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อ
รถยนต์มอื สองจะอยูใ่ นช่วงร้อยละ 4.1-4.5  ต่อปี ทัง้ นี้ ขึน้ กับ
ประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ คุณสมบัติผู้เช่าซื้อ เช่น รายได้
อาชีพ ภูมิล�ำเนาของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้ำประกัน จากสภาวะ
การแข่งขันท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ สินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ลดต�ำ่ ลง
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โดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ท�ำให้ผู้ประกอบการบางแห่งมีการ
ปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อส�ำหรับรถยนต์
มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
กลยุทธ์การแข่งขัน
กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังนี้
1. การให้บริการลูกค้าทีด่ ี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อคอยให้บริการประจ�ำ
ตามส�ำนักงานและ/หรือสาขาของผูจ้ ำ� หน่ายรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ รวม 1,032 แห่ง และ 45 แห่งตามล�ำดับ
เจ้าหน้าทีข่ องกลุม่ บริษทั สามารถแจ้งผลการพิจารณาสินเชือ่
เช่าซื้อให้กับลูกค้าทราบภายใน 3 วันส�ำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ และภายใน 7 วันส�ำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ
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รถยนต์ เมื่ อ ลู ก ค้ า ได้ รั บ การอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ กลุ ่ ม บริ ษั ท
ยังสามารถช�ำระค่าสินค้าให้แก่ผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ที่มีประวัติการค้าที่ดีอย่างรวดเร็วภายใต้ขั้นตอน
การอนุมัติที่รัดกุม
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ  
กลุ ่ ม บริ ษั ท และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์มีความสัมพันธ์ที่ดี
ทางธุรกิจ และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันมานานกว่า 40 ปี
โดยพันธมิตรทางธุรกิจได้สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ ่ ม บริ ษั ท โดยการแนะน� ำ ลู ก ค้ า  และร่ ว มจั ด กิ จ กรรม
ในการส่ ง เสริ ม การขายต่ า งๆ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท
มีความได้เปรียบต่อผู้ประกอบการรายอื่น
3. การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินค่างวด
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกให้ แ ก่ ลู ก ค้ า  กลุ ่ ม บริ ษั ท
ได้เพิ่มช่องทางการรับช�ำระเงินค่างวดโดยสามารถช�ำระเงิน
ผ่านธนาคารพาณิชย์ ส�ำนักงานสาขาของบริษัทและบริษัท
ย่อย   เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ Tesco Lotus, True Money
และ Counter Service ซึ่งกระจายอยู่ตามร้านค้าสะดวกซื้อ
ทั่วประเทศ
4. การมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริหารหนี้
กระจายอยู่เต็มพื้นที่ที่ให้บริการ
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี เ จ้ า หน้ า ที่ สิ น เชื่ อ และเจ้ า หน้ า ที่
บริหารหนี้ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและในต่างจังหวัด เพื่อ
ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยเจ้าหน้าที่
ดั ง กล่ า วมี ค วามช� ำ นาญในพื้ น ที่ ที่ ค รอบคลุ ม เป็ น อย่ า งดี
ซึ่งจะส่งผลให้การบริการ การตรวจสอบข้อมูล การเร่งรัด
หนี้สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาบุคลากร   
กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ จั ด อบรมและพั ฒ นาความรู ้ ใ ห้ แ ก่
บุคลากรอย่างสม�ำ่ เสมอให้ทนั กับการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของเจ้าหน้าทีใ่ ห้มมี าตรฐาน
เดี ย วกั น ตามที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ก� ำ หนดซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ส ามารถ
บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในการให้สินเชื่อ

6. การเป็นสมาชิกสมาคมเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์
กลุ ่ ม บริ ษั ท เป็ น ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง และเป็ น สมาชิ ก ของ
สมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ
สมาคมเช่าซือ้ รถยนต์ ส่งผลให้กลุม่ บริษทั สามารถแลกเปลีย่ น
ข้อมูลและพัฒนามาตรฐานในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
นโยบายราคา
กลุ ่ ม บริ ษั ท ไม่ มี น โยบายด้ า นการแข่ ง ขั น โดยการ
ตั ด ราคา  แต่ จ ะก� ำ หนดอั ต ราดอกเบี้ ย โดยพิ จ ารณาตาม
ความเหมาะสม ประกอบกั บ ต้ น ทุ น การด� ำ เนิ น งานของ
บริษัท นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
ทีเ่ ช่าซือ้ ได้แก่ ประเภทและยีห่ อ้ รถ  สภาพและอายุการใช้งาน
ของรถ รวมถึงคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้ำประกัน



ช่องทางการจ�ำหน่าย
ในการให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท นั้ น
ลูกค้าจะติดต่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
(1) ติดต่อผู้จ�ำหน่ายสินค้าซึ่งได้แก่ Dealer หรือ
Sub dealer ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางกลุ่มบริษัท
โดยผู้จ�ำหน่ายสินค้าจะแนะน�ำลูกค้าให้แก่กลุ่มบริษัท
(2) ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(3) ติดต่อกลุม่ บริษทั โดยตรงผ่านส�ำนักงานใหญ่หรือ
ส�ำนักงานสาขา 
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ได้ให้บริการผ่านช่องทางแรกประมาณ
ร้อยละ 95 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ยึดนโยบายประกอบธุรกิจ
ในลักษณะประสานประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และ มุ่งรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย ท�ำให้บริษัท
สามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการเพิ่ม
จ�ำนวนสาขาอย่างต่อเนื่องจาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544 เป็น
90 สาขา ณ สิ้นปี 2557 ครอบคลุม 53 จังหวัดทั่วทุกภาค
ของประเทศ
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แนวโน้มอุตสาหกรรม
ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศสามารถสร้างยอดจ�ำหน่ายสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์
โดยมียอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ 2,125,646 คันและมี
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ 1,434,669 คัน ซึ่งเป็นผลโดยตรง
จากนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการคั นแรกและ
โครงการรับจ�ำน�ำข้าว ซึง่ ส่งผลต่อเนือ่ งไปถึงครึง่ ปีแรก 2556
โดยเฉพาะยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ เนือ่ งจากลูกค้ารอรับส่งมอบ
รถยนต์ที่จองไว้ในปีที่ผ่านมา   แต่ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2
ปี 2556 เป็นต้นมา  เศรษฐกิจไทยเริ่มชะลอตัวต่อเนื่อง
7 ไตรมาสซ้อน จนถึงปลายปี 2557 โดยภาคส่งออกติดลบ
สองปีซ้อน ที่ -0.3% ในปี 2556 และ -0.4% 2557 ซึ่งเป็น
ครั้งแรกหลังจากตัวเลขการส่งออกเคยติดลบเมื่อ 10 ปีก่อน
ในปี 2546 ที่ -10.0% อันเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในสหรัฐอเมริกา หลายประเทศในทวีปยุโรป จีน และ
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ญีป่ นุ่ ประกอบกับความไม่สงบภายในประเทศในช่วงไตรมาส
4 ถึงไตรมาส 2 ปี 2557 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจ ท�ำให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.
ท�ำการรัฐประหาร และจัดตั้งรัฐบาลในไตรมาส 3 อีกทั้ง
ราคาน�้ำมันดิบโลก(WTI) ลดลงต่อเนื่องจาก US$ 100 ต่อ
BARREL มาอยู่ที่ US$ 53 ต่อ BARREL ณ สิ้นปี 2557 หรือ
เกือบ 50% ท�ำให้ราคาสินค้าเกษตรหลักของประเทศ เช่น
ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน มันส�ำปะหลัง มีราคาตกต�่ำ  เป็นผล
ให้ตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในปี 2557 มียอด
จ� ำ หน่ า ยลดลงทั้ ง 2 ตลาดต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 2 ตลาด
รถจักรยานยนต์ มียอดจ�ำหน่าย 1,699,218 คัน ลดลง 15.2%  
จากปีก่อน ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่าย 881,832 คัน
ลดลง 33.7% จากปีก่อน ซึ่งทั้งสองตลาดมียอดจ�ำหน่าย
รายเดือนน้อยกว่าช่วงเดียวกันต่อเนือ่ ง 19 เดือนซ้อน ส�ำหรับ
ตลาดรถจักรยานยนต์และ 20 เดือนซ้อน ส�ำหรับตลาดรถยนต์
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ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน
เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทเป็นดอกเบี้ยรับ
จากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งถูกก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
ไว้คงที่ตลอดอายุสัญญา  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
อัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้คงสัดส่วนการกู้ยืมเงิน
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา 
3-4 ปี และออกหุ้นกู้ระยะเวลา 3-5 ปีไว้ในระดับสูง ท�ำให้
บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว
อัตราดอกเบี้ยคงที่รวม 800 ล้านบาท (ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี จ�ำนวน 300 ล้านบาท) หุน้ กูร้ วม 2,920 ล้านบาท
(ถึ ง ก� ำ หนดช� ำ ระภายใน 1 ปี จ� ำ นวน 300 ล้ า นบาท)
ท�ำให้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกิน 1 ปี มีสัดส่วน
70.9 % ของยอดเงินกู้รวมและสัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่
ระยะยาว (รวมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) ที่ 84.5 %
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก บริษทั ทริสเรทติง้
จ�ำกัด ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่) ท�ำให้ทั้งสถาบันการเงิน
และผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้นในความแข็งแกร่งของ
ฐานะการเงินของทางบริษัท เป็นผลให้บริษัทได้รับเงื่อนไข
ที่ดีขึ้นตามล�ำดับ


ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
-   สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
มี ภ าวะการแข่ ง ขั น ที่ คู ่ แ ข่ ง รายใหม่ ส ามารถเข้ า มาใน
อุ ต สาหกรรมได้ ไ ม่ ย ากนั ก หากมี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์อยู่ใน
อุ ต สาหกรรมนี้ ม าเป็ น เวลายาวนานกว่ า  40 ปี ท� ำ ให้ มี
ระบบฐานข้อมูลลูกค้าเช่าซื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้กลุม่ บริษทั สามารถพิจารณาสินเชือ่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การให้บริการลูกค้า
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายของคู่ค้าและ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจายกว่า  324 แห่งในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและ


เจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจายกว่า 708 แห่ง ในต่างจังหวัด ท�ำให้
กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น
-   สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นั้น
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นบริษทั เงินทุนขนาดใหญ่   ผปู้ ระกอบการ
ในรู ปบริ ษั ท ที่ เ กิ ดจากการร่ วมทุ นของบริ ษั ท แม่ ข องค่า ย
รถยนต์ หรื อ บริ ษั ท ข้ า มชาติ ซึ่ ง มี ค วามได้ เ ปรี ย บจาก
ต้นทุนทางการเงินที่ต�่ำและฐานเงินทุนขนาดใหญ่ ได้แข่งขัน
ในด้ า นราคาอย่ า งรุ น แรงเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม า  ซึ่ ง ส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ แต่ในปี
ที่ ผ ่ า นมามี ผู ้ ป ระกอบการหลายรายประสบปั ญ หาจาก
ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จึงชะลอการให้สินเชื่อรถยนต์
ใหม่จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ ในการที่จะคัดเลือก
ลู ก ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพจึ ง หั น มาให้ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ใ หม่
โดยแนวโน้มมีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงจนเกินไป
ความเสี่ยงต่อผลการด�ำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในการขยายธุ ร กิ จ ของผู ้ ป ระกอบการแต่ ล ะราย
ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามารถ
ท�ำได้ตามศักยภาพของบริษทั โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดจากหน่วยงาน
ใดๆ  ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการทุกรายมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ความเสีย่ ง
จากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากขาดความระมัดระวัง
ในการให้สินเชื่อ และขาดระบบการบริหารและการจัดการ
ที่ดี อย่างไรก็ตามจากการที่กลุ่มบริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพของสินเชือ่ และหลักประกัน กลุม่ บริษทั จึงได้กำ� หนด
มาตรการส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ที่ ชั ด เจน ก� ำ หนดให้ มี ม าตรฐาน
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน รวมถึง
การก�ำหนดวงเงินสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งของลูกหนี้
และหลักประกันแต่ละราย ทั้งนี้บริษัทได้มีการตั้งส�ำรอง
เป็ น ค่ า เผื่ อ ส� ำ หรั บ ความเสี่ ย งในอนาคต เป็ น จ� ำ นวน
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด


บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการขายทรัพย์สินที่ยึด
มาได้
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่กลุ่มบริษัทยึดคืนมาจะ
ถูกน�ำมาจ�ำหน่าย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกค้าช�ำระค่างวดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า  3 งวดจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุน
จากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการ
ขาดทุนเกิดขึ้น ส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าว ยังสามารถ
ติดตามทวงถามจากผู้ใช้บริการเช่าซื้อและผู้ค�้ำประกันได้
ซึง่ จะสามารถชดเชยความเสียหายดังกล่าวลงได้ อนึง่ จ�ำนวน
ผลขาดทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ สภาพ ยี่ห้อ รุ่นรถ
จ�ำนวนปี และความต้องการในท้องตลาดที่มีต่อสินค้านั้นๆ
นอกจากนี้บริษัทยังมีการว่าจ้างปรับสภาพรถจักรยานยนต์
ของบริ ษั ท เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ สิ น ค้ า ก่ อ นน� ำ ออก
จ� ำ หน่ า ย ท� ำ ให้ ส ามารถลดความเสี่ ย งจากการขาดทุ น
ในการขายสินทรัพย์ที่ยึดมาได้อีกทางหนึ่ง


ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
จากการที่ บ ริ ษั ท ใช้ ร ะบบการอนุ มั ติ ที่ มี ม าตรฐาน
ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ระบบการให้
คะแนนสินเชื่อ ส�ำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ พนักงาน
สิ น เชื่ อ สามารถปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ม าตรฐาน และบริ ษั ท
สามารถลดการพึ่ ง พาผู ้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งๆ ได้ อย่ า งไรก็ ดี
บริษัทมีการให้ผลตอบแทนที่จูงใจต่อพนักงาน ประกอบกับ
การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ของพนักงานต่อไป


ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ
ปัจจุบนั ธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ ถูกก�ำกับโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งก�ำกับ
ดูแลสัญญาเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค เช่น ก�ำหนด
ระยะเวลาและขัน้ ตอนการบอกเลิกสัญญา และอัตราเบีย้ ปรับ
การผิดนัดจ่ายช�ำระในอัตราไม่เกิน MRR ของธนาคารกรุงไทย
+10% โดยมิ ไ ด้ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณา
เข้ามาก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อควบคุม
ให้การด�ำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
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ต่อทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจสินเชือ่ เช่าซือ้   อย่างไรก็ตามปัจจุบนั
กลุม่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีท่ าง ธปท. ใช้กำ� กับสถาบัน
การเงิน เช่น เกณฑ์การตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นโยบายการรับรู้และหยุดรับรู้รายได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัท
จึ ง เชื่ อ ว่ า การเข้ า มาก� ำ กั บ ดู แ ลของภาครั ฐ ในอนาคต
จะไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม บริ ษั ท
อย่างมีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ดหี ากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการ
ประเภทเช่าซื้อมากขึ้นจะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการ
รายเล็กๆ ที่ยังไม่มีระบบการท�ำงานที่เป็นมาตรฐาน และ
เป็นการสร้างก�ำแพงป้องกันมิให้มีผู้ประกอบการรายใหม่
เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้งา่ ยเหมือนเช่นในอดีต
ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างอายุของสินเชื่อ
เช่าซื้อกับแหล่งเงินทุน
เนื่ อ งจากระยะเวลาผ่ อ นช� ำ ระของสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ
มอเตอร์ไซค์อยู่ระหว่าง 24 ถึง 30 เดือน และสินเชื่อรถยนต์
อยู่ระหว่าง 48 ถึง 60 เดือน หากกู้เงินระยะสั้นจ�ำนวนมาก
อาจพิจารณาได้ว่าเป็นความเสี่ยงหากถูกสถาบันการเงิน
เรียกเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคืนทันที ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัท
มีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งและเป็นลูกค้าชัน้ ดีของสถาบันการเงิน
กว่า  14 แห่ง ไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินหรือการผิดนัด
ช� ำ ระหนี้ แม้ ก ระทั่ ง ในช่ ว งวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ในปี 2540
ที่สถาบันการเงินจ�ำนวนมากประสบปัญหาแต่กลุ่มบริษัท
ก็ มิ ไ ด้ ถู ก เรี ย กเงิ น กู ้ ยื ม คื น แต่ อ ย่ า งใด เพื่ อ เป็ น การลด
ความเสี่ยงในการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ บริษัทจึงได้เพิ่มเงินกู้
ระยะยาวเพื่ อ ลดความเสี่ ย งในด้ า นทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ซึง่   ณ  สิน้ ปี 2557 บริษทั มียอดเงินกูร้ ะยะยาวอัตราดอกเบีย้
คงที่กับสถาบันการเงินจ�ำนวน 800 ล้านบาท และหุ้นกู้
จ�ำนวน 2,920 ล้านบาท ท�ำให้เงินกู้ยืมระยะยาวอัตรา
ดอกเบีย้ คงที่ มีสดั ส่วน 70.9% ของยอดเงินกูร้ วมและสัดส่วน
เงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว (รวมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน
1 ปี) ที่ 84.5 % ส่งผลให้บริษัทสามารถจ�ำกัดความเสี่ยง
ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี


รายงานประจ�ำปี 2557
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สถานที่ตงั้ ส�ำนักงานใหญ่และสาขา
ณ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
1. ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
3. สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 100/65 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรเกษม 65
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
4. สาขาฉะเชิงเทรา
346 ถนนศุขประยูร ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

13. สาขาลพบุรี
เลขที่ 142 ถนนนารายณ์มหาราช
ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
14. สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 97/19 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม
ต�ำบลมะขามเตี้ย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
15. สาขานครปฐม
เลขที่ 312 ถนนเทศา ต�ำบลพระประโทน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
16. สาขาบุรีรัมย์
เลขที่ 239/1-2 หมู่ที่ 8 ต�ำบลอิสาณ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

5. สาขาศรีราชา
เลขที่ 15/27 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลสุรศักดิ์ 17. สาขานครศรีธรรมราช
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เลขที่ 186/17-18 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
ต�ำบลท่าวัง อ�ำเภอเมือง
6. สาขาแกลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เลขที่ 204/159-160 ถนนเลาหพันธ์
ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง
18. สาขาสุพรรณบุรี
จังหวัดระยอง 21110
เลขที่ 551 ถนนมาลัยแมน ต�ำบลท่าระหัด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
7. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์ ต�ำบลจันทนิมิต
19. สาขากาญจนบุรี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต ต�ำบลบ้านเหนือ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
8. สาขาชัยนาท
เลขที่ 215/20-21 หมู่ที่ 5 ถนนพรหมประเสริฐ 20. สาขาเพชรบุรี
ต�ำบลบ้านกล้วย อ�ำเภอเมือง
เลขที่ 94/10-11 หมู่ที่ 1 ต�ำบลต้นมะม่วง
จังหวัดชัยนาท 17000
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
9. สาขาปากช่อง
เลขที่ 438-6,7 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลปากช่อง
อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

21. สาขาหัวหิน
เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธุ์ ต�ำบลหัวหิน
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

25. สาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ต�ำบลท่าประดู่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
26. สาขาตราด
เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองเสม็ด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
27. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 155/41-42 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเมืองเก่า
อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
28. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่ 582 หมู่ที่ 8 ต�ำบลเมืองเก่า
อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
29. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
30. สาขาอยุธยา
เลขที่ 15/28-30 ถนนเดชาวุธ (ข)
ต�ำบลหอรัตนชัย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
31. สาขาอ่างทอง
เลขที่ 82/21 ต�ำบลย่านซื่อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
32. สาขานครสวรรค์
เลขที่ 434/59-60 หมู่ที่ 10 ถนนหิมพานต์
ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
33. สาขาชุมพร
เลขที่ 235/15-16 หมู่ 1 ถนนชุมพร-ระนอง
ต�ำบลวังไผ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

34. สาขาตรัง
เลขที่ 467, 469 ถนนพัทลุง ต�ำบลทับเที่ยง
22. สาขาชลบุรี
เลขที่ 5/8-9 ถนนวชิรปราการ ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
35. สาขาเชียงใหม่
11. สาขาขอนแก่น
เลขที่ 267/14 ถนนช้างคลาน ต�ำบลช้างคลาน
23. สาขาพัทยา
เลขที่ 114/60-64 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง เลขที่ 23/10-11 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
36. สาขาเชียงราย
12. สาขาก�ำแพงเพชร
เลขที่ 70/6-9 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน
24. สาขาบ้านฉาง
เลขที่ 456/1 ถนนเจริญสุข ต�ำบลในเมือง
ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง
เลขที่ 90/70 หมู่ที่ 1 ต�ำบลพลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร 62000
จังหวัดเชียงราย 57000
อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
10. สาขานครราชสีมา
เลขที่ 965,967 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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37. สาขาล�ำปาง
เลขที่ 342/13 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหัวเวียง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง 52000

60. สาขาเดิมบางนางบวช
49. สาขาราชบุรี
เลขที่ 260/46 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต�ำบลหน้าเมือง เลขที่ 158 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเขาพระ
อ�ำเภอเดิมบางนางบวช
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
38. สาขาอุดรธานี
50. สาขาสะพาน 4
เลขที่ 148/10 หมู่ที่ 5 ถนนประชารักษา
61. สาขาสระแก้ว
เลขที่ 177/113 ต�ำบลมาบยางพร
ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง
เลขที่ 97/109-110 ถนนสุวรรณศร
อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
จังหวัดอุดรธานี 41000
ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 27000
51. สาขาระนอง
39. สาขาสุโขทัย
เลขที่ 291/68, 69 ถนนเพชรเกษม
เลขที่ 50/12 ถนนบาลเมือง ต�ำบลธานี
62. สาขาเมืองเลย
ต�ำบลบางบอน อ�ำเภอเมืองระนอง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
เลขที่ 22/20-21 ถนนชุมสาย ต�ำบลกุดป่อง
จังหวัดระนอง 85000
อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
40. สาขาสิงห์บุรี
52 สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่ 729-730 ถนนวิไลจิตต์ ต�ำบลบางพุทรา เลขที่ 125/39 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง 63. สาขาพิจิตร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
เลขที่ 2/274-2/275 ถนนศรีมาลา ต�ำบลในเมือง
ต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม
อ�ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
41. สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่ 38/27 ถนนสันติสุข ต�ำบลในเมือง
64. สาขาชุมแพ
53. สาขาชัยภูมิ
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เลขที่ 229/13 หมู่ที่ 2 ต�ำบลชุมแพ
เลขที่ 158-159 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
42. สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 29/70-71 ถนนธรรมบูชา ต�ำบลในเมือง 54. สาขาบ้านโป่ง
65. สาขาบางปะอิน
อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 เลขที่ 19 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต�ำบลบ้านโป่ง เลขที่ 101/6-7 หมู่ที่ 9
ต�ำบลเชียงรากน้อย อ�ำเภอบางปะอิน
อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
43. สาขานางรอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
เลขที่ 781/26 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
55. สาขาภูเก็ต
ต�ำบลนางรอง อ�ำเภอนางรอง
เลขที่ 1/4 , 1/122-4 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรีย์ 66. สาขาพิมาย
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เลขที่ 550/4 หมู่ที่ 14 ต�ำบลในเมือง
ต�ำบลรัษฎา อ�ำเภอเมืองภูเก็ต
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
จังหวัดภูเก็ต 83000
44. สาขาศรีมหาโพธิ
เลขที่ 249/2-249/3 หมู่ที่ 4 ต�ำบลศรีมหาโพธิ 56. สาขาอุบลราชธานี
67. สาขาอุตรดิตถ์
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 เลขที่ 182 ถนนชวาลานอก
เลขที่ 12/3-12/4 ถนนเจษฎาบดินทร์
ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมือง
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
45. สาขามหาสารคาม
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขที่ 213/1-2 ถนนศรีสวัสดิด์ ำ� เนิน ต�ำบลตลาด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
68. สาขากระบี่
57. สาขาศรีสะเกษ
เลขที่ 1/31-32 ถนนวัชระ
เลขที่ 861/23-24 ถนนกสิกรรม
46. สาขากาฬสินธุ์
ต�ำบลกระบี่ใหญ่ อ�ำเภอเมือง
ต�ำบลเมืองใต้ อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ
เลขที่ 25/9 ถนนถีนานนท์ ต�ำบลกาฬสินธุ์
จังหวัดกระบี่ 81000
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
69. สาขาสุรินทร์
58. สาขาทุ่งสง
47. สาขาล�ำนารายณ์
เลขที่ 101/4-5 ถนนหลักเมือง
เลขที่ 480-480/1 หมู่ที่ 1
เลขที่ 13/4-5 หมู่ที่ 1 ต�ำบลชัยนารายณ์
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ต�ำบลชะมาย
อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 จังหวัดสุรินทร์ 32000
48. สาขาสระบุรี
เลขที่ 173/25-27 ถนนสุดบรรทัด
ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000
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59. สาขาเพชรบูรณ์
เลขที่ 58/34-35 ถนนสันคูเมือง
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

70. สาขาบึงกาฬ
เลขที่ 75/15 หมู่ที่ 9
ต�ำบลบึงกาฬ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ 38000

บริษัท ซี .วี.เอ. จ�ำกัด
1. ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240
3. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 155/41-42 หมู่ที่ 4
ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
4. สาขาชลบุรี
เลขที่ 5/9 ถนนวชิรปราการ
ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
5. สาขาพัทยา
เลขที่ 23/10-11 หมู่ที่ 6
ถนนสุขุมวิท ต�ำบลนาเกลือ
อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
6. สาขาศรีราชา
เลขที่ 15/27 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลสุรศักดิ์ อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110

7. สาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม
ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
8. สาขาแกลง
เลขที่ 204/159-160 ถนนสุขมุ วิท
ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110
9. สาขาบ้านฉาง
เลขที่ 138/3 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านฉาง
อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
10. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์
ต�ำบลจันทนิมิต อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
11. สาขาตราด
เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่ 5
ถนนตราด-แหลมงอบ ต�ำบลหนองเสม็ด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
12. สาขาอยุธยา
เลขที่ 15/28-30 ถนนเดชาวุธ (ข)
ต�ำบลหอรัตนไชย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

13. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
14. สาขาอ่างทอง
เลขที่ 82/21 หมู่ที่ 1 ต�ำบลย่านซื่อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
15. สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต
ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
16. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่ 582 หมู่ที่ 8 ต�ำบลเมืองเก่า
อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
17. สาขาเพชรบุรี
เลขที่ 94/10, 94/11 หมู่ที่ 1 ต�ำบลต้นมะม่วง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
18. สาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 18/10 ถนนสุขประยูร ต�ำบลบางตีนเป็ด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
19. สาขาหัวหิน
เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธ์ ต�ำบลหัวหิน
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 320 ห้อง 9 เอ อาคารตั้งฮั่วปัก ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
077, Thaduea Road Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak, Vientiane Capital, Lao PDR
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมู ลทั่วไปและข้อมู ลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลบริษัท		
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

:
:
		
		
Website
:
ประเภทธุรกิจ
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
www.tk.co.th
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
หุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุ้น

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป		
1. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
			
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
:

บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และบริการจัดเก็บหนี้			
หุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น

2. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
			
			
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
:

บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 320 ห้อง 9 เอ อาคารตั้งฮั่วปัก
ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
บริการจัดเก็บหนี้
หุ้นสามัญจ�ำนวน 8,935,000 หุ้น

3. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
			
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
:

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
เช่าซื้อรถยนต์
หุ้นสามัญจ�ำนวน 40,000 หุ้น

4. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
:

Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
หุ้นสามัญจ�ำนวน 100,000 หุ้น
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ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป		
5. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด :

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
077, Thaduea Road Unit 05, Ban Buengkayong
Srisattanak, Vientiane Capital, Lao PDR 		
ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
หุ้นสามัญจ�ำนวน 656,250 หุ้น

ข้อมูลอ้างอิง		
นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
สถานที่ตั้ง
:
		
		
		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2359 1200-1 โทรสาร 0 2359 1259-63

ผู้สอบบัญชี
:
		
		
		
สถานที่ตั้ง
:
		
		

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 หรือ
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425
705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2630 7500 โทรสาร 0 2630 7506

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู ้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1. กลุ่มคุณชุมพล พรประภา
- บริษัท สินทองหล่อ จำ�กัด
- นางอโนทัย พรประภา
- บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เเนชั่นแนล จำ�กัด
- ดร.ชุมพล พรประภา
2. กลุ่มคุณรักสนิท พรประภา
- นายรักสนิท พรประภา
- นางสิริรัตน์ พรประภา
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
4. น.ส.สมศรี พิพัฒน์วีรวัฒน์
5. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
6. กองทุนเปิด บัวหลวงสิรผิ ลบรรษัทภิบาลเพือ่ การเลีย้ งชีพ
7. น.ส.ปฤณ พรประภา
8. กองทุนเปิด บัวหลวงธนาคม
9. นางปานทิพย์ ปานสวัสดิ์
10. นางมาลี เจียรพินิจนันท์
รวม

จำ�นวนหุ้น2557/2014
ที่ถือ (หุ้น)
296,500,000
211,800,000
49,100,000
18,200,000
17,400,000
25,500,000

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
59.300
42.360
9.820
3.640
3.480
5.100

25,450,000
50,000
25,500,000
5,675,000
4,869,200
4,563,800
4,562,900
4,129,200
3,900,000
3,900,000
379,100,000

5.090
0.010
5.100
1.135
0.974
0.913
0.913
0.826
0.780
0.780
75.820

ทีม่ า : รายงานรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ วันที่ 10 มีนาคม 2557 โดย บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ ผู ้ ถื อหุ ้ น ในอั ตราไม่เ กินร้อยละ 60 ของก�ำไรหลั ง หั ก
ภาษีเงินได้ของบริษัท
ส� ำ หรั บ นโยบายการจ่ า ยปั น ผลของบริ ษั ท ย่ อ ย
จะมี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราไม่ ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 30
ของก�ำไรหลังหักภาษีเงินได้แต่ละปี
ทั้ ง นี้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ ใช้ ป ั จ จั ย
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ม าพิ จ ารณาประกอบเช่ น ผลการด� ำ เนิ น งาน

และฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท สภาพคล่ อ งของบริ ษั ท
การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เว้ น แต่ จ ะเป็ น การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่ า งกาลซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว
โดยให้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

เปรียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
ปี

2552

2553

2554

2555

2556

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

0.64

1.03

0.98

1.42

0.75

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

0.36

0.52

0.58

0.80

0.43

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)

56.5

50.3

59.0

56.9

57.5

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
และต้องไม่ต�่ำกว่า 3 คน
2. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ย 3 คน
ที่มีความเป็นอิสระโดยมีหน้าที่ตามที่ก� ำหนดในข้อบังคับ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ จ ะ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่น
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
3. มี ก ารมอบอ� ำ นาจระหว่ า งคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ ทีช่ ดั เจน ตามรายละเอียดทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
การก�ำกับดูแลกิจการแล้ว
นิ ย าม คุ ณ สมบั ติ และหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
กรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้ที่มีอ�ำนาจ
ควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี
ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส
พี่ น ้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ ง คู ่ ส มรสของบุ ต ร ของผู ้ บ ริ ห าร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้ วิ จ ารณญาณ
อย่างอิสระรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และช่ ว ง 2 ปี
ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ำ
รายการทางการค้า ที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์
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หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ซึง่ มีมลู ค่ารายการตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ� นวนใด
จะต�ำ่ กว่า
5. ไม่เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทัง้ ในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อน
ได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
เป็นทีป่ รึกษาทางกฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการ ให้ ตั ด สิ น ใจในการด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท
บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ย่ อ ยล�ำดั บเดี ย วกั น หรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมี กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
2. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ
4. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ
5. นายประพล พรประภา
กรรมการ/
		
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค2
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ/
		
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
กรรมการอิสระ/
8. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
		
ประธานกรรมการ
		
ตรวจสอบ
9. นายทวีป ชาติธ�ำรง
กรรมการอิสระ/
		
ประธานกรรมการสรรหา
		
และก�ำหนดค่าตอบแทน
		
กรรมการ/
		
กรรมการตรวจสอบ
10. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล
กรรมการอิสระ/
		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
11. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
		
กรรมการสรรหา
		
และก�ำหนดค่าตอบแทน
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
		
นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์1

ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
สามัญ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนด
ตรวจสอบ
บริษัท
ผู้ถือหุ้น
เข้าประชุม/ เข้าประชุม/ เข้าประชุม/ ค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้งหมด เข้าประชุม/ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

1/1
1/1

4/4
5/5		

1/1

5/5

4/4

1/1

5/5

4/4

1/1

5/5

4/4

1/1

4/5		

ที่ปรึกษา
1/1
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการ		

2/2

2/2

2/2

5/5
1/1

หมายเหตุ : 1. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
2. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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2. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 14 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ
2. นายประพล พรประภา
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
5. นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3
7. นายคัมภีร์ หวังสุนทร
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2
8. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
9. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3
10. นายปิติ งามเลิศ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4
11. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
12 นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4
13. นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 1
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 2
14. นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
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โครงสร้างภายในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการผู ้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ส�ำนักกรรมการผู ้จัดการ

รองกรรมการผู ้จัดการ

รองกรรมการผู ้จัดการ

ผู ้ช่วยรองกรรมการ
ผู ้จัดการ

ฝ่ าย
บริหารธุ รกิจ
เช่ าซื้อ 1

ฝ่ าย
บริหารธุ รกิจ
เช่ าซื้อ 3

ฝ่ าย
สินเชื่อ
เช่ าซื้อ 2

ฝ่ าย
ปฏิบัติการ 1

ฝ่ าย
ปฏิบัติการ 4

ฝ่ ายตรวจสอบ
และบริหาร
หนี้พิเศษ
โซน 1

ฝ่ าย
ปฏิบัติการ 2

ฝ่ ายตรวจสอบ
และบริหาร
หนี้พิเศษ
โซน 2

ฝ่ าย
บริหารธุ รกิจ
เช่ าซื้อ 2

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ าย
ปฏิบัติการ 3

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวิชัย
สุรนัคครินทร์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตัง้ แต่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยคุณสมบัติของผู้ดำ� รงต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให้
กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
บริษทั ก�ำหนด โดยบริษทั จะพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบ
กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
โดยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารได้รบั ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน

โบนัส และเงินส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ส่วนกรรมการอิสระ
ได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมในวงเงินที่ขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการในแต่ละครัง้ ทีม่ าประชุม
40,000 บาท/ คน/ ครั้ง
- ส�ำหรับกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รบั ค่าตอบแทน
เป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง
โดยให้ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม 45,000
บาทต่อการประชุมต่อครั้ง
ในปี 2557 บริ ษั ท จ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ
จ�ำนวน 5 ท่าน ในฐานะที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยและที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษั ท ในรู ป ของ
เบี้ยประชุม ตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
เบี้ยประชุม (บาท)
คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
สรรหา
คณะ
กรรมการ และก�ำหนด
ตรวจสอบ ค่าตอบแทน
กรรมการ

รวม

1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

200,000

180,000		

380,000

2. นายทวีป ชาติธำ� รง

200,000

160,000

90,000

450,000

3. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

200,000

160,000		

360,000

4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

160,000		

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

	    รวม	
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80,000

240,000

200,000			

200,000

960,000	

500,000	

170,000	

1,630,000

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัท จ่า ยค่ า ตอบแทนผู ้ บริ ห ารโดยพิ จ ารณาจาก
ผลประกอบการของบริ ษั ท และผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดยในปี 2557 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผู ้ บ ริ ห าร จ� ำ นวน 14 คน ในรู ป ของเงิ น เดื อ น โบนั ส
เป็นจ�ำนวนเงิน 27,998,200 บาท
2) ค่าตอบแทนอื่น
2.1) ค่ า ตอบแทนอื่ น ของกรรมการ - ไม่ มี สิ ท ธิ
ประโยชน์ใดๆ
2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ให้แก่ผบู้ ริหาร
ปี 2557

โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน
โดยในปี 2557 บริษทั ได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ส�ำหรับผู้บริหาร 14 ราย รวมทั้งสิ้น 221,220 บาท

4. บุคลากร

บริ ษั ท มี พ นั ก งานทั้ ง หมด 1,882 คน โดยในปี
2557 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น
477.3 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส
สวัสดิการ และเงินสมทบ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
ในลักษณะเดียวกันกับบริษทั เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 87.4 ล้านบาท

บมจ.ฐิติกร

บริษัทย่อย

- ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (คน)
- ฝ่ายบริหารหนี้ (คน)
- ฝ่ายปฏิบัติการ (คน)
- ฝ่ายบัญชี (คน)
- ฝ่ายการเงิน (คน)
- ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ (คน)
- ส�ำนักตรวจสอบภายใน (คน)
- ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ (คน)

1,042
6
324
25
97
8
27
91

9
134
4
1
2
111

รวม (คน)

1,620

262

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

477.3

87.4

ทั้งนี้ ใน 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จ� ำ นวนพนั ก งานอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ และไม่ มี ข ้ อ พิ พ าท
ด้านแรงงานที่ส�ำคัญ
โดยบริษัทให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าแรง
และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน โดยในปี 2557 คิดเป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 564.7 ล้านบาท
บริษัท มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับการขยาย
ตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท

1

นอกเหนือจากการที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
พนั ก งานในรู ป เงิ น เดื อ น โบนั ส และเงิ น สมทบกองทุ น
เลี้ ย งชี พ แล้ ว บริ ษั ท ยั ง มี ส วั ส ดิ ก ารอื่ น ให้ กั บ พนั ก งาน
เช่ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี
ค่าเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด จัดให้มปี ระกันอุบตั เิ หตุหมู่
โครงการกองทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ให้ กั บ
พนักงานที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการให้รางวัลส�ำหรับ

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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พนั ก งานที่ มี ค วามตั้ ง ใจในการท� ำ งาน เป็ น รางวั ล
พนักงานดีเด่น เพือ่ เป็นการจูงใจให้พนักงานของบริษทั มีขวัญ
และก� ำ ลั ง ใจในการสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตให้ บ ริ ษั ท ฯ
ในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี น โยบายในการพั ฒ นาพนั ก งาน เพื่ อ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยมุง่ เน้นการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ นอกจากนี้
กลุ ่ ม บริ ษั ท ยั ง เน้ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส
ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี (Good Corporate Governance)

โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศส�ำหรับ
พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ
การท�ำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัท
ยังจัดอบรมทั้งการอบรมภายในบริษัท และการส่งอบรม
ภายนอกอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเช่าซื้อ
คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมทั่วไป เช่น ความรู้ด้าน
การบัญชี ภาษีอากร ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของสายงาน
ที่พนักงานนั้นท�ำงานอยู่

ข้อมูลการฝึกอบรม
สถิติการฝึกอบรมพนักงาน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

จ�ำนวนคน

1,005

1,036

1,174

จ�ำนวนชั่วโมง

6,030

6,216

14,280

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ในปี 2556 และ ปี 2557 แสดงจ�ำนวนหุ้นโดยรวมจ�ำนวนหุ้น
ของคูส่ มรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท และผู้บริหาร
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
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รายงานประจ�ำปี 2557

1) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ดร.ชุมพล พรประภา
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
นายทวีป ชาติธำ� รง
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

จ�ำนวนหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
66,500,000
6,700
25,450,000
25,500,000
2,000,000
-

66,500,000
6,700
25,450,000
25,500,000
2,000,000
150,000
-

150,000
-

2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ ผู้บริหาร *
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
นายคัมภีร์ หวังสุนทร
นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
นายปิติ งามเลิศ
นายประสิทธิ์ ไทรนนท์ทรีย์
นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์
นายพิศิษฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ

จ�ำนวนหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
23,000
-

15,000
33,000
-

15,000
10,000
-

* หมายเหตุ : ข้อมูลหลักทรัพย์ ของคณะผู้บริหารในตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเท่านั้น
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมู ลคณะกรรมการบริษัท
ดร.ชุมพล พรประภา

ประธานกรรมการ

อายุ :				
การถือหุ้น :
		
การศึกษา :			
				
				
				

73 ปี
13.30 %
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการคุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1
หลักสูตรการอบรม :		
The Role of the Chairman Program-RCP รุ่นที่ 13/2549
				
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
ปี 2515
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :		
ปี 2515-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปี 2523-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
ปี 2514-2553 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินทองหล่อ จ�ำกัด
ปี 2535-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ :				
74 ปี
การถือหุ้น :
		
ไม่มี
การศึกษา :			
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				
M.B.A. (The Gothenburg School of Economic and Business Administration, Sweden)
				
M.S. (Accounting), M.B.A. (International Business), University of Wisconsin (Madison)
หลักสูตรการอบรม :		
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
				
(ACP) รุ่นที่ 43/2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
				
หลักสูตร Director Accreditation Program-DAP รุ่นที่ 91/2554
				
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
20 เมษายน 2553
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :		
ปี 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปี 2550-2552 กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
				
ปี 2546-2548 กรรมการ ธนาคารออมสิน
				
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ MMP Corporation
ปี 2508-2544 อาจารย์ประจ�ำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2557

นายทวีป ชาติธ�ำรง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน		
			 และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :			
การถือหุ้น :
		
การศึกษา :		

66 ปี
ไม่มี
M.B.A. Quantitative Methods, St. Johns University
B.A. Mathematics, University of Oregon
หลักสูตรการอบรม :
หลักสูตร Director Accreditation Program-DAP รุ่นที่ 83/2553
			
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :
ปี 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
			
ปี 2552-2555 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
			
ปี 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปี 2549-2552 Advisor to the President, Bank Thai Plc.
			
ปี 2548-2552 Director, BT Securities Co., Ltd
ปี 2542-2547 Senior Executive Vice President (Institutional Banking), Bank Thai Plc.

นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ :				
74 ปี
การถือหุ้น :
		
0.0013%
การศึกษา :			
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการอบรม :		
หลักสูตร Director Accreditation Program-DAP รุ่นที่ 67/2550
		
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
23 เมษายน 2556
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :		
ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2542-2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
						
บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2540-2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปี 2540-2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
				
ปี 2534-2541 กรรมการ บริษัท อัลโกเทค จ�ำกัด
				
ปี 2534-2541 กรรมการ บริษัท สตาร์โพลีเมอร์คอปอเรชั่น จ�ำกัด
				
ปี 2530-2545 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิ จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ :				
การถือหุ้น :
		
การศึกษา :			

57 ปี
ไม่มี
Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business
			
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				
ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17
				
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการอบรม :		
วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
				
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
			
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3
			
หลักสูตร Director Certification Program–DCP รุ่นที่ 1/2542
			
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
หลักสูตร The Role of the Chairman Program-RCP ปี 2543
			
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
23 เมษายน 2556
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :		
ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร เหรัญญิก
						
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมป์
						
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอสน.)
				
ปัจจุบัน
กรรมการ ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจองค์การจัดการน�้ำเสีย (อจน.)
				
อดีต		
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
						
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
				
อดีต		
รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ
						
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
อายุ :				
68 ปี
การถือหุ้น :
		
5.10 %
ปริญญาตรีบัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A.
การศึกษา :			
หลักสูตรการอบรม :		
หลักสูตร Director Accreditation Program-DAP รุ่นที่ 67/2550
				
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
ปี 2515
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :		
ปี 2515-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
ปี 2522-2553 กรรมการ บริษัท สินพล จ�ำกัด
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หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2557

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
อายุ :				
65 ปี
การถือหุ้น :
		
5.10 %
การศึกษา :			
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI, U.S.A.
หลักสูตรการอบรม :		
หลักสูตร Director Accreditation Program-DAP รุ่นที่ 67/2550
				
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
ปี 2546
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :		
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปี 2545-2553 กรรมการบริหาร
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
ปี 2523-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินพล จ�ำกัด
ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
				
ปี 2532-2553
กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด
				
ปี 2537-2549
ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ
อายุ :				
45 ปี
การถือหุ้น :
		
0.40 %
การศึกษา :			
M.B.A. BABSON COLLEGE, MA, U.S.A.
				
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม :		
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3/2556 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
				
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า
				
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่นที่ 3/2552
				
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
				
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 7		
				
หลักสูตร Director Certification Program–DCP รุ่นที่ 50/2547
				
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
ปี 2544
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :		
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
				
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
				
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
		
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
				
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ปี 2545-2553
กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด
		
ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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นายประพล พรประภา กรรมการ
อายุ :				
41 ปี
การถือหุ้น :
		
ไม่มี
การศึกษา :			
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
หลักสูตรการอบรม :		
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า
				
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2)
				
สถาบันวิทยาการพลังงาน
				
หลักสูตร Director Accreditation Program-DAP รุ่นที่ 54/2549
				
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
				
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2551
				
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
ปี 2544
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :		
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
				
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
				
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
				
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
				
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2540-2544
นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน

นางบุ ษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ :				
55 ปี
การถือหุ้น :
		
0.03%
การศึกษา :			
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม :		
หลักสูตร Director Accreditation Program-DAP รุ่น17/2547
				
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
ปี 2545
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :		
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
				
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
				
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
				
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด 			
ปี 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จ�ำกัด
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หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2557

นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุ นนาค กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1
อายุ :				
60 ปี
การถือหุ้น :
		
ไม่มี
การศึกษา :			
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรการอบรม :		
หลักสูตร Director Accreditation Program-DAP รุ่นที่ 116/2558
				
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก :
20 กุมภาพันธ์ 2557
ประสบการณ์ : 			
บริษัทจดทะเบียน :		
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และ
		
รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ :
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
				
ปี 2550-2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จ�ำกัด
				
ปี 2549-2550 รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สินพล จ�ำกัด
				
ปี 2548-2548 รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท สินพล จ�ำกัด				
				
ปี 2545-2548 ผู้จัดการบริหารสาขา บริษัท สินพล จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมู ลผู ้บริหาร
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ
การถือหุ้น :				
การศึกษา : 				
หลักสูตรการอบรม : 		
					
					
					
					
					
					
ประสบการณ์ : 				
					
					
					
		
		
					
		
					

0.40 %
M.B.A. BABSON COLLEGE, MA, U.S.A
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุน่ ที่ 3/2556 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่นที่ 3/2552
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 7		
หลักสูตร Director Certification Program–DCP รุ่นที่ 50/2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ปี 2545-2553 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด
ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด

นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ
การถือหุ้น :				
การศึกษา : 				
หลักสูตรการอบรม : 		
					
					
					
					
					
ประสบการณ์ : 				
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ไม่มี
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 2 (วพน. 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร Director Accreditation Program-DAP รุ่นที่ 54/2549
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2551
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2540-2544
นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2557

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2
การถือหุ้น :				
การศึกษา : 				
ประสบการณ์ : 				
					
					
					
					
					
				
		

0.003%
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548-2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547- 2548 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2541-2547 ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขาติดตาม บริษัท สินพล จ�ำกัด

นางบุ ษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
การถือหุ้น :				
0.03%
การศึกษา : 				
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม : 		
หลักสูตร Director Accreditation Program-DAP รุ่น17/2547
					
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ : 				
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
					
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
					
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
							
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)				
					
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
					
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
					
ปี 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
		
ปี 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จ�ำกัด
ปี 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
		

นางสุภัชฌา ทวีรักษ์ ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
การถือหุ้น :				
การศึกษา : 				
ประสบการณ์ : 				
					
					

ไม่มี
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายอ�ำนวยการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ปี 2548-2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุ นนาค ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1
การถือหุ้น :				
การศึกษา : 				
ประสบการณ์ : 				
					
					
					
					
					
					
					
					
					

ไม่มี
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2550-2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จ�ำกัด
ปี 2549-2550 รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สินพล จ�ำกัด
ปี 2548-2548 รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท สินพล จ�ำกัด			
ปี 2545-2548 ผู้จัดการบริหารสาขา บริษัท สินพล จ�ำกัด

นายคัมภีร์ หวังสุนทร ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3
การถือหุ้น :				
การศึกษา : 				
ประสบการณ์ : 				
					
					
					
					
					
		
		

ไม่มี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556-2557 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547-2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2541-2547 ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2539-2541 ผู้จัดการส่วนบริหารสาขา 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4
การถือหุ้น :				
การศึกษา : 				
					
ประสบการณ์ : 				
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ไม่มี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2555-2557 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจพิเศษ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน
ปี 2553-2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2552-2553 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2550-2552 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จ�ำกัด
ปี 2547-2550 รองผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2557

นายปิ ติ งามเลิศ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3
การถือหุ้น :				
การศึกษา : 				
ประสบการณ์ : 				
					
					
					

ไม่มี
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2557 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547-2551 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2
การถือหุ้น :				
การศึกษา : 				
ประสบการณ์ : 				
					
		
		

0.01 %
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547-2551 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2546-2547 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2541-2546 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายสมบุ ญ นาราสุนทรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
การถือหุ้น :				
การศึกษา : 				
ประสบการณ์ : 				
					
					
					

ไม่มี
อนุปริญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2555-2557 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2550-2554 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548-2550 ผูจ้ ดั การส่วนบริหารหนีพ้ เิ ศษ ส่วนกลาง บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

นายวิบูลย์ศักดิ์ พู นสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4
การถือหุ้น :			
ไม่มี
การศึกษา : 			
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีวิกรม์
ประสบการณ์ : 			
ปี 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2553-2557 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2551-2553 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้พิเศษ ภูมิภาค บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2550-2551 ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขาย บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
				
ปี 2547-2550 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)		
				
ปี 2537-2547 ผูจ้ ดั การบริหารสาขา ฝ่ายขายรถยนต์ บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล
						
จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 1
การถือหุ้น :				
ไม่มี
การศึกษา : 				
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์ : 				
ปี 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 1
						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
					
ปี 2556-2557 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
							
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
					
ปี 2553-2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ ภูมิภาค
							
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
					
ปี 2551-2553 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษส่วนกลาง
							
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
					
ปี 2548-2551 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
					
ปี 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
		
			
ปี 2547-2548 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
		
ปี 2545-2547 ผูจ้ ดั การฝ่ายสินเชือ่ เช่าซือ้ (ต่างจังหวัด) บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
		
ปี 2543-2545 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (กรุงเทพและปริมณฑล)
		
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
		
ปี 2540-2543 ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้พิเศษ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 2
การถือหุ้น :				
ไม่มี
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การศึกษา : 				
ประสบการณ์ : 				
ปี 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 2
						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
					
ปี 2556-2557 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ ภูมิภาค
							
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
					
ปี 2554-2556 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
					
ปี 2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
					
ปี 2548-2551 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
							
(มหาชน)
					
ปี 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
					
ปี 2547-2548 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
		
ปี 2545-2547 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (กรุงเทพและปริมณฑล)
		
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
		
ปี 2543-2545 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (ต่างจังหวัด) บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
		
ปี 2541-2543 ผู้จัดการส่วนเช่าซื้อ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
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หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจ�ำปี 2557

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ และจัดให้มีกระบวนการ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่   ี โดยปลูกฝังจิตส�ำนึก เรือ่ งจริยธรรม
ธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า สังคม เพื่อนพนักงาน
อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความซื่อสัตย์ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกที่ส�ำคัญของคณะกรรมการบริษัท
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานและการบริ ห ารงาน
ของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยมีการทบทวน
นโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส� ำคัญของการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผูถ้ อื หุน้ พนักงานและลูกค้าของบริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวคณะกรรมการได้ก�ำหนดกรอบนโยบายสนับสนุน
การก�ำกับดูแลกิจการดังนี้
- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั แิ ละการให้บริการลูกค้า
และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ด้ ว ยความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
- ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารงานและรับผิดชอบต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถและความมีประสิทธิภาพ
ที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีระบบ
การควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มุ่งมั่นในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้
- ก� ำ หนดให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน
ปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

จริยธรรมธุรกิจ

บริษทั เน้นให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการด�ำรงไว้ซงึ่
ชื่อเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งนี้บริษัท
ได้จัดท�ำคู่มือแนวทางจรรยาบรรณ และได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทราบและ
ถือปฏิบตั ิ นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ส�ำนักตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียน ปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติ
ทีด่ เี กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ เนือ้ หาแบ่งเป็น 5 หมวด
ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการ
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่
คณะกรรมการก�ำหนด จึงจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผบู้ ริหาร และ
พนักงานทุกระดับ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ โดยผ่านหลาย
ช่องทาง ดังนี้
1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. คู่มือ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ”
3. เว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิ
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น จึ ง ได้ ก�ำ หนดแนวทางการด�ำ เนิ น การต่ างๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น   การมี
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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ส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ   การได้รับข้อมูลข่าวสารของ
บริษัท อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ส�ำคัญๆ ของบริษัท
เป็นต้น  ดังนี้
1. บริ ษั ท มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ประเภท
รวมถึง “นักลงทุนสถาบัน” เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถาม
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่ง
ค�ำถามล่วงหน้าบน website ของบริษัท
3. ในปี 2557 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน
2557 โดยบริ ษั ท มอบให้ บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
เป็ น ผู ้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ล่ ว งหน้ า
ก่อนวันประชุม 20 วัน  พร้อมข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ
และครบถ้ ว นให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทางไปรษณี ย ์ ล งทะเบี ย น
โดยรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุ วัน เวลา
และสถานที่ รวมทั้ ง แผนที่ แ สดงสถานที่ ป ระชุ ม วาระ
การประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ  หนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด   และข้อมูลกรรมการ
อิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์
จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงข้อบังคับ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการ
ออกเสียงลงคะแนน
4. ก่อนเริม่ การประชุม ประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และการตรวจนั บ คะแนนเสี ย งจะแสดงผลสรุ ป ของ
ทุกคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับ
ทุกวาระ โดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�ำคัญ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร
และมี ก ารเก็ บ บั ต รลงคะแนนไว้ ใ นกรณี ที่ มี ก ารคั ด ค้ า น
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หรืองดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ในภายหลัง
6. ประธานในทีป่ ระชุมมีการจัดสรรเวลาการประชุม
อย่างเหมาะสม และโปร่งใส ในระหว่างการประชุมมีการ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้
กรรมการชี้แจงในรายละเอียดและตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น
ก่อนที่จะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ กรรมการทุกคน
เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
เพื่อตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง   
7. บริษัทได้บันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุม
อย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอน
การลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ทราบก่อน
ด�ำเนินการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และ
จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ในวันเดียวกัน
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่าง
สม�่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของทางบริษัท
9. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อ
ขอข้อมูล เสนอความคิดเห็นต่างๆ หรือติดต่อกรรมการอิสระ
ได้โดยตรงผ่านทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัท
หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความส�ำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น และเป็ น ธรรม โดยมี ก ารด� ำ เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
1. บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ ม
วาระการประชุมไว้ที่ website ของบริษัทก่อนวันประชุม
42 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือ
ค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึง่ ได้ประกาศ
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แจ้งให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
ด้วย
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และ
ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อบริษัทจะได้
ด�ำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
ต่อไป  ซึง่ ได้ประกาศแจ้งการเสนอชือ่ รวมถึงหลักเกณฑ์ตา่ งๆ
ให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมเช่นกัน
4. บริษทั ได้จดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท
5. ด�ำเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามล�ำดับวาระทีไ่ ด้
แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
6. ในวาระแต่ ง ตั้ ง กรรมการ ก� ำ หนดให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ใช้ สิ ท ธิ ใ นการแต่ ง ตั้ ง กรรมการเป็ น รายบุ ค คล และให้
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
7. บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะในรู ป แบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง
พร้อมทั้งให้รายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่งในการเข้าประชุมแทน
8. คณะกรรมการก� ำ หนดให้ ก รรมการรายงาน
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ แ ละส่ ว นได้ เ สี ย ของตนและผู ้ ที่
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละครั้ง

9. ในการพิ จ ารณาท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือ
ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาท� ำรายการระหว่าง
บริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
      10. คณะกรรมการมีมาตรการการดูแลอย่างรอบคอบ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อ
ย่อย คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

หมวด บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  เจ้าหนี้
ผู้ลงทุน สังคม ภาครัฐ พนักงาน และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่
ซึ่งได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี แ ละเปิ ด เผยบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
ยึดมั่นพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตต่อเนื่อง สามารถ
ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
2. มี ร ะบบการคั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า อย่ า งเป็ น ธรรม
และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็นระบบ และ
โปร่งใส รวมทั้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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3. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทาง
การค้า ไม่ใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
อันจะท�ำให้เจ้าหนีเ้ กิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน
การช�ำระคืน หลักทรัพย์ค�้ำประกัน และข้อตกลงอื่นๆ โดยที่
ผ่านมาบริษทั ไม่เคยกระท�ำผิดข้อตกลงและเงือ่ นไขกับสถาบัน
การเงิน  
4. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษา
ความลับของลูกค้า และให้ความส�ำคัญในการใช้สญั ญาทีเ่ ป็นธรรม
ต่อลูกค้าโดยในปี 2544 บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
และตราสัญลักษณ์เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค
5. บริ ษั ท ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่ อ
ภาครัฐ ตามแนวทางคือ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
อย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดง
ความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือ
ซึ่งกัน

6. ปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ แ ข่ ง ตามกรอบกติ ก าการแข่ ง ขั น
ที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขัน  ไม่ใช้วิธีไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง โดยในปีที่ผ่านมา
บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
7. บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ
การดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ของพนักงาน การปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
อย่างเท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม มีการจัดตัง้
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันในการ
ดูแลพนักงานในระยะยาว บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั แิ ละดูแลพนักงาน
ด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต�่ำกว่า
ผลตอบแทนในตลาดแรงงานส�ำหรับอุตสาหกรรม ใกล้เคียงกัน
ตามความเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถ ทั กษะและ
ลักษณะงาน ทัง้ ยังได้ปรับปรุงเพิม่ เติมสวัสดิการให้สอดคล้อง
กั บ สภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ตลอดจน
การส่ ง เสริ ม การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
จ�ำนวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน)
จ�ำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
จ�ำนวน วันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (วัน/คน)
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการท�ำงาน (ราย)
บริษัทได้จัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับ
รวมถึงระดับผู้บริหาร รวมทั้งการส่งพนักงานไปฝึกอบรม
สัมมนา กับสถาบันต่างๆ ในหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม การบริหาร
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การจัดการ รวมทั้งจัดกิจกรรม Walk rally เพื่อเสริมสร้าง
ความสามั ค คี และฝึ ก การท� ำ งานเป็ นที ม อี กทั้ ง ส่ ง เสริ ม
ให้มีการอบรม Safty Riding ส�ำหรับพนักงานภาคสนาม
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
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8. เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท� ำ
ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท  
โดยผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย สามารถแจ้ ง มายั ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท
เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก�ำหนด
กระบวนการในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เมือ่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อตัดสินใจด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร
รวมทั้ ง ก� ำ หนดมาตรการคุ ้ ม ครองผู ้ แ จ้ ง เบาะแส
โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับ
ข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยเรื่องร้องเรียน
ดั งกล่า วจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ไ ด้รับมอบหมายและ
เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็นโดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภั ย และความเสี ย หายของผู ้ ร ้ อ งเรี ย น โดย
ช่องทางการรับเรื่อง
1. โทรศัพท์หมายเลข  0 2310 7110, 7112
2. โทรสาร หมายเลข  0 2318 3339
3. ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง
website  http://www.tk.co.th
4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
Investor@tk.co.th หรือทางไปรษณีย์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน บริษัทได้ให้
ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ
และท� ำการสอบสวนพร้อมทั้งรายงานต่อ คณะกรรมการ
โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ในปี 2557 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่าน
ช่องทางสื่อสารกับกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
จะประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ได้ รั บ ทราบ
ช่องทางการสื่อสารกับกรรมการอิสระเพิ่มมากขึ้น

หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การสือ่ สารข้อมูลแก่ผลู้ งทุนทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงบการเงิน
และไม่ใช่งบการเงิน บริษทั จึงมีการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียด
และครบถ้วน โปร่งใสและทันท่วงทีทั้งในส่วนของงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ซึ่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ล งทุ น เข้ า ใจถึ ง ฐานะและประสิ ท ธิ ภ าพ
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้บริหาร
ระดั บสู ง ของบริ ษั ท ยั ง จั ดสรรเวลาเพื่ อ เข้ าชี้ แ จงหรื อ ให้
ข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้น
ทั่ ว ไปอย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพื่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
นักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2557 บริษัทมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์
นั ก ลงทุ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยผ่ า นทางโทรศั พ ท์ การเข้ า พบ
เพื่ อ สั ม ภาษณ์ ตั ว ต่ อ ตั ว รวมถึ ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างสม�่ำเสมอ สรุปได้
ดังต่อไปนี้
นักลงทุนสถาบัน
ในและต่างประเทศ พบผู้บริหาร             5 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์/
ตอบค�ำถามทางโทรศัพท์                    20 ครั้ง
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน    6 ครั้ง
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน               4 ครั้ง
และสามารถรั บ ชมการถ่ า ยทอดสดและย้ อ นหลั ง
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยตรงจากผู้บริหาร
เสมือนนัง่ ฟังอยูใ่ นห้องประชุม ผ่านทาง website www.set.
or.th/oppday และเพือ่ ประโยชน์ในด้านงานผูล้ งทุนสัมพันธ์
(Investor relation) บริษัทฯ มีการ Link ข้อมูลดังกล่าว
ไปยัง website ของบริษัท www.tk.co.th
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จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางในการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ใ ช้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1
และรายงานประจ�ำปี แล้ว ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
website ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ จะเป็น
เครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือและ
มูลค่าให้กิจการ โดยทางบริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัท
คอยดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ มี
หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง แต่สามารถสื่อสาร
ผ่านทางส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องการสอบถามข้อมูล
ได้ที่โทร. 0 2310 7110, 7112 ในเวลาท�ำการของบริษัท
โทรสาร 0 2318 3339 หรือ ที่อีเมล Investor@tk.co.th
และที่ เว็บไซต์ www.tk.co.th  
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินที่ส�ำคัญ มีดังนี้
งบการเงิ น ได้ แ ก่ ง บการเงิ น ประจ� ำ ปี และงบ
การเงินรายไตรมาส ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญที่แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั
งบการเงินดังกล่าวจึงต้องผ่านการตรวจสอบ หรือ
สอบทานตามแต่กรณี เพือ่ รับรองความถูกต้องจาก
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ อ ยู ่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของ ก.ล.ต.
ให้ ค วามเห็ น ชอบ และผ่ า นการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตระหนัก
ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ รายงานทางการเงิ น ที่ มี
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน   เป็นจริงและสมเหตุ
สมผลงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ
ที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการ
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ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่าง
สม�ำ่ เสมอรวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น    นอกจากนี้
คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ตรวจสอบรายการทางการเงิน รายการระหว่างกัน
และระบบควบคุมภายใน   โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ก่อนเปิดเผยให้
ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผย
รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
ในรายงานประจ�ำปีด้วย
การเปิดเผยรายชือ่ และประวัตกิ รรมการ กรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร
การเปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่
กรรมการและผู้บริหาร
การเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทของกรรมการ
และผู้บริหาร
การเปิ ด เผยรายการที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ของ
ผลประโยชน์
การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยในรอบปี
ที่ผ่านมาเช่น จ�ำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบได้เป็น
อย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ส ่ ว นร่ ว มในการก� ำ หนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแล
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและ
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ฝ่ า ยจั ด การให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
ในขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
1) บริษัทมีการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมการและจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรง
ต�ำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดจ�ำนวนบริษัท
จดทะเบียนทีก่ รรมการจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง ไม่ควรเกิน 5 บริษทั
เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคนควรอุทิศ
เวลาให้ เ พี ย งพอเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ
ได้อย่างเต็มที่และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่ง
ทีอ่ นื่ ของกรรมการแต่ละท่านอย่างครบถ้วนในรายงานประจ�ำปี
ของบริษทั ฯ และก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
และกรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ
ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกโดยได้
เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ของกรรมการแต่ละคน ไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1
และรายงานประจ�ำปี
2) การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ รวมทั้งการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ โดย
บริษทั มีการก�ำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคล
เดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การเพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการ
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ
โดยชัดเจน และควบคุมไม่ให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง
มีอำ� นาจโดยไม่จ�ำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังมีกรรมการอิสระ
4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งท�ำให้
เกิดความถ่วงดุลการตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นประธานหรือ
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ

4) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ในกลุ่มคุณชุมพล พรประภา ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 59.3 (ณ วันที่
10 มีนาคม 2557) อย่างไรก็ดีตามโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ร้อยละ 36.4 ของ
กรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
5) บริษทั จัดให้มเี ลขานุการบริษทั โดยก�ำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก�ำหนด
1. ใ ห ้ ค� ำ แ น ะ น� ำ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�ำ
ของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสาร
ส�ำคัญต่างๆ
- ระบบทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงาน
การประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปี รายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ง าน
อย่างถูกต้องและรอบคอบ
5. ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และดู แ ลผู ้ ถื อ หุ ้ น
อย่างเหมาะสม
6. ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล
ที่เกี่ยวข้อง
6)   ก� ำ หนดและแยกบทบาทหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน   นอกจากนี้ ยังได้มี
ด� ำ เนิ น การอบรมพนั ก งานของบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างสม�่ำเสมอ ในรายการที่
อาจมี ค วามขั ด แย้ ง หรื อ มี ส ่ วนได้ เ สี ย บริ ษั ท จะพิ จ ารณา
ด้วยความรอบคอบ
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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7) ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ก รรมการผู ้ จั ด การด� ำ เนิ น การ กรรมการมีสิทธิขอดูหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือ
ขอให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
ตามนโยบายที่ตั้งไว้
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง ส�ำหรับ
การลงมติการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ใช้เสียงข้างมาก
การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอและ และหากมีกรรมการคัดค้านมติดงั กล่าวให้บนั ทึกค�ำคัดค้านไว้
มี ก ารประชุ ม เพิ่ ม เติ ม ตามความจ� ำ เป็ น มี ก ารก� ำ หนด ในรายงานการประชุม
7) คณะกรรมการตรวจสอบ (Non Executive
วาระการประชุ ม ชั ด เจนและจั ด ส่ ง วาระการประชุ ม
พร้อมรายละเอียดล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน Director) สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดย
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี เ วลาศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) เข้าร่วม
ก่อนเข้าประชุม ประธานกรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ
คณะกรรมการใช้ดุลพินิจของตนอย่างรอบคอบ โดยจัดสรร ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
เวลาให้อย่างเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ของกรรมการ มีการเชิญผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม
เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล และตอบค� ำ ถาม ในประเด็ น ที่ ก รรมการ
อย่างทั่วถึง
2) ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบสงสัย แต่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจ หรืออนุมัติ
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว โดยให้ มี ก ารรายงานให้ ที่ ป ระชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
บริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี
8) คณะกรรมการมี ก ารบั น ทึ ก การประชุ ม ไว้ เ ป็ น
3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ร่วม
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และจั ด เก็ บรายงานการประชุ ม ที่ ผ ่ าน
พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบ
และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่อง ได้ในภายหลัง
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
9) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย
4) ก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีการเชิญผู้บริหาร ข้อมูลส�ำคัญ เช่น วัน เวลาเริ่ม-ปิดประชุม สถานที่ประชุม
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ความเห็น และผลการลงมติของคณะกรรมการ ชื่อผู้จด
และมี โ อกาสรู ้ จั ก ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ส� ำ หรั บ ใช้ ป ระกอบ รายงานการประชุม ชื่อผู้ตรวจทาน และลงลายมือชื่อรับรอง
การพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
รายงาน โดยประธานในที่ประชุม
5) ให้ ค ณะกรรมการสามารถเข้ า ถึ ง สาระสนเทศ        10) จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ มีความ
ที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบาย มีการเปิดเผยจ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่
ที่ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในรายงานประจ�ำปี
ความเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก  
ในปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
5 ครัง้   และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครัง้
6) ในการประชุ ม กรรมการผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน บริษัท
นัยส�ำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในวาระ ได้ จั ด ท� ำ และระบุ ไ ว้ ใ นหั ว ข้ อ โครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น และ
ที่ พิ จ ารณาเรื่ อ งดั ง กล่ า ว การพิ จ ารณาเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง การจัดการ
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการทั้ ง คณะโดยรวม และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
ทบทวนผลงาน ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด� ำ เนิ น งาน
ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อน�ำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท� ำ งาน โดยการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ

คณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self
Assessment) นัน้ จัดท�ำขึน้ ตามแนวทางขอตลาดหลักทรัพย์
และปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งเป็นการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการในรอบปี ที่ ผ ่ า นมา
เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม
ปี 2557

ปี 2556
ผล			
ผล
ประเมิน
%
ประเมิน
ปี 57			
ปี 56

				
คะแนน คะแนน
หัวข้อประเมิน			
%
ที
ไ
่
ด้
เต็
ม
					
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

160

155.73

97.33%

ดีเยี่ยม

97.39%

ดีเยี่ยม

36
44
28
24
12
16

35.09
43.00
27.36
23.45
11.91
14.91

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

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

99.49%
97.11%
96.10%
97.35%
100.00%
93.75%

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะโดยภาพรวม
ปี 2557
				
คะแนน คะแนน
หัวข้อประเมิน			
%
ที่ได้
เต็ม
					
1.
2.
3.
4.
5.
6.
   
7.
8.

รวม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความพร้อมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน/
ส�ำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
การฝึกอบรมและทรัพยากร
อื่น ๆ

204
8
12
12
72
36
48
8
8

185.33 90.85%
7.00
87.50%
12.00 100.00%
11.00 91.67%
65.33 90.74%
33.67 93.52%
42.67 88.89%
6.33
7.33

79.17%
91.67%

ปี 2556
ผล			
ผล
ประเมิน
%
ประเมิน
ปี 57			
ปี 56
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก

89.38%
98.83%
100.00%
97.22%
87.50%
98.15%
79.17%

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดี

ดี
ดีเยี่ยม

83.33%
100.00%

ดีมาก
ดีเยี่ยม
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บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ก ารประเมิ น ผลงานของกรรมการ 2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
ผู้จัดการ แต่ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้จัดการ ได้ปฏิบัติหน้าที่
จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ด้วยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส�ำหรับขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
เป็นดังนี้
ระบุไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้
การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการ 1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
ของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ เลขานุการบริษัท เป็นต้น โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/ 2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อบรม กั บ สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
3. นายทวีป ชาติธ�ำรง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการ โดย
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ เ ข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง ใหม่ ใ นบริ ษั ท เป็ น ครั้ ง แรก 4. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล
ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทที่เป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึง 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระและ
การจัดให้มกี ารแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนิน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ธุรกิจของบริษัท ให้กรรมการใหม่รับทราบ พร้อมทั้งจัดหา
6. นายรักสนิท พรประภา
หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
กรรมการ
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
กรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ
และฝ่ายบริหาร จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน  ในระดับ 8. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ
บริหารและต�ำแหน่งงานในสายงานหลัก และมีการทบทวน
ความเหมาะสมในทุ ก ๆ ปี โดยพิ จ ารณาจากผล 9. นายประพล พรประภา
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
การปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก มีการ 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารโดยการสลับโยกย้ายต�ำแหน่ง
กรรมการและ
ภายใน ให้เกิดความเชี่ยวชาญและทักษะในงานหลายๆ ด้าน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และก� ำ หนดให้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ บุ ค คลที่ 11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค   
สามารถทดแทนต�ำแหน่งงาน การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
กรรมการ
เลขานุการบริษัท คือ นายวิชัย สุรนัคครินทร์
และทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และอ�ำนาจการอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัท
มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
กล่าวคือ มีอ�ำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย   วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น  
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและ
ทิศทางการด�ำเนินงาน รวมทั้งก�ำกับและควบคุมดูแลให้มี
การด� ำ เนิ น งาน ตามนโยบายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย
ความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท                          
1. ร่วมก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และนโยบาย
ส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. จั ด ให้ มี น โยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบายและ
จรรยาบรรณดังกล่าว และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และจรรยาบรรณเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีการปฏิบัติตามนโยบายและ
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้มีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. มีส่วนร่วมในการก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุ ร กิ จ และงบประมาณของบริ ษั ท ตลอดจนก� ำ กั บ ดู แ ล
ให้ ฝ ่ า ยจั ด การด� ำ เนิ น การตามแผนงานและงบประมาณ
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมัน่ คงสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. การรายงานการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ดูแลรายการดังกล่าว
อย่างรอบคอบ และเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงมีมาตรการดูแล กล่าวคือ
หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
บริษทั จะด�ำเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
ในฐานะทีบ่ ริษทั เป็นบริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผย
รายละเอียดการท�ำรายการระหว่างกัน พร้อมทั้งเหตุผลของ

การท�ำรายการ มูลค่ารายการ และ คู่สัญญาไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีและแบบ 56-1
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระใดที่
กรรมการมี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ประธานที่ ป ระชุ ม จะขอให้
กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยให้กรรมการแจ้งต่อที่
ประชุมเพื่อทราบ และออกจากที่ประชุม พร้อมงดออกเสียง
ในวาระนั้น ในกรณีที่ประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุม
จะเลื อ กกรรมการที่ เ หลื อ อยู ่ เ ป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ด�ำเนินการประชุมต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดวาระดังกล่าว และ
ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2) กรรมการมีหน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์
จดทะเบี ย นของตนรวมถึ ง คู ่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ
นิตภิ าวะตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
ข้อพึงปฏิบตั แิ ละข้อห้ามของกรรมการเกีย่ วกับการได้มาหรือ
จ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นและการรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ   
5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
รวมทั้งได้สอบทานระบบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบ
การตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการแบ่งแยก
อ�ำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่านและพนักงานไว้ชัดเจน
ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารงาน การก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การดูแล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัท โดยมีการติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเสนอต่อผู้บริหารในสายงาน
และคณะกรรมการโดยสม�่ำเสมอ  
คณะกรรมการตระหนักดีวา่ การมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายใน การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
ได้ด�ำเนินตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนด
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานดังกล่าวจะท�ำการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่
ผ่านมาไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่ส� ำคัญ และมีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำ� หนดไว้
6. การบริหารความเสี่ยง
ก�ำหนดนโยบายความเสี่ยง (Risk Management
Policy) และกรอบบริหารความเสี่ยง ติดตามประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการ
ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ทาง
ด้ า นการเงิ น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ความเสี่ ย งจึ ง เพิ่ ม
ความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน
การพิจารณาให้สิ น เชื่ อแก่ ลู ก ค้ า ตลอดจนพนัก งานของ
บริษทั เอง โดยก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสีย่ ง
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีการ
รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
และให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของ
การจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   และทุกครั้ง
ที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ซึ่งรวมถึงการให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการผิดปกติทั้งหลาย
7. ดู แ ลให้ ก ระบวนการจั ด ท� ำ และเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็น
ไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
8. ก� ำ หนดเป้ า หมาย แนวทาง นโยบาย และ
งบประมาณของบริ ษั ท ควบคุ ม ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห าร
การจั ด การ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ
1) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
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2) การท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ของ
รายการทีต่ อ้ งขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎระเบียบ
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
3) การซื้ อ หรื อ ขายสิ น ทรั พ ย์ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า
ของสินทรัพ ย์ของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ ป ระชุ ม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง นี้ ตามกฎระเบี ย บหรื อ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไป  ซึ่งสินทรัพย์บริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวีป ชาติธ�ำรง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสุภชั ฌา ทวีรกั ษ์
โดยกรรมการตรวจสอบล� ำ ดั บ ที่ 1 มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษั ท มี ร ายงานทางการเงิ น อย่ าง
ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุ ม ภายในและพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบ
ในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า งาน
ตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้างานหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ การเข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ค ว า ม เ ห็ น ห รื อ ข ้ อ สั ง เ ก ต โ ด ย ร ว ม ที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิด ปกติ หรื อ มี ค วาม
บกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
หากกรรมการหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการ
ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง
อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามที่กล่าวข้างต้น
ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ
3 ท่าน ดังนี้          
1. นายทวีป ชาติธ�ำรง
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                 
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
3. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ คือ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบาย วิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ์
การสรรหากรรมการบริษัท และการก�ำหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์
ทีช่ ดั เจน โปร่งใสพิจารณาสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต  ิ

2. วางกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายบริ ห าร
ความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล ปริมาณ
ความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตาม
นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งภายใต้ แ นวทางและนโยบาย
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม ความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ด�ำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้อง
2557 ประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั 5 ท่าน ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
ดังนี้
กลยุทธ์ที่ก�ำหนด
1. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
2. นายพิสิฏฐ์  เปลี่ยมทรัพย์ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
3. นายอภิชัย  เอื้อมเสถียรพร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่ อ ช่วยในการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค   กรรมการบริหาร
ด�ำเนินการอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย
    ความเสี่ยง
โดย ณ วันที่   31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร
5. นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน คือ
โดยมี  ดร.รัฐกร  พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธาน
1. นางสาวปฐมา  พรประภา
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ
2. นายประพล  พรประภา
กรรมการบริหาร
นางสุภัชฌา  ทวีรักษ์
3. นายรักสนิท  พรประภา
กรรมการบริหาร
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร 4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการบริหาร
5. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ ง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา
ของกลุ่มธุรกิจการให้เช่าซื้อ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร  
บริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
1. ปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปในนามของบริ ษั ท และเพื่ อ
ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น
ความเสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก� ำ หนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และอ� ำ นาจ
การบริหาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบกับชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน�ำเสนอ การบริหารต่างๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ
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3. ด�ำเนินการในเรื่องที่ปฏิบัติเ ป็นปกติ ข องธุ ร กิ จ
รวมทัง้ การด�ำเนินการทางนิตกิ รรมและธุรกรรมอืน่ ๆ ของบริษทั
4. มี อ� ำ นาจในการจั ด การและบริ ห ารกิ จ การของ
บริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/
หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
5. การพิจารณาเพื่อรายงานผลประกอบการประจ�ำ
ไตรมาส ที่ ผ ่ า นการพิ จ ารณารั บ รองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้น
ให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของ

กฎหมายและกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดให้รายการที่กรรมการ
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อยที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้า ให้กรรมการบริหารซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิ
อนุมตั กิ ารท�ำรายการนัน้ และให้รายงานคณะกรรมการบริษทั
เพื่อทราบต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. มีอ�ำนาจในการอนุมัติและด�ำเนินการ ดังนี้
7.1 อ�ำนาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
หน่วย : บาท

ผู้มีอำ� นาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์
			
Big Bike

รถยนต์เก่า
(รถมือสอง)

รถยนต์ใหม่

สินเชื่ออื่นๆ

100,000

650,000

700,000

1,500,000

75,000

< 150,000

< 1,000,000

< 1,000,000

< 2,000,000

< 120,000

รองกรรมการผู้จัดการ

< 1,200,000

< 1,250,000

< 1,250,000

< 5,000,000

< 2,500,000

กรรมการผู้จัดการ

< 2,500,000

< 2,500,000

< 2,500,000

< 10,000,000

< 20,000,000

คณะกรรมการบริหารบริษัท

> 2,500,000

> 2,500,000

> 2,500,000

> 10,000,000

> 20,000,000

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

7.2 มีอำ� นาจในการเซ็นสัญญา MOU (Memorandum of   Understanding), Confidentiality
Agreement, Letter of Intent และหรือบันทึกข้อตกลง
เบื้ อ งต้ น ในการจะซื้ อ หรื อ จะขายทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และ
หรือกิจการ เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินระหว่างกิจการ เพื่อหา
ข้ อ สรุ ป น� ำ เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาและหรื อ
อนุมัติในภายหลัง
7.3 มีอ�ำนาจในการขอวงเงินสินเชื่อและออก
ตราสารหนีเ้ พือ่ กูเ้ งิน เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีเงือ่ นไข
7.3.1 วงเงินไม่เกินครั้งละ 800,000,000
บาท

			 7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
7.3.3 ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
7.4 มีอ�ำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางภาษี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบและ
ประเมินราคา นายหน้าหรือตัวแทนในการด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 7.2 และ 7.3 หรือเป็นไปตาม
มาตรฐานทางบัญชี และหรือคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับกับกิจการ      
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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5.   ต้องเป็นผู้ทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจอย่างเต็มความ
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
สามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ระดับสูงสุด

กรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 2 ราย จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และเป็ น ผู ้ เ สนอชื่ อ
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและ
มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จากนัน้ น�ำเสนอรายชือ่ กรรมการดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เป็ น ผู ้ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการตามหลั ก เกณฑ์ ต ่ อ ไป ทั้ ง นี้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ได้ เปิ ด โอกาสให้ก รรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมในการ
เสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   โดยได้ก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ
เป็นกรรมการ ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีลักษณะ
ความเป็นผู้นำ�
2. มี ทั ก ษะทางด้ า นวิ ช าชี พ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นและมี ป ระสบการณ์ ใ นงานด้ า นต่ า งๆ ที่ เ อื้ อ
อ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดเชิงกลยุทธ์
ที่สามารถน�ำบริษัทไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย
4. ต้องไม่เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรื อ ข้ อ มู ล ลั บ ของบริ ษั ท ต่ อ บุ ค คลภายนอกโดยเฉพาะ
คู่แข่งขัน และไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
การขัดแย้งกับผลประโยชน์ต่อบริษัท
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6.   ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติในเรื่องการทุจริต หรือ
มีพฤติกรรมส่อเจตนากระท�ำผิดกฎหมาย ทั้งในด้านส่วนตัว
หรือบริษัท
7.   ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภายใต้ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่
ที่บริษัทก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของ
บริษัทก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อย
จ�ำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือก
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการเสนอชื่อ
กรรมการท่านใหม่ทมี่ ใิ ช่กรรมการท่านเดิมทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
ตามวาระเพื่ อ การเลื อ กตั้ ง บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ป ระวั ติ แ ละ
รายละเอียดของบุคคลประกอบเพือ่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจ
จากสารสนเทศที่ได้รับ
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็น
ผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นจ�ำนวนกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่ จ ะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การ
เลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม
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ให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่ อ การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท และเข้ า ใจในธุ ร กิ จ ของ
บริ ษั ท เป็ น อย่ า งดี และสามารถบริ ห ารงาน ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ได้
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ


4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

กรรมการผู ้ จั ด การเป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู ้ ที่ จ ะไปบริ ห าร
ในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อย มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
บริษัทย่อย
นอกจากนี้ บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
จากบริษัทนั้นมีหน้าที่ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับใน
เรื่องการท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอืน่ ใดของบริษทั ดังกล่าว
ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนด
ด้วย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยก�ำหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งครั้งแรกและรายงานทุกครั้ง
เมื่ อ มี ก ารซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ภ ายใน 3 วั น ท� ำ การ
ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในปี 2557 กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร ได้ ร ายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ
เพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป และ
เปิดเผยในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1
2. นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ ก� ำ หนดห้ า มไม่ ใ ห้ ก รรมการ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน น�ำข้อมูลไป
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน
ต่อสาธารณะ โดยก�ำหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความสุ จ ริ ต และยุ ติ ธ รรมโดยสม�่ ำ เสมอ
การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดดั ง กล่ า วถื อ เป็ น การกระท� ำ
ผิ ด วิ นั ย จะได้ รั บ โทษตั้ ง แต่ การตั ก เตื อ น การตั ด ค่ า จ้ า ง
การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทัง้ นีแ้ นวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์ 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
อักษรในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ (CG Policy) โดย
สรุปนโยบายส�ำคัญดังนี้
ให้แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้    
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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หน่วย :  ล้านบาท
ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)

2.24

ค่าบริการอื่น
ไม่มี

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2555 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ
ในเรือ่ ง อื่นๆ

ผลการประเมิ น การจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียน โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประจ�ำปี 2550-2557 บริษัท
ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั คะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน
และได้รบั การยกย่องให้เป็นตัวอย่างทีด่ ี ในด้านความโปร่งใส
และค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2551-2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ร่วมกันประเมินระดับการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทฯ
ได้รบั การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว “ดีมาก”
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และอีก 16 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 599 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์
ยอดเยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี คะแนนเต็ม
100% ต่อเนื่องกัน 4 ปี (2552-2555)
ปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ
และอีก 13 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 528 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์
ยอดเยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี คะแนนเต็ม
100% ต่อเนื่องกัน 6 ปี (2552-2557)

รายงานประจ�ำปี 2557
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
กรอบแนวความคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว
(Sustainability Framework)

		
2. สร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการท�ำงานของพนักงาน
เสริมสร้างความภูมิใจ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และ
การส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
อย่างเท่าเทียมกัน
3. เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน
และสังคม

เพื่ อ ท�ำให้บริษัท ฯ สามารถด� ำเนิน ธุ ร กิ จให้ เ ติ บโต
พร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน ผู้บริหาร พนักงานทุกๆ คน
ยึดมั่นการท�ำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบน้อยทีส่ ดุ เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นธุรกิจการเงินทีม่ ี
ความส�ำเร็จและให้ประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคมตามวิสัยทัศน์
บริษัท มีแนวความคิดว่า “ความรับผิดชอบ (CSR:
ของบริษัท
Corporate Social Responsibility)” คือการทีบ่ ริษทั จะต้อง
มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความยั่งยืนในการ

วิสัยทัศน์
การเป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ รถ ด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการจรรโลงสังคม ให้ความส�ำคัญกับ
จักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่ ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่ายอย่างครบถ้วน
และเติบโตอย่างยั่งยืนและธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบ ซึ่งหลักการเหล่านี้อยู่ในกระบวนการท�ำงานของบริษัท และ
ให้พนักงานมีส่วนร่วม
ต่อชุมชนและสังคม
ในระดับองค์กร บริษัทมุ่งประกอบกิจการตามหลัก

พันธกิจ
บรรษัทภิบาลทีด่ ี (Good Corporate Governance) ต่อต้าน
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การทุจริตคอรัปชั่น และสร้างความโปร่งใสในการท�ำงาน
ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
ควบคุมการด�ำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
1. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง กิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบที่ก�ำหนดโดย
เต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธ�ำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของ หน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ และปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติ
บริษัท
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
2. รับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับความไว้วางใจ
นโยบาย กฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัท
โดยมีวินัยในการด�ำเนินงานและค�ำนึงถึงความเสี่ยงทั้งใน
ได้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ปัจจุบันและอนาคต
และการให้ บริ ก าร ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งผลตอบแทนและ
3. มีกระบวนการตัดสินใจและขัน้ ตอนการท�ำงาน
คืนประโยชน์สู่สังคม
ที่ชัดเจนและโปร่งใส
- มีการจัดท�ำคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
4. ปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั อย่างเท่าเทียม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
กั น และหลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง
พนักงานปฏิบตั ติ าม เพือ่ ให้อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายและ
แห่งผลประโยชน์
5. ให้ความใส่ใจต่อชุมชนและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ระเบียบของบริษทั โดยให้ยดึ ถือจรรยาบรรณนีใ้ นการกระท�ำ
ทุกกิจกรรม การตัดสินใจและการท�ำธุรกรรมต่างๆ โดยบริษทั

ภารกิจ
จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง
1. ความเป็นผู้นำ� ในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
- ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาและรถยนต์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
บรรณทางธุรกิจ (Codes of Conduct) ที่บริษัทจัดท�ำขึ้น
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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และก�ำหนดให้พนักงานทีเ่ ข้าท�ำงานใหม่ ได้ทราบแนวปฏิบตั ิ  
ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพราะเชื่อว่าแนวทาง
ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยสร้างความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และความส�ำเร็จระยะยาวให้กับบริษัท

อาชีพ รวมทัง้ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ พนักงานมีความรูค้ วามช�ำนาญ
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ก�ำหนดให้ผู้บริหาร
และพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งในการด�ำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนใดๆ

แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั (CSR: Corporate Social Responsibility)

การดูแลและการพัฒนาพนักงาน
1. ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
		 บุคลากร
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากร โดย
วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมจะเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ ศักยภาพและประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยแบ่ง
เป็ น การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาส� ำ หรั บ บุ ค ลากรใหม่ แ ละ
การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
1.1		 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรใหม่
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จ�ำเป็นแก่บุคลากรใหม่ เพื่อให้
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร สามารถปรับตัวและท�ำงาน
ในองค์กรได้อย่างมีความสุข
1.2		 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
บริ ษั ท ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับ
เปลี่ยน โอนย้ายต�ำแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย
การพัฒนาตามกรอบ ดังนี้
- การพัฒนา โดยจัดให้มีการ Training ตามระดับ
ต�ำแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการ
บริหารจัดการงานในแต่ละต�ำแหน่งให้เป็นไปตามที่องค์กร
คาดหวัง

บริ ษั ท มี แ นวทางในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมโดยทั่ ว ไป
ของบริษัท จะต้องให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกๆ ฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง
ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ ความเป็ น ธรรมและความพึ ง พอใจ
บนความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. บริษทั มุง่ เน้นการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมภายในกระบวนการปกติ ข องบริ ษั ท (CSR in
process) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่พนักงานทุกคน
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
3. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกกระบวนการ (After Process) ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่
จะเป็นการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศล
ต่างๆ เช่น กิจกรรมบริจาคสิ่งของ กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต
เป็นต้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อพนักงาน (CSR in
		 Employee’s Perspective)
		 นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ก� ำ หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ความเท่ า เที ย มกั น
ในโอกาสของการจ้างงาน ความมัน่ คงและความก้าวหน้าทาง
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- การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรที่มี
ความรู้ความช�ำนาญในด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
- จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมภายนอก
องค์กร
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและความ
		 มั่นคงในการปฏิบัติงาน
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพของพนักงาน
เพราะเชื่อว่าหากพนักงานมีสุขภาพดีแล้ว พนักงานย่อม
มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้ด�ำเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี้มาอย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี ใ ห้ พ นั ก งาน โดยมี
รายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ
- การต่อต้านสิ่งเสพติดภายในองค์กร
- จั ด สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล ที่ มุ ่ ง เน้ น การ
ช่วยเหลือพนักงานในกรณีที่พนักงานต้องเข้ารับการรักษา
ในฐานะผู้ป่วยใน และสวัสดิการในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก
3. โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบ
		 ภัยทางธรรมชาติ
ทั้งอุทกภัย วาตภัย ที่ท�ำให้พนักงานต้องสูญเสีย
ทรัพย์สิน อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน ส�ำหรับเงินช่วยเหลือจะ
ท�ำให้พนักงานสามารถปรับตัวและสามารถกลับมาปฏิบตั งิ าน
และด�ำเนินชีวิตอย่างปกติต่อไป
4. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
     
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยในการ
ท�ำงานของพนักงาน ดังนั้นบริษัท จึงจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ
และซ้อมดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจน
มีการจัดสถานที่ท�ำงานและจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อ
การท�ำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัย และ
สุขอนามัยที่ดีจากการท�ำงาน

- จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรม การขั บ ขี่ ป ลอดภั ย และ
รณรงค์การใส่หมวกกันน็อค
5. โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้าง
		 ความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิตให้กับพนักงาน
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของพนัก งาน เพื่อให้พ นัก งานมีความมั่น คงไปพร้ อ มกั บ
การเติบโตของบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ด�ำเนินโครงการ
ดังต่อไปนี้
- กองทุ น สวั ส ดิ ก ารคุ ้ ม ครองพนั ก งาน จั ด ตั้ ง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายของร่างกายและ
ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ (ทั้ ง ในเวลางานและ
นอกเวลา)
- กองทุ น ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ซึง่ กันระหว่างสมาชิก และครอบครัวสมาชิกทีถ่ งึ แก่ความตาย
- จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่ : ความคุ้มครองภัย
อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ 24 ชม. อันเป็นผลท�ำให้สญ
ู เสียชีวติ อวัยวะ
สายตา ทุพพลภาพ โดยทุนประกันขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งงาน
- โครงการกองทุนการศึกษาบุตร ซึง่ มอบให้กบั บุตร
โดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน ส�ำหรับประเภทของทุน
ตามระดั บ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าล สู ง สุ ด ถึ ง ระดั บ
อุดมศึกษา
- โครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยได้สิทธิพิเศษ คือกู้ได้ 100% จาก
ราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย และได้รับดอกเบี้ยในอัตรา
พิเศษ
- สวัสดิการพิธตี า่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นพิธสี มรสพนักงาน
พิธีศพของพนักงาน และพิธีศพของบุคคลในครอบครัว
ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น
		 (CSR in Business Partner’s Perspective
		 and Shareholder’s Perspective)
		
1. การมี น โยบายในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
เป็นธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะ
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ด�ำเนินธุรกิจ  โดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่าง
ครบถ้วน เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร้องเรียน
เกี่ ย วกั บ ผลการด�ำเนินงาน หรือบริก ารที่บกพร่ อ ง หรื อ
แจ้งเบาะแสการทุจริต การผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร
พนักงาน ได้ที่ Investor@tk.co.th หรือ ติดต่อกรรมการ
อิสระผ่านทาง website http://www.tk.co.th
2. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและ
ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาค ยุตธิ รรม เป็นระบบ และโปร่งใส
รวมทัง้ ตัง้ อยู่ บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม
ต่อทั้งสองฝ่าย
		
3. ยึดถือนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตาม
เงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
หรือมีเจตนาปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้าหนี้
ตลอดจนสถาบันการเงินเกิดความเสียหาย โดยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการกู้ยืม เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน การช�ำระคืน
หลักทรัพย์ค�้ำประกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบ
เจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
		 4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ รับรู้และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ
และสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
ดังนั้นในการด�ำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ที่จะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดย
การท�ำซ�้ำ  ดัดแปลง หรือเผยแพร่ใดๆ จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่นก่อน เว้นแต่การกระท�ำนั้นไม่เป็นการขัดต่อการ
แสวงหาประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อชุมชน และสังคม
		 (CSR in Community’s Perspective and
		 Society’s Perspective)
1. บริษัทมีนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยร่วมมือกับพันธมิตรของบริษทั จัดกิจกรรมเพือ่ สังคม
และอบรมความรู้ เช่น จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสร้าง
จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี ใ นการขั บ ขี่ อ ย่ า งปลอดภั ย มี วิ นั ย และถู ก
กฎจราจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความมีระเบียบ
ในสังคม
2. ให้การสนับสนุนรถจักรยานยนต์ให้ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติและกองทัพบกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำไป
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ มอบเครื่องผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล
ให้แก่ทางส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ ร่วมรณรงค์โครงการ
อนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
3. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระดาบส
ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนพระดาบส
4. สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาช่ า งกล
โดยมอบเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวะต่างๆ ตลอดจนนโยบายปฏิบัติงานให้เกิด
ความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน น�้ำ 
ไฟฟ้า อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย
5. ปี 2554 บริษัทได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น�้ ำ ท่ ว ม โดยพนั ก งานบริ ษั ท ร่ ว มแรงบรรจุ ถุ ง ยั ง ชี พ เพื่ อ
น�ำไปบริจาค จ�ำนวน 15,000 ถุง และร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยน�ำพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือกว่า
250 คน ร่ ว มกั น บรรจุ ถุ ง ยั ง ชี พ ที่ ส ภากาชาดไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในประเทศและ
ต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการตอบแทนพันธมิตรทีใ่ ห้
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การสนับสนุน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับพันธมิตรของบริษัท โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัท
ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี
7. ปี 2555 บริษัทฯ ฉลองครบรอบ 40 ปีของ
การก่อตัง้ บริษทั มีการฉลองยิง่ ใหญ่ โดยมอบโชคให้กบั ลูกค้า
เช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ จ�ำนวนกว่า 40 ล้านบาท
8. ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ได้บริจาค
ผ้ า ห่ ม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย หนาวในทุ ก จั ง หวั ด ทาง
ภาคเหนือและอีสานตอนบนของประเทศ เป็นจ�ำนวน 2,320 ผืน
ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อสิ่งแวดล้อม
		 (CSR in Environment’s Perspective)
		 1. โครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การใช้ ท รั พ ยากร และพลั ง งานอย่ า งคุ ้ ม ค่ า
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ และเป็นการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
1. การเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ต่ า งๆ ที่ ใ ช้
อยู่ในบริษัท และส�ำนักงานสาขาของบริษัทให้เป็นอุปกรณ์
ที่ประหยัดพลังงาน
2. โครงการลดการใช้กระดาษ บริษทั ส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานจั ด เก็ บ เอกสารส� ำ คั ญ หรื อ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ
ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อเป็น
การลดการใช้กระดาษ และก่อให้เกิดความสะดวก ในการ
น�ำไปใช้งาน
3. ส่งเสริมการใช้กระดาษ ทีม่ กี ารใช้งานแล้ว
1 หน้า ให้นำ� อีกหน้ากลับมาใช้งานใหม่เพือ่ เป็นการลดการใช้
กระดาษ
4. ท�ำป้ายรณรงค์การเปิด-ปิดใช้นำ 
�้ ภายใน
ส�ำนักงานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
5. รณรงค์การขึน้ -ลงลิฟท์ชนั้ เดียวให้ใช้วธิ ขี นึ้ -ลง
บันไดแทน เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า
6. รณรงค์การปิดจอคอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ได้มี
การใช้งาน


แนวทางปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอรัปชั่น

บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วาม
โปร่ ง ใส ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ต่ อ ต้ า นและไม่ ส นั บ สนุ น
การคอรัปชั่น   เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
1. บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินการต่อต้านทุจริต
คอรัปชั่น โดยได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้บุคลากร
ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอรั ป ชั่ น อย่ า ง
เคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ
และบริษัทย่อย จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
โปร่ งใส รวมทั้ง สนั บ สนุ น ในการด� ำ เนิ นกิ จ กรรมต่ อ ต้ า น
การทุจริตและการคอรัปชั่น
1.1 บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ
ควบคุมป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ตลอดจนการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น อย่างจริงจัง
1.2 เผยแพร่นโยบายนีภ้ ายในองค์กรอย่างทัว่ ถึง
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนปฏิบัติ และ
บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้บริหาร
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายใน หรือเข้าไปเกีย่ วข้อง
กับการให้สินบน หรือการคอรัปชั่นต่างๆ
1.3 มี ก ารเน้ น ย�้ ำ มาตรการนี้ ผ ่ า นการอบรม
การประชุมของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1.4 จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุจริต หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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1.5 บริษทั มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงิน
ที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ
1.6 นโยบายการต่อต้านคอรัปชัน่ นี  ้ ให้ครอบคลุม
ไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตัง้ แต่ การเลือ่ นต�ำแหน่ง
การฝึกอบรม การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
การให้ผลตอบแทน โดยก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
สื่อสารท�ำความเข้าใจกับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.7 บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลาย
ช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสอั น ควรสงสั ย โดยมั่ น ใจว่ า ผู ้ แ จ้ ง เบาะแสได้ รั บ
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การคุ้มครองโดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและ
กลั่นแกล้งด้วยประการใดและมีมาตรการคุ้มครองให้กับ
ผู้รายงานรวมถึงการแต่ งตั้ งบุคคลเพื่อตรวจสอบติ ดตาม
ทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
2. นโยบายการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์
		 อื่นใด
การรับหรือให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อนื่ ใด รวมถึง
การเลี้ ย งรั บ รองทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
ให้สามารถกระท�ำได้ในวิสัยอันควรในเทศกาลหรือประเพณี
นิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ การรับดังกล่าว
จะต้องไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือโดยไม่เป็น
ธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ สามารถป้ อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
จากการที่ ก รรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารน� ำ ไปใช้ โ ดยมิ ช อบ
ระบบการควบคุมภายใน

บริ ษั ท ฐิ ติ ก ร จ� ำ กั ด (มหาชน) ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความส� ำ คั ญ ของการมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษั ท โดยมุ ่ ง เน้ น ความเพี ย งพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุ ม ภายใน อั น จะส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท สามารถ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง
เชื่ อ ถื อ ได้ สามารถป้ อ งกั น และรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น หรื อ ลด
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากความผิ ด พลาดหรื อ การทุ จ ริ ต
ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557
เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2557 คณะกรรมการบริ ษั ท
ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ท�ำการประเมิน
ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ประจ� ำ ปี 2557
โดยใช้ แ บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ ม
ภายในและการซั ก ถามข้ อ มู ล จากฝ่ า ยบริ ห ารแล้ ว
คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นร่วมกันว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
กับสภาพการด� ำ เนินงานปัจจุบัน โดยบริษัท มี บุค คลากร
อย่ า งเพี ย งพอ ที่ จ ะด� ำ เนิ น การตามระบบได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง มี ร ะบบควบคุ ม ภายในในเรื่ อ ง
การติ ด ตามควบคุ ม ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย

หรื อ โดยไม่ มี อ� ำ นาจ รวมถึ ง การท� ำ ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คล
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น อย่ า ง
เพี ย งพอแล้ ว ส� ำ หรั บ การควบคุ ม ภายในด้ า นอื่ น ๆ
คณะกรรมการเห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ก ารควบคุ ม ภายในที่
เพียงพอแล้วเช่นกัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แต่งตั้ง นางสุภัชฌา ทวีรักษ์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้จัดการ
ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายใน และเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เนื่องจาก
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในในธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ บริ ษั ท และในธุ ร กิ จ
ของบริษัท เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และมีความเข้าใจ
ในธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัท จึงมีความเหมาะสม
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ เ สนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ รั บ ทราบ
การแต่งตั้งดังกล่าว
ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ดั ง กล่ า ว ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การ
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2557
(แบบ 56-1)

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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ในปี 2557 จากงบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
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มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
การท� ำ รายการระหว่ า งกั น จะเสนอให้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการอิ ส ระของ
กลุ ่ ม บริ ษั ท พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ต่ อ การท� ำ รายการ
ระหว่ า งกั น ว่ า เป็ น ไปตามลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยก�ำหนด เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการค้าโดยทัว่ ไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงือ่ นไขตลาด
ที่เหมาะสม ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา
อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�ำเป็นและ  ความเหมาะสม
ของรายการนั้นด้วย
หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับ
บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต
กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ
ข้ อ บั ง คั บ ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการ
อิสระไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระหรื อ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัท
จะเปิ ด เผยรายการระหว่ า งกั น ไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบจากผู ้ ส อบบั ญ ชี ข อง
กลุ่มบริษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน
โดยค� ำ นึ ง ความสมเหตุ ส มผลของการท� ำ รายการ พบว่ า
เป็นการท�ำรายการตามปกติทั่วไปของการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัท   และพิจารณามูลค่า
รายการเปรียบเทียบราคายุติธรรมหรือราคาตลาดทั่วไป
จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
- รายการกับบริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล จ�ำกัด
เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นส�ำนักงาน ท�ำสัญญาเช่า
ระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าอาคารต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรม
ทุกสัญญา ค่าบริการทางกฎหมาย  ซึ่งค่าใช้จ่ายตามสัญญา
ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการรายอื่นเสนอมา   และเป็นค่าซื้อ
สินค้ามาเพื่อให้เช่าซื้อและใช้งานภายในบริษัท ทั้งนี้ราคา
ซือ้ ขายเป็นราคาทีซ่ อื้ ขายกันทัว่ ไป  นอกนัน้ เป็น ค่านายหน้า
ขายรถ ค่าซ่อมรถใช้งาน  ค่าน�ำ้ มันรถ ค่าสาธารณูปโภค   และ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ซึ่งเป็นราคาตลาดทั่วไป
- รายการกับบริษัทเอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)  
เป็นการจ่ายค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร   อัตราค่าเช่าต�่ำกว่า
ค่าเช่ายุติธรรม   และเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ซึ่งเป็น
ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป
- รายการกับบริษัทโตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่าย
โตโยต้า จ�ำกัด เป็นรายการซือ้ สินค้ามาเพือ่ เช่าซือ้   ค่านายหน้า
ขายรถ และค่าซ่อมรถ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ซื้อขาย
กันทั่วไป  
- รายการกับบริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด เป็น
รายการค่าซ่อมรถ  ซึ่งเป็นราคาตลาดทั่วไป
- รายการกั บ บริ ษั ท นภั ส จ� ำ กั ด เป็ น การจ่ า ย
ค่าบริการด้านขนส่ง ซึ่งเป็นราคาตลาดทั่วไป

รายงานประจ�ำปี 2557
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เป็นต้นมา เศรษฐกิจ
ไทยชะลอตัวต่อเนื่อง 7 ไตรมาสซ้อน  สถานการณ์เศรษฐกิจ
ไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ยังไม่ฟื้นตัวอย่าง
ชัดเจนจากสภาวะทางเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศ และเศรษฐกิจ
โลก   ซึ่งเป็นแรงกดดันให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว
ไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยภาค
ส่งออกติดลบสองปีซ้อน ที่ -0.3% ในปี 2556 และ -0.4%
2557 ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากตัวเลขการส่งออกเคยติดลบ
เมือ่ 10 ปีกอ่ นในปี 2546 ที่ -10.0% อันเป็นผลมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา หลายประเทศในทวีปยุโรป
จีน และญี่ปุ่น ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 0.7%
ในปี 2557 ท�ำให้ตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในปี 2557
มียอดจ�ำหน่ายลดลงทั้ง 2 ตลาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตลาด
รถจักรยานยนต์ มียอดจ�ำหน่าย 1,699,218 คัน ลดลง 15.2%  
จากปีก่อน ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่าย 881,832 คัน
ลดลง 33.7% จากปีก่อน ซึ่งทั้งสองตลาดมียอดจ�ำหน่าย
รายเดือนน้อยกว่าช่วงเดียวกันต่อเนือ่ ง 19 เดือนซ้อน  ส�ำหรับ
ตลาดรถจักรยานยนต์และ 20 เดือนซ้อน ส�ำหรับตลาดรถยนต์      
อย่างไรก็ดี มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น
มาตรการชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกร และมาตรการดูแล

รายได้จากการให้เช่าซื้อ
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์
รวมรายได้จากการให้เช่าซื้อ

ภาระค่าครองชีพของประชาชน น่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
ในปี 2558 มีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม
7,767.8 ล้านบาท  ลดลง 14.3% จาก 9,058.8 ล้านบาท
ในปี 2556 โดยมีลกู หนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ ณ สิน้ ปี 2557
ที่ 6,768.3 ล้านบาท ลดลง 12.2 % จาก 7,707.9 ล้านบาท
ในปี 2556 และมีลกู หนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ ณ สิน้ ปี 2557  จ�ำนวน
999.5   ล้านบาท ลดลง 26.0 % จาก 1,350.9 ล้านบาท
ในปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายปล่อยสินเชื่ออย่าง
ระมัดระวังติดต่อกันต่อเนื่อง 7 ไตรมาส

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้

ในปี  2557 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้รบั ผลกระทบ
จากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2556
ต่อเนือ่ งจนถึงสิน้ ปี 2557 ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฐิตกิ ร มีรายได้รวม
ลดลง โดยมีรายได้รวมปี 2557 จ�ำนวน 3,679.1 ล้านบาท
ลดลง 5.3% จาก 3,883.5 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดย
แยกเป็นประเภทรายได้ดังนี้

2557

2556

ล้าน
%
บาท		

ล้าน
%
บาท		

2,758.4
66.1
2,824.5

75.0
1.8
76.8

2,944.5
82.5
3,027.0

รายได้อื่นๆ				
ขายสินค้า
21.0
0.6
33.4
รายได้ค่าปรับช�ำระเงินล่าช้า
51.0
1.4
46.0
หนี้สูญรับคืน
423.0
11.5
366.9
อื่นๆ
359.6
9.8
410.2
รวมรายได้อื่นๆ
854.6
23.2
856.5
รวมรายได้

3,679.1

100.0

3,883.5

2555

75.8
2.1
77.9

ล้าน
บาท

%

%
ผลต่าง
57-56

2,622.6
81.2
2,703.8

71.6
2.2
73.8

-6.3
-19.9
-6.7

12.3
1.6
12.0

		
2.7 -37.1
1.2
10.9
10.2
15.3
12.1 -12.3
26.2
-0.2

-65.7
3.4
-2.1
-7.2
-10.7

0.9
1.2
9.4
10.6
22.1

97.4
44.5
374.8
441.9
958.6

100.0

3,662.4

100.0

-5.3
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รายได้จากการให้เช่าซือ้ รวมปี 2557 จ�ำนวน  2,824.5
ล้านบาท ลดลง 6.7 % จาก 3,027.0 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา  
แยกเป็นรายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปี 2557
จ�ำนวน 2,758.4 ล้านบาท ลดลง 6.3% จาก 2,944.5
ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ลดลงตามตลาดรถจักรยานยนต์  และรายได้
จากการให้เช่าซื้อรถยนต์ปี 2557 จ�ำนวน 66.1 ล้านบาท
ลดลง 19.9% จาก 82.5 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา  ซึ่งบริษัท
มีนโยบายไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ อีกทั้งรถยนต์
มือสองมีราคาตกต�ำ 
่ หลังจากมีโครงการรถคันแรกเมือ่ ปี 2555
และเนื่องจากธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
รถจักรยานยนต์มาก  รายได้อนื่ ๆ รวมปี 2557 จ�ำนวน 854.6
ล้านบาท ลดลง 0.2% จาก 856.5 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา   
(ล้านบาท)

โดยรายได้อื่นๆ ลดลง เกิดจากการติดตามหนี้สูญรับคืนได้
น้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลงอย่างต่อเนือ่ ง รายได้
ค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าลดลงตามปริมาณ
การปล่อยสินเชื่อที่ลดลง   ส�ำหรับปี 2557 รายได้จากการ
ให้เช่าซื้อมีสัดส่วน 76.8% ของรายได้รวม ส่วนรายได้อื่น
มีสัดส่วน  23.2% ของรายได้รวม
ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ และการแข่ ง ขั น ที่
รุนแรงทางธุรกิจ   ท�ำให้การปล่อยสินเชื่อของบริษัทลดลง
บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน
ดังนี้

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

% ผลต่าง 57-56

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน

21.1
1,939.7
1,279.9
211.6

32.2
2,018.4
1,203.9
221.8

86.3
1,688.2
970.3
193.6

-34.5
-3.9
6.3
-4.6

-62.6
19.6
24.1
14.6

รวมค่าใช้จ่าย

3,452.3

3,476.4

2,938.4

-0.7

18.3

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น  3,452.3
ล้านบาท  ลดลง 0.7 % จาก 3,476.4 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา   
ประกอบด้วยต้นทุนจากการขายสินค้ารถจักรยานยนต์รวม
21.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,939.7
ล้านบาท ลดลง  3.9 % จาก 2,018.4 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา  
เนื่ อ งจากการขยายสิ น เชื่ อ ลดลงท� ำ ให้ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยส่ ง เสริ ม
การขายลดลงตามสัดส่วน ในปี 2557 บริษัทมีนโยบาย
เร่งระบายรถรุน่ เก่าอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้สต๊อกสินค้ารถรับคืน
ณ สิ้นปี 2557 จ�ำนวน 190.2 ล้านบาท ลดลง 39.6%
จาก 314.9 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
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% ผลต่าง 56-55

ผลประกอบการในระยะสั้น แต่ทางบริษัทมั่นใจว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผลการด�ำเนินการในระยะกลาง และระยะยาว
ได้อย่างมั่นคง    
ส� ำ หรั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นหนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ
ในปี 2557 จ�ำนวน 1,279.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% จาก
1,203.9 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา    เป็นผลจากนโยบายเร่ง
ตัดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ อีกทั้งการตั้งส�ำรองหนี้สูญ
ที่เข้มงวด และผลกระทบจากลูกหนี้บางกลุ่มที่ค้างช�ำระมี
ปริมาณเพิม่ ขึน้   เป็นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสสองปี 2556   

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 72

17/3/2558 21:09:18

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย 4.1%
โดยดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2557 มีจ�ำนวน 211.6
ล้านบาท ลดลง 4.6% จาก 221.8 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา   
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การกู ้ ยื ม เงิ น จากสถาบั น การเงิ น ลดลง
เนื่องจากใช้เงินในการขยายสินเชื่อลดลง

ลดลงเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายนโยบายการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เข้มงวดและตัดหนี้สูญเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
เร่งระบายรถรุ่นเก่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ในระยะสั้น
ในปี 2557 กลุ่มธุรกิจเช่าซื้อมีการแข่งขันสูงมาก
ประกอบกับลูกหนีบ้ างกลุม่ ประสบปัญหาท�ำให้ความสามารถ
ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2557 กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานลดลง ในการช�ำระหนี้ถดถอย ท�ำให้ผลประกอบการของบริษัท
โดยก�ำไรสุทธิ ปี 2557 จ�ำนวน 195.6 ล้านบาท ลดลง  54.4% ลดลงในปี 2557 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
จาก 428.7 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา  สาเหตุทกี่ ำ� ไรสุทธิปี 2557 เปรียบเทียบ 3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้
		
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

33.6
38.1
5.6
4.1
4.1
4.1
29.4
34.0
1.5

34.2
39.6
5.8
3.9
3.9
3.9
30.2
35.7
1.8

33.3		
39.4
5.6
3.8
3.8
3.8
29.5
35.6
1.7

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ที่ผ่านมา   โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทที่ลดลง   ได้แก่  
         ณ สิ้นปี 2557 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,767.2 ลูกหนี้เช่าซื้อ โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการหดตัว
ล้านบาท ลดลง   14.6% จาก 10,267.4 ล้านบาท ในปี ตามสภาวะของตลาดรถจักรยานยนต์  
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(ล้านบาท)

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

% ผลต่าง 57-56

% ผลต่าง 56-55

ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รถจักรยานยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รถยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รวม

6,768.3
999.5
7,767.8

7,707.9
1,350.9
9,058.8

7,150.8
1,497.0
8,647.9

-12.2
-26.0
-14.3

7.8
-9.8
4.8

ปี 2557 ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม จ�ำนวน 7,767.8
ล้านบาท ลดลง 14.3% จาก 9,058.8 ล้านบาท ในปี
ที่ ผ ่ า นมา แยกเป็ น ลู ก หนี้ เ ช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์ สุ ท ธิ
จ�ำนวน 6,768.3 ล้านบาท ลดลง 12.2% จากจ�ำนวน 7,707.9
ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์สุทธิ จ�ำนวน
999.5 ล้ า นบาท ลดลง 26.0% จากจ� ำ นวน 1,350.9
ล้านบาทในปีที่ผ่านมา
อนึ่ง ลักษณะของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ของกลุ่มบริษัทนั้นได้มีการกระจายความเสี่ยงตาม
ลักษณะของธุรกิจอยู่แล้ว โดยจะมีการกระจายลูกค้าออกไป
เป็นจ�ำนวนมากราย แต่ละรายวงเงินเฉลีย่ ไม่เกิน 50,000 บาท
และ 600,000 บาท ส�ำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ตามล�ำดับ ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงจาก
ความสามารถในการช� ำ ระหนี้ ข องลู ก หนี้ ร ายใดรายหนึ่ ง
เป็ น การเฉพาะ นอกจากนี้ ก ารที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท มี น โยบาย
การตั้งส� ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เข้มงวด ท�ำให้ ณ
สิ้นปี 2557 กลุ่มบริษัทมีการส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้
ถึง 534.8  ล้านบาท คิดเป็น 6.4% ของลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือการตั้งส�ำรอง
หนีส้ ญ
ู สูงถึง 523.6% เมือ่ เทียบกับยอดลูกหนีท้ คี่ า้ งช�ำระเกิน
6 เดือน จ�ำนวน 102.1 ล้านบาท
ในปี  2557 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) จ�ำแนกตามอายุของลูกหนี้
ค้างช�ำระดังนี้

2557

2556

2555

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ 1 เดือน
ค้างช�ำระ 2-3 เดือน
ค้างช�ำระ 4-6 เดือน
ค้างช�ำระ 7-12 เดือน
ค้างช�ำระมากกว่า 12 เดือน

5,332.4
1,282.5
1,275.1
310.5
66.3
35.8

64.2
15.4
15.4
3.7
0.8
0.4

6,489.7
1,414.4
1,297.8
292.9
74.5
54.2

67.4
14.7
13.5
3.0
0.8
0.6

6,433.6
1,255.2
1,091.6
225.0
49.4
54.4

70.6
13.8
12.0
2.5
0.5
0.6

รวมลูกหนี้

8,302.6

100.0

9,623.5

100.0

9,109.2

100.0
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            ลูกหนี้ในส่วนที่ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน มีสัดส่วน
95.0% ในปี 2557  ลดลงจาก 95.6% ในปีที่ผ่านมา  และ
บริษัทมีลูกหนี้ค้างช�ำระที่เกินกว่า 3 เดือน 4.9% ในปี 2557
เพิ่มขึ้นจาก 4.4% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความล่าช้า
ในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้บางกลุ่มจากสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวต่อเนื่อง

ระยะยาวสูงขึ้น เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทยังคงสัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่
ระยะยาว (รวมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) ที่ 85%
ณ.สิ้นปี 2557 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 4,764.6 ล้าน
บาท ลดลง 23.8% จาก 6,253.5 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
ซึง่ เกิดจากการทีบ่ ริษทั มีการปล่อยสินเชือ่ ลดลง การกูย้ มื เงิน
จากสถาบันการเงินจึงลดลง โดยมีสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวต่อ
หนี้สิน
เงินกู้ระยะสั้น ปี 2557 และ ปี 2556 อยู่ที่ 85 : 15 และ
ในปี 2557 บริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่อง 79 : 21 ตามล�ำดับ  โดยมีรายละเอียดประเภทของเงินกู้ยืม  
และต้ น ทุ น ทางด้ า นการเงิ น ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท มี สั ด ส่ ว นเงิ น กู ้ ดังนี้
ประเภทของเงินกู้

2557

2556

2555

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว

24.4
656.2
2,920.0
800.0

0.6
14.9
66.4
18.2

72.7
1,146.0
2,220.0
2,400.0

1.2
19.6
38.0
41.1

216.9
642.9
2,450.0
2,100.0

4.0
11.9
45.3
38.8

รวมเงินกู้ยืม

4,400.6

100.0

5,838.7

100.0

5,409.8

100.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภายใต้ ก ารควบคุ ม อนุ มั ติ ก ารปล่ อ ยสิ น เชื่ อ อย่ า ง ผลการด� ำ เนิ น งานปี 2556 ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท
เข้มงวด และความช�ำนาญของกลุ่มบริษัท ท�ำให้ธุรกิจของ จ�ำนวน 215.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก� ำ ไรสุ ท ธิ บริ ษั ท ได้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลส� ำ หรั บ ดังรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือต้นปี
บวก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจการควบคุม
บวก ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
หัก   เงินปันผลจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือสิ้นปี

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

% ผลต่าง 57-56

% ผลต่าง 56-55

4,013.9
8.0
195.7
215.0
4,002.6

3,800.2

3,563.1

5.6

6.7

428.7
215.0
4,013.9

712.1
475.0
3,800.2

-54.4
0.0
-0.3

-39.8
-54.7
5.6
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ณ สิ้นปี 2557 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
4,002.6 ล้านบาท ลดลง 0.3% จาก 4,013.9 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ในปีท่ีผ่านมา และมีก�ำไรสะสม 2,521.6 ล้านบาท ลดลง ให้แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
0.8% จาก 2,540.9  ล้านบาท ในปีทผ่ี า่ นมา   โดยมีอตั ราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ปี 2557  และ ปี 2556   เท่ากับ
1.2  และ 1.6  ตามล�ำดับ
หน่วย : ล้านบาท
ชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)

76
Untitled-1 76

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

2.24

ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2557

18/3/2558 0:12:28

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ภาระหน้ า ที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น ของบริ ษั ท และ
บริษัทย่อยให้มีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับ
อนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและ
ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ
อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น และ
ไม่ มี ข ้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ มี ก าร
เปิ ด เผยข้ อ มู ล รายการที่เ กี่ยวโยงกันหรือรายการที่ อ าจมี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น มี ร ะบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม

ดร.ชุ ม พล พรประภา
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ น ผู ้ ส อบทานรายงานทางการเงิ น และ
ระบบควบคุ ม ภายใน การเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี และ
ค่ า สอบบั ญ ชี ตลอดจนความเห็ น ของคณะกรรมการ
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นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู ้ จัด การ

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

77

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต

78
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 78

17/3/2558 21:10:03

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 79

79
17/3/2558 21:10:03

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

80
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 80

17/3/2558 21:10:04

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 81

81
17/3/2558 21:10:04

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบก�
ำ
ไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

82
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 82

17/3/2558 21:10:05

บริ
บริษษทั ทั ฐิฐิตตกิ กิ รร จ�จ�ำำกักัดด (มหาชน)
(มหาชน)

P78_127_9

58.indd 83

83

17/3/2558 21:10:05

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

84
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 84

17/3/2558 21:10:05

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 85

85
17/3/2558 21:10:06

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

86
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 86

17/3/2558 21:10:06

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริ
บริษษทั ทั ฐิฐิตตกิ กิ รร จ�จ�ำำกักัดด (มหาชน)
(มหาชน)

P78_127_9

58.indd 87

87
17/3/2558 21:10:06

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

88
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 88

17/3/2558 21:10:07

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 89

89
17/3/2558 21:10:07

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

90
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 90

17/3/2558 21:10:08

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 91

91
17/3/2558 21:10:08

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

92
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 92

17/3/2558 21:10:08

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 93

93
17/3/2558 21:10:09

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

94
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 94

17/3/2558 21:10:09

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 95

95
17/3/2558 21:10:10

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

96
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 96

17/3/2558 21:10:10

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 97

97
17/3/2558 21:10:10

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

98
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 98

17/3/2558 21:10:11

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 99

99
17/3/2558 21:10:11

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

100
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 100

17/3/2558 21:10:11

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 101

101
17/3/2558 21:10:12

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

102
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 102

17/3/2558 21:10:12

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 103

103
17/3/2558 21:10:13

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

104
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 104

17/3/2558 21:10:13

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 105

105
17/3/2558 21:10:13

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

106
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 106

17/3/2558 21:10:14

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 107

107
17/3/2558 21:10:14

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

108
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 108

17/3/2558 21:10:14

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 109

109
17/3/2558 21:10:15

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

110
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 110

17/3/2558 21:10:15

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 111

111
17/3/2558 21:10:15

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

112
P78_127_9

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 112

17/3/2558 21:10:16

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 113

113
17/3/2558 21:10:16

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

114
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 114

17/3/2558 21:10:16

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 115

115
17/3/2558 21:10:17

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

116
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 116

17/3/2558 21:10:17

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 117

117
17/3/2558 21:10:17

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

118
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 118

17/3/2558 21:10:18

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 119

119
17/3/2558 21:10:18

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

120
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 120

17/3/2558 21:10:19

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 121

121
17/3/2558 21:10:19

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

122
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 122

17/3/2558 21:10:19

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 123

123
17/3/2558 21:10:20

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

124
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 124

17/3/2558 21:10:20

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 125

125
17/3/2558 21:10:21

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

126
P78_127_9

รายงานประจ�ำปี 2557

58.indd 126

17/3/2558 21:10:21

บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)

P78_127_9

58.indd 127

127
17/3/2558 21:10:22

Report from the President of
the Audit Committee
Dear Shareholders,
The Audit Committee of Thitikorn Public
Company Limited (“TK”) comprised of three
experienced Independent directors with expertise
in finance, accounting and management with Ms.
Orapin Chartabsorn as President of Audit Committee,
Mr. Taveeb Chardtumrong and Mr. Phongsak Promrokul as members of the Audit Committee. All three
Independent Directors do not have any management
role nor employed by TK. Mrs.Supatcha Taveerak
acts as Secretary of the Audit Committee.
The Audit Committee has performed its duties
independently with responsibilities assigned by the
Board of Directors in accordance with rules and
regulations of the Stock Exchange of Thailand such
as reviewing financial statements, internal control
system and connected transactions. In 2014, four
meetings were held and all three directors
attended every meeting together with TK
Accounting Department, Auditor and Internal Audit
Department to discuss and exchange opinion on all
relevant issues to ensure financial accuracy and
adequate information disclosure. The Audit
Committee has reported its findings to the Board of
Directors for approval. In 2014, the Audit
Committee has conducted a self-assessment of
the Committee which rated “Excellent”.
The Audit Committee has reviewed quarterly
financial reports and the annual financial statement
of TK and its subsidiaries as of December 31, 2014.
Every meeting was held with Auditor to review the
accuracy and adequacy of financial statements and
its disclosure as well as the adoption of new
accounting standard to ensure that TK financial
statements were prepared in accordance with the
generally accepted accounting principles. The Auditor
has expressed in its report that adequate information
disclosure was provided in a timely manner in
accordance with related rules and regulations of the
Stock Exchange of Thailand.
The reviewed has been abide by the Security
and Exchange laws, as well as the regulations
stipulated by Stock Exchange of Thailand, and other
related laws. The Audit Committee had reviewed to
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ensure that law, related regulations of stock exchange
of Thailand and other related Government supervision
agencies are properly abided. Based on the Audit
Committees’ opinion, there was no essential issue
related to the issue of violation of laws and
regulations stipulated by Stock Exchange of Thailand
and other related Government supervision agencies.
With respect to internal control system, the
Audit Committee has reviewed the internal control
system of the Internal Audit department both
quarterly and annually and has given advices and
follow up on the improvement on the important
issues to strengthen operation of the internal audit
practices. The Committee reviewed and approved
the annual audit plan for 2015. The Audit Committee has reviewed TK connected transactions that
may have conflict of interest and disclosed them in
the financial statements and its notes.
For 2015, the Audit Committee proposes for
the approval of the Board of Directors and the
Annual General Shareholders’ Meeting 2015 the
appointment of Mr. Akadet Pliensakul, Certified
Public Accountant registration No. 5389 or Mr. Pisit
Chiwaruangroch Certified Public Accountant
registration No. 2803 or Mr. Methee Ratanasrimetha,
Certified Public Accountant registration No. 3425
from M.R. & Associates Co., Ltd. to serve as the
independent auditor with an auditor fee of 2,720,000
Baht increase from 2,240,000 Baht in 2014.
In summary, the Audit Committee has
performed the duties assigned by the Board of
Directors. The Committee independently performed
audit function by reviewing financial statements, to
ensure adequate internal control system and
adequate disclosure of connected transactions in
accordance with relevant rules and regulations.

Ms. Orapin Chartabsorn
President of the Audit Committee
February 24, 2015

STRATEGY AND BUSINESS MODEL
1. Vision

		 To be a leading service provider in
motorcycle and automobile hire-purchase business
with commitment to create values and develop
sustainable growth based on responsibility to
communities andsociety.
		
Business objectives
		 The Company’s main focus is motorcycle
hire-purchase which is Thitikorn core competency.
The Company strategy is to expand coverage areas
by setting up new branches in major provinces
outside Bangkok and vicinity area. In 2014,
2 subsidiary companies have been set up to provide
motorcycle and automobile hire-purchase in 2
countries which are Cambodia and Laos.
		 For automobile hire-purchase business,
the Company emphasizes to provide its services
in Bangkok and vicinity area for efficient customer
management and cost control while business
expansion depends on market condition,
competition, risks and rate of return.
		 The Company concentrates on the
quality of hire-purchase portfolio as well as the rate
of return while growth is based on manageable and
controllable risks. With standardized customer
screening process and stringent policy for loan loss
reserve, the Board of Directors, Independent
Directors and the Management also placed great
importance on Good Corporate Governance to
formulate policy and procedures to ensure
sustainable return to all shareholders. Information
disclosures and explanations are sufficiently
provided to all institutional investors, analysts and
shareholders since the management team places
a priority on such mission in order to allow an
equal access of accurate information regarding
the Company’s performance and operations.

2. Major development
		 Thitikorn Plc. was established on August
4, 1972 by Dr. Chumpol Phornprapha and
Mrs. Anothai Phornprapha as a hire-purchase service
provider for automobile and motorcycle. In the
early stage, Thitikorn focused in motorcycle
hire-purchase business for customer in Bangkok
and vicinity area. In 1995, Thitikorn expanded
its operation to the eastern part of Thailand
by acquiring 99.99 % stake in C.V.A. Co., Ltd, a
motorcycle hire-purchase credit provider. In 2003,
Thitikorn acquired 99.99% stake in Chayapak
Co., Ltd. to expand into automobile hire-purchase
business in Bangkok and vicinity area.
		 In an effort to streamline business
operations, Thitikorn Plc. and its subsidiaries have
restructured the group business functions. Since
middle of 2004, C.V.A. Co., Ltd. has ceased its
motorcycle hire-purchase function and focused
solely on debt collection while motorcycle
hire-purchase business nationwide has been
operated by Thitikorn Plc. The Company continues
to expand its network coverage from 27 branches
in 2001 to 78 branches in 2011 covering 45
provinces in every region of Thailand.
		 In 2011, Thitikorn Plc. purchased 99.99%
of shares in Cetelem (Thailand) Co., Ltd. and
changed its name to TK Debt Services Co., Ltd. which
focusing on debt collection services.
		 Thitikorn Plc. is the largest motorcycle
hire-purchase service provider in Thailand, with over
20.27% market share in Bangkok and vicinity area
as of June 30, 2012 and has been ranking number
one for the last 30 years. The Company was
granted the Certificate for Consumer Right Protection
from the Office of the Prime Minister for its
awareness of consumers’ rights regarding fairness
of hire purchase contract. At the end of 2014 the
Company has 90 branches covering 53 provinces
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

_ENG_P129_134_9

58.indd 129

129
17/3/2558 21:14:39

in every region of Thailand. Thitikorn Group has a
solid plan to expand its hire purchase business into
ASEAN countries which are moving towards free
trade under the ASEAN Economic Community (AEC)
in 2015.

During the year 2014, 2 subsidiary companies
have been set up to provide motorcycle and
automobile hire-purchase in 2 countries which
are “Suosdey Finance PLC” in Cambodia and
“Sabaidee Leasing Co.,Ltd.” in Laos

The shareholding structure of the Group is presented as follows

Thitikorn PLC
Bangkok and Fiftythree provinces
in Thailand

99.99%

99.99%

99.99%

C.V.A. CO., Ltd.

Chayapak Co., Ltd.

TK Debt Services Co., Ltd.

Debt collections service provider

Automobile hire purchase service
provider Bangkok and vicinity

Debt collection service provider

98.00%
Suosdey Finance PLC
Motorcycle and Automobile
hire purchase provider in Cambodia
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61.91%
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Motorcycle and Automobile
hire purchase provider inLaos
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NATURE OF BUSINESS
Thitikorn Public Company Limited and its
subsidiaries consisted of C.V.A. Company Limited,
Chayapak Company Limited TK Debt Services
Company Limited, Suosdey Finance PLC, Sabaidee
Leasing Co.,Ltd. and The Company main business
is to provide hire-purchase services for both
motorcycle and automobile. In 2014, TK revenue

breakdown structure for motorcycle hire-purchase
: automobile hire-purchase : others income were
75:2:23

Revenue structure for Group of Companies

Revenue breakdown structure for the years
2012-2014 are categorized as follows:

Consolidated
Consolidated
Consolidated
2014
2013
2012
Business Group/operated by % share holding
THB
%
%
%
THB
THB
Million		Million		Million
1. Motorcycle Hire-purchase
Thitikorn Plc.
99.99
Suosdey Finance PLC
98.00
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
61.91
Total revenue		
2,758.4
75.0
2,944.5
75.8
2,622.6
71.6
2. Automobile Hire-purchase
Thitikorn Plc.
Chayapak Co., Ltd.
99.99
Total revenue
66.1
1.88		2.5
2.1
81.2
2.2
3. Others
Sales of products		
Free income		
Bad debt recovery		
Other		
Total revenue		
Grand total

21.0
51.0
423.0
359.6
854.6

0.6
1.4
11.5
9.8
23.2

33.4
46.0
366.9
410.2
856.5

0.9
1.2
9.4
10.6
22.1

97.4
44.5
374.8
441.9
958.6

3,679.1

100.0

3,883.5

100.0

3,662.4

Business Competition
1. Motorcycle Hire-purchase business
The competition for motorcycle hire-purchase
business depends on coverage area and speed of
service. Motorcycle hire-purchase can be
segmented by location such as Bangkok and

2.7		
1.2
10.2
12.1
26.2
100.0

provincial. In general, business in Bangkok and
metropolitan is highly competitive compared with
provincial. Since 2001, interest rates for motorcycle
hire-purchase are 1.5-2.5% per month, except in
limited period; there is some special promotion for
specific models.
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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TK is the leader in motorcycle hire-purchase Motorcycle Hire-Purchase Association, with 20.7 %
business with number one market share in Bangkok market share in Bangkok and metropolitan as of
for the last 30 consecutive years, according to Thai June 30, 2012
2012 (Jan-Jun) *		 2011			 2010			 2009			 2008
units		 %
units		 %
units		 %
units		 %
units		 %
1. Thitikorn
23,680 20.27 43,836 23.39 51,956 25.47 50,213 25.11 57,160 21.89
19,951 17.08 35,528 18.96 42,399 20.79 39,156 19.58 44,818 17.16
2. Hi-Way
3. AYUDHYA Capital 15,451 13.22 18,371
9.80 17,927
8.79 17,237
8.62 26,215 10.04
13,972 11.96 24,669 13.17 26,451 12.97 21,076 10.54 23,612 9.04
4. Group Lease
5. Thanaban
13,799 11.81 24,166 12.90 27,405 13.43 21,702 10.85 25,040 9.59
3,339
5,593
2.98
6,621
6. Thanachart
2.86
3.25 10,388
5.19 26,429 10.12
7. Inter Bangchak
1,742
2,053
1.10
1,869
3,596
1.49
0.92
1.80 6,395 2.45
8. Others
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
Source : Thai Motorcycle Hire-Purchase Association, Land Transportation Department and Thitikorn Plc
Note : Data as at end of June 2012 since The Land Transportation Department no longer provide the details breakdown

2. Automobile Hire-purchase business
Since 2001, various financial institutions start
providing automobile hire-purchase due to high
growth in automobile sale together with excess
liquidity in financial system that pressure average
interest rate charge down to 2.35-2.70% per annum
for new passenger vehicle and 2.7-2.9% per annum
for new commercial vehicle. While interest rate for
second-handed automobile is ranging from 4.1-4.5%
per annum depend on automobile model, age of
the vehicle and customer profile such as personal
income, occupation, and living areas of both
customer and guarantor. With those factors, it
forces some financial institution to provide more
loans to second-handed automobiles to enhance
margins.
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Competitive Strategies
		 TK provides several services to satisfy
different customer needs as follows:
1. Fast service with accuracy and efficiency
		 TK has on site credit officers to provide
service for customers at 1,032 motorcycle dealers
and 45 car dealers. Those officers can notify
customers for the credit approval within 3 days for
motorcycle hire-purchase and 7 days for automobile
hire-purchase. Once the hire-purchase contract has
been approved, the Company can immediately
make payment to the good record dealers.


2. Excellent relationship with business
alliances
		 TK and business alliances, motorcycle and
car dealers, have maintained an excellence relation-
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ship with trustworthiness for more than 30 years,
Pricing policy
The Company has no policy to compete on
therefore, new customer and business promotion
can effectively be introduced through this relation- price but rather set appropriated interest rate
ship. Those relationships can be considered as an depending on factors such as cost of capital, type,
model, brand, condition and age of the vehicle
advantage over the competitors.
including qualifications of customers and guarantors.
3. Various payment channels
Distribution channel
		 For the convenience of our customers, the
		 To approve the hire-purchase contract,
Company has increased many new payment
channels. The customers can pay the installments the customer can apply for service through 3
through commercial banks, company branches, different channels such as:
collection officers, Tesco Lotus, true money and 		 1. Contact dealers or sub-dealers
counter service and pay point at convenience stores 			alliances
		 2. Contact credit officer
throughout the country.
		 3. Contact company headquarter or
4. On-site credit officer and collection 			 branches
officer service
		 Approximately 95% of the Company
		 TK has on-site credit officers and collection business came from dealers and sub dealers under
officers covered various areas in Bangkok and win-win strategy for all parties while good relationprovincial to service all customers effectively. Since ships have been maintained. As a result, numbers
local officers have more familiarities with customers of business alliance have been increased annually.
in the area, loan approval and collection process 		 Since 2001, the Company has gradually
can be efficiency monitored.
increased number of branches from 27 branches
at the end of 2001 to 90 branches in 2013.
5. Human resource development
In general, individual branch can cover major area
		 TK has provided regular training programs in 53 provinces in Thailand.
to update the employees on market situations for
effective and single standard services. As a result,
Industry trend
the company can offer services to all customers on 		 In 2012, both domestic motorcycle and
time with efficiency and less risk.
automobile sales have reached new records with
2,125,646 units in motorcycle and 1,434,669 units
6. Being a member of Motorcycle and in automobile as a direct results from the governAutomobile Hire-purchase Association
ment populist programs such as first time car
		 TK is a co-founder of Thai Motorcycle buyer and rice pledging schemes which boost
Hire-purchase Association, as a member of both automobile sales through the first half of 2013
Motorcycle and Automobile Hire-purchase especially car sales since a large numbers of
Associations, the Company can share necessary customers were waiting to take vehicle delivery from
industry information for regular operational standard last year order. However, Thai economy started
development.
slowdown since the end of second quarter of 2013 and
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continued for seven consecutive quarters toward
the end of 2014. Export sector declined for two
consecutive year experienced -0.3% growth rate in
2013 and -0.4% in 2014 which is the first time after
ten years which declined for-10% in 2003. The
major causes are recessions in United States of
America, many countries in Europe, China and Japan
together with the political unrest in Thailand during
the 4th quarter of 2013 to 2nd quarter of 2014 which
weaken confidence in Thai economy and led to the
seize of control by the National Council for Peace
and Order. In addition, the result of crude oil (WTI)
price falling from US$ 100 per barrel to US$ 53
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per barrel or almost 50% at the end of the year
2014 caused the prices of major agricultural products
in the country such as rubber, palm oil and tapioca
todeclined. As a resulted, both motorcycle and
automobile sales has declined for two consecutive
year in 2014. Motorcycle sales was 1,699,218 units
or 15.2% decreased, while automobile sales was
881,832 units or 33.7% decreased from the previous
year. Both markets monthly sales has declined
compare to the previous month for 19 and 20
consecutive months in motorcycle and automobile
sales, respectively.
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RISK FACTORS


Financial Risk

		 The Company major source of income is
interest income, derived from hire-purchase, and
being fixed interest rate throughout the duration of
Hire-purchase contract. Therefore, interest rate
fluctuation would directly affect to the Company
cost of fund. As a result, the Company had
maintained a large portion of its long term fixed rate
borrowing with 3 to 4 years maturity from financial
institutions and issued debenture fixed rate
with maturity of 3 to 5 years, thus the Company
interest rate risk was limited to any volatility. As of
December 31, 2014 the Company long term fix
rate borrowing was 800 Million Baht (including 300
Million Baht of current portion of fixed long term
loans) and debenture was 2,920 Million Baht
(including 300 Million Baht of current portion of
fixed long term loans) thus the portion of long
term fixed rate borrowing was 70.9% of the total
borrowing. The Company long term fix rate
borrowing (including current portion of fixed long
term loans) remained high at 84.5%. TRIS Rating
assigned the Company rating at “A-” (Stable),
therefore, reassured both financial institutions and
investors confidence in the Company solid financial
status resulted in the Company better financing
terms and conditions.


Risk from Operation

Risk from competitors
		 - Motorcycle Hire Purchase
			 The motorcycle hire purchase is a highly
competitive industry due to low barrier of entry for
any new comer with large capital base. However,
with more than 40 years of experiences in the
industry, the Company maintains large customers’
database as a major factor to review credit and give
the approval effectively. Besides, speedy services

to customers with support 324 business alliances
in Bangkok and 708 business alliances in the
provincial together with our experienced credit
officers, will give the Company more competitive
advantages than others.
		 - Automobile Hire Purchase
			 The automobile hire purchase industry,
especially new automobile, had recently faced
with intense price competition as the entrance of
manufacturers, providing their own leasing and hire
purchase services, or multinational companies,
with strong capital base and low cost of fund.
Especially, hire purchase for new automobile
that offers low interest rate. Last year majority of
automobile hire purchase provider experienced
nonperforming loan caused to decelerate its new
automobile hire purchase activities. The Company
took this opportunity to select and provider
new automobile hire purchase to higher
quality customers toward the year end, since the
competition was not fierce.


Risk from non performing loan

		 Being Independent from any regulations or
limitations, the opportunity to expand its portfolio
depended on the capability of each company.
Every operator in the industry, without stringent
internal control for credit approval and effective
management, would encounter higher risk of non
performing loan. The Company had set up policies
that include standardize credit approval criteria,
strict credit approval process, requirement of
guarantor or collateral for all contracts that allow
flexibility to customize terms and conditions to
match with individual risk. Besides, the Company
had continued to set sufficient reserve that
counted for future risks.

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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Risk from loss in sales of foreclosed assets However, the increase in governmental supervision

		 After the Company received 3 installments
from its customer, it was likely that any loss from
sales of foreclosed assets is limited. However, when
loss incurred, the remaining difference would be
collected from the customer then the guarantor.
Nevertheless, if the difference could not be claimed,
there would have to book some loss, the amount
of loss depended on the condition, depreciation,
brand, model, years and demand on the asset. With
in-house rebuilt center, as well as several branches
in the provincial to accommodate the sales of
foreclosed asset, the Company could efficiently
control the risk from loss in sales of foreclosed assets.


Risk from the dependency on expertise

		 By performing systematic approval process,
with operation manual, as well as applying credit
scoring in the credit approval process, all credit
officers can perform standardized tasks; as a result,
the Company could reduce its dependency on its
employees. Furthermore, the Company also
provided appropriate incentive to retain these
employees as well as improving any necessary skills
and capabilities to enhance employees’ efficiency.
Risk from governmental supervision
		 The hire purchase business is currently under
the supervision of Office of the Consumer Protection
Board under Ministry of Commerce. Regulations,
such as the duration and procedure on agreement
termination and the interest rate set for late
payment customers at the rate of not higher than
MRR of Krung Thai Bank + 10%, have to comply with
consumer protection law, not Bank of Thailand.
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to standardize the business practice in the future
might effects to the whole industry. Nevertheless,
the Company has followed Bank of Thailand
rule and regulation such as loan loss reserve, and
interest income recognition or stop recognition.
Hence, the Company has readiness to follow any
supervision or regulator without significance
operation impact. If the government were to
increase its supervision, the barrier of entry
would rise for smaller operators without standard
operation.
Risk from duration mismatched between hire
purchase portfolio and source of fund
		 The average hire purchase portfolio for
motorcycle was between 24-30 months and
automobile was between 48-60 months, hence,
major portion in short term borrowing may face the
risk of financial institutions call back its short-term
loan. However, as a solid financial status company
and a “first class” borrower with more than 14
financial institutions as well as excellent past record
even during financial crisis in 1997 the Company
loan has never been called, the risk of credit
termination could be neglected. In order to mitigate
duration miss match risk, the Company increased
its long term borrowing to minimized assets and
liability miss match. As of December 31, 2014
the Company long term fixed rate borrowing was
800 Million Baht and debenture was 2,920 Million
Baht thus the portion of long term fixed rate
borrowing was 70.9% of the total borrowing and the
Company long term fix rate borrowing (including
current portion of fixed long term loans) remained
high at 84.5%, hence, the Company can limit and
manage this risk factor.
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Location of Headquarter and Branches
as of December 31, 2014
Thitikorn Plc.
1. Headquarter
69 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

13. Lopburi Branch
142 Narai maharat Rd., Talaechubsorn, Muang, Lopburi 15000

25. Rayong Branch
43/5-6 Chanudom, Tangkwean,
Muang, Rayong 21000

2. Bangkok Branch
71 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

14. Suratthanee Branch
97/19 Moo 6 Chonkasem, Makamtea,
Muang, Suratthanee 84000

26. Trad Branch
154/4-5 Moo 5, Trad-Laemngob Rd.,
Nongsmed, Muang, Trad 23000

3. Bangkok Branch
100/65 Moo 10 Petchkasem 65,
Petchkasem Rd., Bangkae Nua,
Phaseecharoen, Bangkok 10160

15. Nakornpathom Branch
312 Tasa Rd, Prapratone,
Muang, Nakornpathom 73000

27. Panomsarakam Branch
155/41-42 Moo 4, Muangkao,
Panomsarakam, Chachengsao 24000
28. Kabinburi Branch
582 Moo 8, Muang gao, Kabinburi,
Prachinburi 25240

16. Burirum Branch
4.Chachengsao Branch
239/1-2 Moo 8, Isarn, Muang,
346 Sukprayoon Rd., Hnamuang, Muang, Burirum 31000
Chachengsao 24000
17. Nakornsrithamarat Branch
5. Sri-racha Branch
186/17-18 Vachiravudh By-pass,
15/27 Moo 4, Sukhumvit Rd., Surasak, Tawang, Muang,
Sri-racha, Cholburi 20110
Nakornsrithamarat 80000

29. Nakornnayok Branch
75/9-10 Moo 1, Tachang,
Muang, Nakornnayok 26000

6. Klang Branch
18. Supanburi Branch
204/159-160 Laohapan Rd., Tangkwean, 551 Malaiman Rd.,
Klang, Rayong 21110
tarahud, Muang, Supanburi 72000

30. Ayudhya Branch
15/28-30 Dachavut, Horratanachai,
Pranakornsriayudhya,
Pranakornsriayudhya 13000

7. Chantaburi Branch
183/6-7 Srirat Rd., Channimitr,
Muang, Chantaburi 22000

19. Kanchanaburi Branch
284/24 Sangchutoe Rd, Ban Nua,
Muang, Kanchanaburi 71000

31. Angthong Branch
82/21 Moo1, Yansue,
Muang, Angthong 14000

8. Chai Nat Branch
215/20-21 Moo 5 Promprasert Rd.,
Bankloey, Muang, Chai Nat 17000

20. Petchburi Branch
94/10, 94/11 Moo 1, Ton Mamuang,
Muang, Petchburi 76000

9. Pak Chong Branch
438-6,7 Mittrapap Rd., Pak Chong,
Pak Chong, Nakornratsima 30130

21. Hua Hin Branch
75/16 Chomsin Rd., Hua Hin,
Hua Hin, Prachuabkirikan 77110

32. Nakornsawan Branch
434/59-60 Moo 10, Himapan Rd.,
Nakornsawan Tok, Muang,
Nakornsawan 60000

10. Nakornratsima Branch
965,967 Mitrapap, Nai Muangm
Muang, Nakornratsima 30000

22. Cholburi Branch
5/8-9 Vachiraprakarn, Bangplasoy,
Muang, Cholburi 20000

11. Kon Kaen Branch
114/60-64 Mitrapap, Nai Muang,
Muang, Kon Kaen 40000

23. Pattaya Branch
35. Chiang Mai Branch
23/10-11 Moo 6, Sukhumvit Rd.,
Na Klua, Banglamung, Cholburi 20150 267/14 Chungclan Rd., Chungclan,
Muang, Chiang Mai 50100
24. Banchang Branch
36. Chiang Rai Branch
90/70 Moo 1, Pala, Banchang,
70/6-9 Moo13, Phaholyothin Rd.,
Rayong 21130
Robmuang, Muang, Chiang Rai 57000

12. Kampangpetch Branch
410 Charoensuk, Nai Muang,
Muang, Kampangpetch 62000

33. Chumporn Branch
235/ 15-16 Moo 1, Chumporn-Ranong
Wangpai, Muang, Chumpon 86000
34. Trang Branch
467,469 Patalung Rd., Tupteang,
Muang, Trang 92000
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37. Lam Pang Branch
342/13 Phaholyothin Rd., Huaveing,
Muang, Lam Pang 52000

49. Ratchaburi Branch
260/46 Suriyawong Rd.,
Namuang, Muang, Ratchaburi 70000

60. Doembangnangbuat Branch
158 Moo 4 Khopra,
Doembangnangbuat, Supanburi 72120

38. Udonthani Branch
148/10 Moo 5, Pracharuksa Rd.,
Makkhang, Muang,
Udonthani 41000

50. Sapan 4 Branch
177/113 Mabyangporn,
Plougdang, Rayong 21140

61. Sakaeo Branch
97/109-110 Suwansorn Rd., Sakaeo,
Muang, Sakaeo 27000

51. Ranong Branch
291/68, 69 Phetchakasem Rd.,
Bangboan Muangranong,
Ranong 85000

62. Muang Loei Branch
22/20-21 Chumsai Rd., Gudpong
Muang, Loei 42000

39. Sukhothai Branch
50/12 Banmuang, Tanee,
Muang, Sukhothai 64000

63. Phichit Branch
2/274-2/275 Srimala Rd., Naimuang,
52. Samutsongkhram Branch
125/39 Soibangkaew, Tangkaomuang Rd., Muang, Phichit 66000
Maeklong, Muang Samutsongkhram,
64. Chumphae Branch
Samutsongkhram, 75000
41. Roied Branch
229/13 Moo 2, Chumphae, Chumphae,
38/27 Suntisuk Rd., Naimuang,
Kon Kaen 40130
53. Chaiyapoom Branch
Muang, Roied 45000
158-159 Moo 6 Chaiyapoom-Sikeou Rd.,
Naimuang, Muang, Chaiyapoom 36000 65. Bangpain Branch
42. Phisanulok Branch
101/6-7 Moo 9, ChiangRaknoi,
29/70-71 Thummabucha Rd.,
Bangpain, Pranakornsriayudhya 13180
54. Banpong Branch
Naimuang, Muang, Phisanulok 65000 19 Chaleaumprakieat Rd., Banpong,
66. Phimai Branch
Banpong, Rachburi 70110
43. Nangroung Branch
550/4 Moo 14 Nai Muang, Phimai,
781/26 Chockchai-Dechaudom Rd.,
Nakornratsima 30110
55. Phuket Branch
Nangroung, Nangroung, Burirum 31110 1/4, 1/122-4 Moo 3 Tepkasattree Rd.,
67. Uttaradit Branch
Rusada, Muang, Phuket 83000
44. Srimahapho Branch
12/3-12/4 Jetsadabodin Rd., Ta it,
249/2-249/3 Moo 4 Srimahapho,
Muang, Uttaradit 40130
56. Ubonratchathani Branch
Srimahapho, Prachinburi 25140
182 Chavalanoak, Muang,
68. Krabi Branch
Muang, Ubonratchathani 34000
45. Mahasarakham Branch
1/31-32 Vatchara Rd, Krabi Yai,
213/1-2 Srisavatdumnurn Rd.,
Muang , Krabi 81000
57. Sisaket Branch
Talad, Muang, Mahasarakham 44000
861/23-24 Gasigum, Muangtai,
69. Surin Branch
Muang, Sisaket 33000
46. Lumnarai Branch
101/4-5 Lagmuang, Nai Muang,
13/4-5 Chainarai,
Muang, Surin 32000
58. Thungsong Branch
Chaibadan, Lopburi 15130
480-480/1 Moo 1
70. Bungkan Branch
Thungsong-Thungyai Rd., Chamai,
47. Kalasin Branch
75/15 Moo 9 Bungkan, Muang,
Thungsong, Nakornsrithamarat 80110
25/9 Thenanon Rd., Kalasin,
Bungkan 38000
Muang, Kalasin 46000
59. Phetchabun Branch
58/34-35 Sunkumuang Rd., Naimuang,
48. Saraburi Branch
Muang, Phetchbun 67000
173/25-27 Sudbuntud Rd., Pakpreaw
Muang, Saraburi 18000
40. Singburi Branch
949/4 Nuydoak Rd., Bangputhra,
Muang, Singburi 16000
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C.V.A. Co., Ltd.
1. Headquarter
69 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

8. Klang Branch
204/159-160 Laohapan, Tangkwean,
Klang, Rayong 21110

2. Bangkok Branch
71 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

9. Banchang Branch
138/3 Moo 3, Banchang,
Rayong 21130

15. Kanchanaburi Branch
284/24 Sangchutoe Rd.,
Ban Nua, Muang,
Kanchanaburi 71000

3. Panomsarakam Branch
10. Chantaburi Branch
155/41-42 Moo 4, Muangkao,
183/6-7 Srirat Rd.,
Panomsarakam, Chachengsao 24000 Channimitr, Muang,
Chantaburi 22000
4. Cholburi Branch
5/9 Vachiraprakarn, Bangplasoy,
11. Trad Branch
Muang, Cholburi 20000
154/4-5 Moo 5,
Trad-Laemngob Rd.,
5. Pattaya Branch
Nongsmed, Muang,
23/10-11 Moo 6, Sukhumvit Rd.,
Trad 23000
Na Klua, Banglamung,
Cholburi 20150
12. Ayudhya Branch
15/28-30 Dachavut,
6. Sriracha Branch
Horratanachai,
15/27 Moo 4, Sukhumvit Rd.,
Pranakornsriayudhya,
Surasak, Sriracha, Cholburi 20110
Pranakornsriayudhya 13000
7. Rayong Branch
43/5-6 Chanudom, Tangkwean,
Muang, Rayong 21000

14. Angthong Branch
82/21 Moo1,
Yansue, Muang,
Angthong 14000

16. Kabinburi Branch
582 Moo 8,
Muang Gao, Kabinburi,
Prachinburi 25240
17. Petchburi Branch
94/10, 94/11 Moo 1,
Ton Mamuang, Muang,
Petchburi 76000
18. Chachengsao Branch
18/10 Moo 5, Sukprayon,
Bangteenped, Muang,
Chachengsao 24000
19. Hua Hin Branch
75/16 Chomsin, Hua Hin,
Prachuabkirikan 77110

13. Nakornnayok Branch
75/9-10 Moo 1, Tachang,
Muang, Nakornnayok 26000

Chayapak Co., Ltd.
Headquarter 71 Ramkamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

TK Debt Services Co., Ltd.
Headquarter 320 Tung Hua Pug Building (Room 9A), Rama 4 Road, Bangrak, Mahaprutharam, Bangkok

Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

Sabaidee Leasing Co.,Ltd
077, Thaduea Road Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak, Vientiane Capital, Lao PDR
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General Information
Company Profile		
Company name :				
Address (Headquarter) : 			
						
Website : 		
			
Business Type : 				
Registration Number : 		
		
Number and type of securities (sold) :

Thitikorn Public Company Limited
69 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. 0 2310 7000 Fax 0 2318 3339
www.tk.co.th
Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
0107546000130
Common stock 500,000,000 shares

Juristic entities of more than 10%		
1. Company name :				C.V.A. Company Limited
Address (Headquarter) : 			
69 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
						
Tel. 0 2310 7000 Fax 0 2318 3339
Business Type : 		
		
Motorcycle Hire-Purchase and debt collection service 		
Number and type of securities (sold) :
Common stock 50,000 shares
2. Company name :				
TK Debt Services Company Limited
Address (Headquarter) :			
320 Tung Hua Pug Building (Room 9 A), Rama 4 Road, Bangrak,
					
Mahaprutharam, Bangkok
						
Tel. 0 2310 7000 Fax 0 2318 3339
Business Type :					Debt collection service
Number and type of securities (sold) :		
Common stock 8,935,000 shares
3. Company name :				
Chayapak Company Limited
Address (Headquarter) :			
71 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
						
Tel. 0 2310 7000 Fax 0 2318 3339
Business Type :					Automobile Hire-Purchase
Number and type of securities (sold) :		
Common stock 40,000 shares
4. Company name :				
Address (Headquarter) :			
Business Type :					
Number and type of securities (sold) :		
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Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
Common stock 100,000 shares

Juristic entities of more than 10%			
5. Company name :				
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Address (Headquarter) :			
077, Thaduea Road
						Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
						Vientiane Capital, Lao PDR 		
Business Type :					Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
Number and type of securities (sold) :		
Common stock 656,250 shares

References
Registrar :					
Thailand Securities Depository Company Limited
Address :					62 The Stock Exchange of Thailand Building
						Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
						
Tel. 0 2359 1200-1 Fax 0 2359 1259-63
Auditor :					M.R. & ASSOCIATES CO., LTD.
Mr. Akadet Pliensakul (Certified Public Accountant No.5389) or
Mr. Pisit Chiwaruangroch  (Certified Public Accountant No.2803) or
Mr. Methee  Ratanasrimetha  (Certified Public Accountant No.3425)
Address :					705-706 Chaophya Tower (Shangri-La Hotel)
			
89 Soi Wat Suan Plu, New Road Bangrak, Bangkok 10500
						
Tel. 0 2630 7500 Fax 0 2630 7506
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Shareholders
Major shareholders as of March 10, 2014
2557/2014
Number of
Shares

% of share holding

296,500,000

59.300

211,800,000

42.360

			 - Mrs. Anothai Phornprapha

49,100,000

9.820

			 - S.P. International Co., Ltd.

18,200,000

3.640

			 - Dr. Chumpol Phornprapha

17,400,000

3.480

25,500,000

5.100

25,450,000

5.090

50,000

0.010

25,500,000

5.100

4. Ms.Somsri Pipatveeravat

5,675,000

1.135

5. Bualuang Siriphol Corporate Governance

4,869,200

0.974

6. Bualuang Siriphol Corporate Governance Fund

4,563,800

0.913

7. Ms. Prin Phornprapha

4,562,900

0.913

8. Bualuang Tanakom

4,129,200

0.826

9. Mrs. Panthip Pansawat

3,900,000

0.780

10. Mrs. Malee Jiarpinijnun

3,900,000

0.780

379,100,000

75.820

Major shareholders
1. Dr.Chumpol Phornprapha Group
			 - Zin Thonglor Co., Ltd.

2. Mr. Raksanit Phornprapha Group
			 - Mr.Raksanit Phornprapha
			 - Mrs.Sirirat Phornprapha
3. Mr.Satitphong Phornprapha

Total

Source: Major shareholders’ report as at the closing date of the share-registered book, March 10, 2014 prepared by Thailand
Securities Depository Co., Ltd. (TSD)
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Dividend Payment Policy
Thitikorn’s dividend payment policy to the
shareholders is to pay dividend at the rate of not
exceed 60% of net profit after tax.
For the dividend payment of the subsidiary
companies, dividends shall be paid at the rate of
not less than 30% of net profit after tax of each
year
The Company financial performance, cash
flow, capital requirements for business expansion

or others will be considered to facilitate the
Company for payment of dividend. Payment of
dividends is subject to approval of the General
Shareholders’ Meeting; interim dividend payment
may be approved by the Board of Directors
and to be acknowledged by the next General
Shareholders’ Meeting.

Dividend Payment Table
Year			

2009

2010

2011

2012

2013

Earning per share (Baht) 			

0.64

1.03

0.98

1.42

0.75

Dividend per share (Baht) 			

0.36

0.52

0.58

0.80

0.43

Dividend Payout Ratio (%)		

56.5

50.3

59.0

56.9

57.5
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MANAGEMENT STRUCTURE
1. The Board of Directors

Board Composition
1. Board of Directors must be composed of
one third, but not less than 3 independent directors.
2. The Audit Committee is composed of not
less than three qualified independent directors, acting
independently and performing duties and responsibilities as stipulated by the Stock Exchange of Thailand.
All members possess the qualifications and experiences to perform duties and responsibilities as Audit
Committee including reviewing the reliability of financial
statements.
3. The Board of Directors clearly determines
and distinguishes duty and responsibility of the Board
and the management of the Company as described
under Corporate Governance section.
Definition, qualification and criteria for selection of
independent Director
1. Holding not exceeding 1% of the total voting
shares of the Company, its parent company, subsidiary
companies, associated companies or juristic person
which may have conflicts of interest, including the
shares held by related persons of the independent
director.
2. Neither being nor having been an executive
director, employee, staff, or advisor who receives
salary, or a controlling party of the Company, its parent
company, subsidiary companies, associated companies,
or juristic person who may have conflicts of interest
unless the foregoing status has ended not less than
2 years.
3. Not being a person who has relationship by
means of descent or legal registration under the status
of father, mother, spouse, brothers and sisters, and
children. These include spouses of daughters and sons
of the management, major shareholder, controlling
party or a person who is in the process of nomination
as the management or controlling party of the
Company or its subsidiaries.
4. Not having any business relationship
with the Company, its parent company, subsidiary
companies, associated companies or any juristic persons
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who may have conflicts of interest that may interfere
with an independent judgment, or not being existing
or previous major shareholder, director other than
independent director or management of the stakeholders of the Company, its parent company, subsidiary companies, associated companies or any juristic
persons who may have conflicts of interest unless
the foregoing relationship has ended not less than
2 years. Business relationships include business
transaction in ordinary business manner of rent, or lease
the immovable property, transaction related to assets
or services, or the financial support which causes
liability or obligation exceed 3% of the net tangible
assets or above 20 million baht, whichever is lower.
5. Neither being nor having been an auditor
of the Company, its parent company, subsidiary
companies, associated companies or juristic persons
who may have conflicts of interest, and not being a
major shareholder, director other than independent
director, executive or partner of an audit firm which
employs auditors of the Company, its parent company,
subsidiary companies, associated companies or juristic
person who may have conflicts of interest unless the
foregoing status has ended not less than 2 years.
6. Neither being nor having been any professional advisor including legal advisor or financial advisor
who receives an annual service fee exceeding two
million Baht from the Company, its parent company,
subsidiary companies, associated companies or juristic
person who may have conflicts of interest, and neither
being nor having been a major shareholder,
non-independent director, executive or partner of
the professional advisor unless the foregoing status
has ended not less than 2 years.
7. Not being a director who has been appointed
as a representative of the Company’s director, major
shareholder or shareholders who are related to the
Company’s major shareholder.
8. Being unable to have an independent
opinion regarding the business operation of the
Company.
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Qualification of Audit Committee
1. Being appointed by the Board of Directors or
the shareholders’ meeting.
2. All members are independent directors.
3. Not being a director who has been
appointed as a representative of the Board of
Directors to make decision in respect of business
operation of the Company, its parent company,
subsidiary companies, same-level subsidiary
companies, or juristic person who may have conflicts
of interest.

4. Not being a director of the Company’s parent
company, subsidiary companies, orsame-level
subsidiary companies which are listed companies.
5. Possessing adequate qualifications and
experiences to perform duties and responsibilities as
Audit Committee, of which at least one member is
qualified and experienced to review the reliability of
financial statements.

As of December 31, 2014 the Board of Directors consisted of 11 directors as follows;
Attendance records
Name

Annual General
Board of
Audit
Meeting
Directors Committee
of Shareholders			

Nomination and
Remuneration
Committee

Chairman
Director
Director
Managing Director

1/1
1/1
1/1
1/1

5/5		
5/5		
5/5		
5/5		

Director /
Deputy Managing Director

1/1

5/5

Director
Director /
Accounting Manager

1/1
1/1

4/4		
5/5		
2/2

Independent Director /
President of Audit Committee

1/1

5/5

4/4

9. Mr. Taveeb Chardtumrong		
Independent Director /
President of
Nomination and Remuneration
Committee / Audit Committee

1/1

5/5

4/4

Independent Director /
Audit Committee

1/1

5/5

4/4

11. Mr.Wiboon Perm-Arayawong
		
		

Independent Director /
Nomination and Remuneration
Committee

1/1

4/5		

Mr. Chakchai Panichapat

Advisor to the Board of Directors

1/1

5/5		

1.
2.
3.
4.

Dr. Chumpol Phornprapha
Mr. Raksanit Phornprapha
Mr. Satitphong Phornprapha
Ms. Prathama Phornprapha

Positions

5. Mr. Prapol Phornprapha
		
6. Ms. Penchan Klinboonnak 2
7. Mrs. Buskorn Liaummukda
		
8. Ms. Orapin Chartapsorn
		

10. Mr. Phongsak Promrokul
		

Mrs. Rachada Srivirojanawong 1

2/2

2/2

Director		 1/1		

Remarks : 1. Mrs. Rachada Srivirojanawong has been resigned from Directorship since February 20, 2014
2. Ms. Penchan Klinboonnak as a new Director effective from February 20, 2014
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2. The Management Team

As of December 31, 2014 the Management team consisted of 14 members as follows;
1. Ms. Prathama Phornprapha
Managing Director
2. Mr. Prapol Phornprapha
Deputy Managing Director
3. Mr. Apichai Aumsathienporn
Assistant Deputy Managing Director
		
and Manager of Hire Purchase Management 2
4. Mrs. Buskorn Liaummukda
Accounting Manager
5. Mrs.Supatcha Taveerak
Manager of Internal Audit Office
6. Ms. Penchan Klinboonnak
Manager of Hire Purchase Management 1
7. Mr. Kumpee Wangsunthorn
Manager of Hire Purchase Management 3
8. Mr. Prasit Sainonsee
Manager of Hire Purchase 2
9. Mr. Somboon Narasunthornkun Manager of Operation 1
10. Mr. Piti Ngamlert
Manager of Operation 3
11. Mr. Taweesak Charoensakyothin Manager of Operation 4
12. Mr. Viboonsak Poonsawat
Manager of Operation 4
13. Mr. Pisit Piamsap
Manager of Special Liabilities Management and Zone 1
14. Mr. Pornsak Kiranasopon
Manager of Special Liabilities Management and Zone 2
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Organization Chart

as of December 31, 2014
Board of Directors

Nomination and
Remuneration Committee

Executive Board

Audit Committee

Managing Director

Internal Audit Office

Risk Management
Committee

Office of Managing
Director

Deputy Managing
Director

Deputy Managing
Director
Assistant Deputy
Managing Director

Manager
of Hire
Purchase
Management 1

Manager
of Hire
Purchase
Management 3

Manager
of Hire
Purchase 2

Manager of
Operation 1

Manager of
Operation 4

Manager of
Special
Liabilities
Management
and Zone 1

Manager of
Operation 2

Manager of
Special
Liabilities
Management
and Zone 2

Manager of
Operation 3

Manager
of Hire
Purchase
Management 2

Accounting
Manager

Financial
Manager
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3. Corporate Secretary
Board of Directors meeting had the resolutions
to appointed Mr. Wichai Suranakarin to be Corporate
Secretary of Thitikorn effective from November 6,
2007. Qualification and profile of the Corporate
Secretary is shown in Attachment 1 to the Annual
Registration Statement (Form 56-1).
4. Remuneration of Directors and Management
1) Monetary Remuneration
Director Remuneration
		 The Company has established a clear policy
on remuneration of directors to be comparable
to the industry benchmark of similar-size. The
remuneration is sufficient to attract and retain
qualified directors and management in order to
maximizing the company’s benefits. Directors would
be offered remuneration in the form of salary, bonus,

and provident fund while Independent Directors
would be paid in the form of attendance fee as
approved by the shareholders’ meeting.
		 The Annual General Meeting 2014 resolution
has approved remuneration for Directors and
committee members as follows;
		 – Attendance fee of 40,000 Baht/Director/
Meeting.
		 – The attendance fee for any committee
members is 40,000 Baht per meeting for each
director, while Chairman of committee attendance
fee is 45,000 Baht per meeting.
		 In 2014, total remuneration of the five
Directors who held the position as Independent
Directors, committee members and advisor to the
Board of Directors in the form of attendance fee are
as follows:

Attendance fee (Baht)
Name

Position

Board of
Audit
Nomination and
Directors
Committee Remuneration
			 Committee

Total

Independent Director /
President of Audit Committee

200,000

180,000		

380,000

2. Mr. Taveeb Chardtumrong
		
		

Independent Director / President of
Nomination and Remuneration
Committee / Audit Committee

200,000

160,000

450,000

3. Mr. Phongsak Promrokul
		

Independent Director /
Audit Committee

200,000

160,000		

1. Ms. Orapin Chartapsorn
		

90,000

4. Mr.Wiboon Perm-Arayawong
		
		

Independent Director /
Nomination and Remuneration
Committee

160,000		

5. Mr. Chakchai Panichapat

Advisor to the Board of Directors

200,000			

Total
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960,000

500,000

80,000

170,000

360,000
240,000
200,000
1,630,000
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Management Remuneration
The Company determines remuneration for
the Management based on the Company’s performance together with individual performance and
contribution. In 2014, Management remuneration
for 14 members consisted of salary and bonus in
the amount of 27,998,200 Baht.
2) Other remuneration
		 2.1) Other Director remuneration – None
		 2.2) Other Management remuneration

of monthly salary. In 2014 provident fund
contributions for 14 members of the Management
team was 221,220 Baht.

5. Human Resources
As of December 31, 2014, the total number
employees at Thitikorn were 1,882 During the year
2014, total employee remuneration in the form of
salary, bonus, welfare, provident fund contributions
				 Provident fund
				 The Company contributes to the and others was 477.3 Million Baht for the Company
provident fund for the Management at 3% and 87.4 Million Baht for subsidiary companies.
			

Year 2014

- Hire Purchase Management Office (Person)
- Debt Collection Office (Person)
- Operations Office (Person)
- Accounting Office (Person)
- Finance Office (Person)
- Special Liabilities Management Office (Person)
- Internal Audit Office (Person)
- Office of Managing Director (Person)
Total employees (Person)
Total employee remuneration (Million Baht)

Thitikorn Plc.

Subsidiaries

1,042
6
324
25
97
8
27
91
1,620
477.3

9
134
4
1
2
111
1
262
87.4

During the past three years, there was no
The Company ‘s a compensation policy based
significant change in number of employees, nor on appropriateness the nature of various jobs
labour litigation case.
requirement as well as the Company’s growth and
Compensation and benefits paid to the business expansion.
employees in 2014 comprises monthly salaries,
wages and other benefits totaling of Baht 564.7
million.

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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In addition to the compensations paid to
employees in form of salaries, bonuses and
provident fund contribution, the Company has
provide other welfares to employees including
medical reimbursement, annual health check-up
program, up-country travelling allowance, group
insurance, children tuition fund, employee disaster
relief program and employee recognition rewards
for acknowledging employee contributions which
stimulate the motivation of staff and ensure a
continuous growth of the Company.

competencies and skills in order to provide
a quality service to customers. The group
emphasizes on managing its business operations
in a transparent manner according to the Good
Corporate Governance principle and ensures that
employees conduct their duties with business
ethics. In addition, the group has provided
orientation to all new employees for guiding and
introducing the employees to the basic of business
operations and culture of the Company. The
Company also provides regular internal training and
external training programs especially in hire
Employee Development Program
Thitikorn group supports employees learning purchase, computer and others such as accounting
and development continuously to ensure that taxation which appropriate for each function that
each individual possesses of necessary knowledge, employee works for.
Employees training records
		

Description

Number of employees
Training hours		

Year 2012

Year 2013

1,005
6,030

1,036
6,216

Year 2014
1,174
14,280

Shareholding by the Directors and Management
For the year 2013 and 2014, shareholding including the securities holding of their spouses and
by the Directors presented in number of shares any minor children.
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1) Shareholding by the Directors
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Shareholding (Shares)
As of December 31,2013

As of December 31,2014

Change + (-)

Dr. Chumpol Phornprapha
66,500,000
66,500,000
Ms. Orapin Chartapsorn
-		Mr. Taveeb Chardtumrong
-		Mr. Phongsak Promrokul		6,700		6,700
Mr.Wiboon Perm-Arayawong		 -		
Mr. Raksanit Phornprapha
25,450,000
25,450,000
Mr. Satitphong Phornprapha
25,500,000
25,500,000
Ms. Prathama Phornprapha
2,000,000
2,000,000
Mr. Prapol Phornprapha
-		
-		
Mrs. Buskorn Liaummukda
-		
150,000
150,000
Ms. Penchan Klinboonnak
-		
-		
Mr. Chakchai Panichat
-		
-		
-

2) Shareholding by the Management*
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mr. Apichai Aumsathienporn
Mrs.Supatcha Taveerak
Mr. Kumpee Wangsunthorn
Mr. Taweesak Charoensakyothin
Mr. Piti Ngamlert
Mr. Prasit Sainonsee
Mr. Somboon Narasunthornkun
Mr. Viboonsak Poonsawat
Mr. Pisit Piamsap
Mr. Pornsak Kiranasopon

Shareholding (Shares)
As of December 31,2013

As of December 31,2014

Change + (-)

23,000
-

15,000
33,000
-

15,000
10,000
-

* Remark : Disclosed information only on the Management besides those who are the Directors.
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

_ENG_P144_151_9

58.indd 151

151
17/3/2558 21:13:45

Board of Directors Profile
Dr. Chumpol Phornprapha
Age :
Shareholding :
Education :

Chairman

73 years
13.30%
Honorary Doctor’s Degree in Business Administration, Chiengmai University
Honorary Doctor’s Degree in Education, Juniata College, Pennsylvania, U.S.A.
Honorary Doctor’s Degree in Business Administration, National Institute of
Development Administration
Honorary Doctor’s Degree in Quality Management, Rajabhat Suan Sunanta
Institute National Defence College, Class 1
The Role of the Chairman Program (RCP 13/2006), Thai institute of Directors (IOD)

Training Program :
Training Program attended
in the previous year :
None
Date of appointment :
Year 1972
Experience : 			
Listed Company :
1972-Present
1988-Present
Non-Listed Company		
and other organization :
1980-Present
1971-2010
2003-Present
1992-Present

Ms. Orapin Chartabsorn

Chairman, Thitikorn Plc.
Chairman, SPSU Plc.
Chairman, S.P. International Co., Ltd.
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
Director, Zin Thonglor Co., Ltd.
Chairman, Lexus Bangkok Co., Ltd.

Independent Director and President of Audit Committee

Age :
Shareholding :
Education :

74 years
None
B.A., Bachelor Degree of Accountancy (Hons.), Chulalongkorn University		
M.B.A. (The Gothenburg School of Economic and Business Administration, Sweden)
M.S. (Accounting), M.B.A. (International Business), University of Wisconsin (Madison)
Training Program :
Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) Class 43/2013,
Thai institute of Directors (IOD)
Director Accreditation Program – DAP Class 91/2011, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended				
in the previous year :
None
Date of appointment :
20 April 2010
Experience : 			
Listed Company :
2013-Present President of Audit Committee, Thitikorn Plc.
2010-Present Independent Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
2007-2009
Director, Government Saving Bank for Society Foundation,
			
Government Saving Bank
2003-2005
Director, Government Saving Bank
2001-Present Director, MMP Corporation
1965-2001
Member of Faculty of Commerce and Accountacy,
			Chulalongkorn University
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Mr. Taveeb Chardtumrong
Age :
Shareholding :
Education :

Independent Director, President of Nomination and
Remuneration Committee and Audit Committee

66 years
None
M.B.A. Quantitative Methods, St. Johns University
B.A. Mathematics, University of Oregon
Director Accreditation Program – DAP Class 83/2010, Thai institute of Directors (IOD)

Training Program :
Training Program attended
in the previous year :
None
Date of appointment :
10 November 2009
Experience : 			
Listed Company :
2012-Present President of Nomination and Remuneration Committee,
		
Thitikorn Plc.
2009-2012
Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
2009-Present Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
Advisor to the President, Bank Thai Plc.
2006-2009
2005-2009
Director, BT Securities Co., Ltd.
1999-2004
Senior Executive Vice President (Institutional Banking), Bank Thai Plc.

Mr. Phongsak Promrokul

Independent Director and Audit Committee

Age :				74 years
Shareholding : 		
0.0013%
Education :			High School
Training Program :		
Director Accreditation Program – DAP Class 67/2007, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year :		
None
Date of appointment :
23 April 2013
Experience : 			
Listed Company :		
2013-Present Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc.
				
1999-2011
Independent Director and Audit Committee, S.P. Suzuki Plc.
			
1997-1998
Managing Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
1997-1998
Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
				1991-1998
Director, Algotech Co., Ltd.
				
1991-1998
Director, Star Polymer Corporation Co., Ltd.
				
1987-2002
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Wiboon Perm-Arayawong

Independent Director and Nomination and 		
Remuneration Committee

Age :				57 years
Shareholding : 		
None
Education :			
Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business
			
Mater of Business Administration (MBA), Thammasat University
				
Bachelor of Engineering (B. Sc.), Chulalongkorn University
				
Degree, Thai National Deference College, Public-Private Sector, 17 Class,
				
Thailand National Defense College, National Defense Institute
Training Program :		
Diploma, Advanced Executive Course on Judical Process,
				
Judicial Training Institute
Capital Market Academy Leadership Program (CMA 3)
Director Certification Program - DCP Class 1/1999, Thai institute of Directors (IOD)
			
The Role of the Chairman Program (RCP 2000), Thai institute of Directors (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), Thai institute of Directors (IOD)
Chartered Financial Planner (CFP), Thai Financial Planners Association
Training Program attended
None
in the previous year :
Date of appointment :
23 April 2013
Experience : 			
Listed Company :		
2013-Present Independent Director and Nomination and Remuneration
						Committee, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
Director, Executive Director, Treasurer,
Present
The Sirindhorn International Environmental Park
						
				
Present
Director, Chairman of Business Development,
Wastewater Management Authority (WMA)
			
				Past		Director and General Manager,
				
Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
				
Past		
Deputy Chairman of the Board, Executive Director,
						Audit Committee, Stock Exchange of Thailand

Mr. Raksanit Phornprapha

Director

Age :				68 years
Shareholding : 		
5.10%
Education :			
B.A., California College of Commerce, CA., U.S.A.
Training Program :		
Director Accreditation Program – DAP Class 67/2007, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year :		
None
Date of appointment :
Year 1972
Experience : 		
Listed Company :		
1972-Present Director, Thitikorn Plc.
				1987-Present Director, SPSU Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
1979-Present Director, S.P. International Co., Ltd.
				1979-2010
Director, Zinphol Co., Ltd.
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Mr. Satitphong Phornprapha

Director

Age :				65 years
Shareholding : 		
5.10%
Education :			
Master of Economics, University of Detroit, MI., U.S.A.
Training Program :		
Director Accreditation Program – DAP Class 67/2007, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year :		
None
Date of appointment :
Year 2003
Experience : 			
Listed Company :		
2003-Present Director, Thitikorn Plc.
				1997-Present Managing Director, SPSU Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
2002-2010
Executive Director, Thailand Motorcycle Essembly Association
				
1980-2010
Managing Director, Zinphol Co., Ltd.
				
1979-Present Director, S.P. International Co., Ltd.
				
1989-2010
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
				
1994-2006
Chairman, C.V.A. Co., Ltd.

Ms. Prathama Phornprapha

Director

		

Age :				45 years
Shareholding : 		
0.40%
Education :			
M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
				
B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Training Program :
Thailand Insurance Leadership Class 3/2013, Office of Insurance Commission
				
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 5), Commerce Academy
				
TLCA Executive Development Program (EDP3) Class 3/2009
				
Thai Listed Companies Association (TLCA)
				
Capital Market Academy Leadership Program (CMA 7)
Director Certification Program - DCP Class 50/2004, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year :		
None
Date of appointment :
Year 2001
Experience : 			
Listed Company :		
2001-Present Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
				
2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
				
2011-Present Director, TK Debt Services Co., Ltd.
				
2001-Present Director, Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
				2001-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
				
2007-Present Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
				
2002-2010
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
				
1997-Present Executive Director, S.P. International Co., Ltd.

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Prapol Phornprapha

Director

Age :				41 years
Shareholding : 		
None
Education :			
B.S., Babson College, MA., U.S.A.
Training Program :		
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 7), Commerce Academy
				
“Energy Literacy for a Sustainable Future” TEA Class 2
				Thailand Energy Academy
				
Director Accreditation Program – DAP Class 54/2006, Thai institute of Directors (IOD)
		
TLCA Executive Development Program (EDP1) Class 1/2008
				
Thai Listed Companies Association (TLCA)
Training Program attended
in the previous year :		
None
Date of appointment :
Year 2001
Experience : 			
Listed Company :		
2001-Present Director, Deputy Managing Director Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
and other organization :
				
2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
				
2011-Present Director, TK Debt Services Co., Ltd.
				
2007-Present Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
				
2001-Present Director, Deputy Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
				2001-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
				1997-2001
Analyst, JP Morgan

Mrs. Buskorn Liaummukda

Director and Nomination and Remuneration Committee

Age :				55 years
Shareholding : 		
0.03%
Education :			
B.A., Thammasat University
Training Program :		
Director Accreditation Program – DAP Class 17/2004, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year :		
None
Date of appointment :
Year 2002
Experience : 			
Listed Company :		
2011-Present Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
				2002-Present Director, Thitikorn Plc.
				1994-Present Accounting Manager, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
				
2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
				
2011-Present Director, TK Debt Services Co., Ltd.
				2010-Present Director, Chayapak Co., Ltd.				
				2002-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
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Ms. Penchan Klinboonnak

Director/ Manager of Hire Purchase Management 1

Age :				60 years
Shareholding : 		
None
Education :			
B.A, Sukhothaithamathirat University
Training Program :		
Director Accreditation Program – DAP Class 116/2015, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year :		
None
Date of appointment :
20 February 2014
Experience : 			
Listed Company :		
2014-Present Director, Thitikorn Plc.
				
2013-Present Manager of Hire Purchase Management 1, Thitikorn Plc.
				
2012-2013
Manager of Hire Purchase Management 2, Thitikorn Plc.
				
2011-2012
Manager of Hire Purchase Management 3, Thitikorn Plc.
				
2008-2011
Manager of Debt Collection 2, and Manager of Operation 1,
Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
2014-Present Director, TK Debt Services Co., Ltd.
and other organization :
				
2007-2008
Manager of Marketing, Zinphol Co., Ltd.
				
2006-2007
Assistant Manager of Marketing, Zinphol Co., Ltd.
				
2005-2005
Assistant Manager of Hire Purchase, Zinphol Co., Ltd.
				
2002-2005
Branch Manager, Zinphol Co., Ltd.

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Management Profile
Ms. Prathama Phornprapha

Managing Director

Shareholding :				0.40 %
Education : 				
M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
					
B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Training Program : 		
Thailand Insurance Leadership Class 3/2013, Office of Insurance Commission
					
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 5),
				
Commerce Academy
					
TLCA Executive Development Program (EDP3) Class 3/2009
					
Thai Listed Companies Association (TLCA)
					
Capital Market Academy Leadership Program (CMA 7)
					
Director Certification Program - DCP Class 50/2004, Thai institute of Directors (IOD)
Experience : 				
2001-Present Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
					2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
					2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co.,Ltd
					
2011-Present Director, TK Debt Services Co., Ltd.
					
2001-Present Director, Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
					2001- Present Director, Chayapak Co., Ltd.
					2007-Present Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
					
2002-2010
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
					
1997- Present Executive Director, S.P. International Co., Ltd.

Mr. Prapol Phornprapha		

Deputy Managing Director

Shareholding :				None
Education : 				
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A
Training Program : 		
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 7), Commerce
					Academy
					
“Energy Literacy for a Sustainable Future” TEA Class 2
					Thailand Energy Academy
					
Director Accreditation Program – DAP Class 54/2006,
					Thai institute of Directors (IOD)
			
TLCA Executive Development Program (EDP1) Class 1/2008
					THAI LISTED COMPANIES ASSOCIATION (TLCA)
Experience : 				
2001-Present Director, Deputy Managing Director Thitikorn Plc.
					2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
					2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co.,Ltd
					
2011-Present Director, TK Debt Services Co., Ltd.
					2007-Present Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
					
2001-Present Director, Deputy Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
					2001- Present Director, Chayapak Co., Ltd.
					1997- 2001
Analyst, JP Morgan
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Mr. Apichai Aumsathienporn		
Assistant Deputy Managing Director and Man
						ager of Hire Purchase Management 2
Shareholding :				0.003%
Education : 				
M.B.A., Burapha University
Experience : 				
2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
					2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co.,Ltd
					
2014-Present Manager of Hire Purchase Management 2, Thitikorn Plc.
					
2012-Present Assistant Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
					
2011-2012
Manager of Hire Purchase Management 2, Thitikorn Plc.
					
2005-2011
Manager of Hire Purchase Provinces 2, Thitikorn Plc.
					
2004-2005
Manager of Hire Purchase 4, Thitikorn Plc.

Mrs. Buskorn Liaummukda

Accounting Manager

Shareholding :				0.03%
Education : 				
B.A., Thammasat University
Training Program : 		
Director Accreditation Program – DAP Class 17/2004, Thai institute of
					Directors (IOD)
Experience : 				
2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
					2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co.,Ltd
					
2011-Present Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
					
2011-Present Director, TK Debt Services Co., Ltd.
					2010-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
					2002-Present Director, Thitikorn Plc.
					2002-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
					1994-Present Accounting Manager, Thitikorn Plc.

Mrs.Supatcha Taveerak		

Manager of Internal Audit Office

Shareholding :				None
Education : 				
Political Science Ramkhamhaeng University
Experience : 				
2013-Present Manager of Internal Audit Office, Thitikorn Plc.
					
2011-2012
Manager of Operation, Lexus Bangkok Co., Ltd.
					
2005-2010
Manager of Internal Audit Office, SPSU Plc.
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Ms. Penchan Klinboonnak

Manager of Hire Purchase Management 1

Shareholding :				None
Education : 				
B.A, Sukhothaithamathirat University
Experience : 				
2014- Present Director, Thitikorn Plc.
					
2014- Present Director, TK Debt Services Co., Ltd.
					
2013-Present Manager of Hire Purchase Management 1, Thitikorn Plc.
					
2012-2013
Manager of Hire Purchase Management 2, Thitikorn Plc.
					
2011-2012
Manager of Hire Purchase Management 3, Thitikorn Plc.
					
2008-2011
Manager of Debt Collection 2, and Manager of Operation 1,
Thitikorn Plc.
					2007-2008
Manager of Marketing, Zinphol Co.,Ltd.
					
2006-2007
Assistant Manager of Marketing, Zinphol Co., Ltd.
					
2005-2005
Assistant Manager of Hire Purchase, Zinphol Co., Ltd.
					2002-2005
Branch Manager, Zinphol Co., Ltd.

Mr. Kumpee Wangsunthorn Manager of Hire Purchase Management 3
Shareholding :				None
Education : 				
B.A., Ramkhamhaeng University
Experience : 				
2014- Present Director, Chayapak Co., Ltd.
					2014- Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
					
2014-Present Manager of Hire Purchase Management 3, Thitikorn Plc.
					
2013-2014
Manager of Hire Purchase Management 2, Thitikorn Plc.
					
2011-2013
Manager of Hire Purchase Management 1, Thitikorn Plc.
					
2004-2011
Manager of Hire Purchase Provinces 1, Thitikorn Plc.
					1998-2004
Collection Division Manager, Thitikorn Plc.
					
1996-1998
Branch Management Division Manager 2, Thitikorn Co.,Ltd
					
1998-2004
Manager of Branch Management, Zin Phol Co., Ltd.

Mr. Taweesak Charoensakyothin Manager of Operation 4
Shareholding :				None
Education : 				
M.B.A, Thammasat University
					B.A, Engineering , Chulalongkorn University
Experience : 				
2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co.,Ltd
					
2014-Present Manager of Operation 4, Thitikorn Plc.
					
2012-2014
Manager of Special Operations, Thitikorn Plc.
					
2011-2012
Manager of Special Administration, Thitikorn Plc.
					
2010-2011
Manager of Debt Collection 1, Thitikorn Plc.
					
2009-2010
Manager of Operation 3, Thitikorn Plc.
					
2007-2009
Manager of Marketing, Zinphol Co.,Ltd.
					2004-2007
Manager of Marketing, Zinphol Co.,Ltd.
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Mr. Piti Ngamlert			

Manager of Operation 3

Shareholding :				None
Education : 				
B.A Finance, Ramkhamhaeng University
Experience : 				
2014- Present Manager of Operation 3, Thitikorn Plc.
					
2011- 2014
Manager of Hire Purchase 1, Thitikorn Plc.
					
2008- 2011
Manager of Operation 3, Thitikorn Plc.
					
2004-2008
Division Manager of Operation, Thitikorn Plc.

Mr. Prasit Sainonsee		

Manager of Hire Purchase 2

Shareholding :				0.01 %
B.A Law., Ramkhamhaeng University
Education : 				
2008-Present Manager of Hire Purchase 2, Thitikorn Plc.
Experience : 				
					
2004-2008
Manager of Hire Purchase 1, Thitikorn Plc.
					
2003-2004
Hire Purchase Division Manager 3, Thitikorn Plc.
					
1998-2003
Marketing and Credit Division Manager, Thitikorn Co., Ltd.

Mr. Somboon Narasunthornkun Manager of Operation 1
Shareholding :				None
Education : 				
Diploma – Faculty of Management, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
Experience : 				
2014- Present Manager of Operation 1, Thitikorn Plc.
					
2012- 2014
Manager of Debt Collection 1, Thitikorn Plc.
					
2007- 2012
Division Manager of Operation 1, Thitikorn Plc.
					
2005-2007
Division Manager of Special Liabilities Management
							And Audit center, Thitikorn Plc.

Mr. Viboonsak Poonsawat

Manager of Operation 4

Shareholding :				None
Education : 				
High School, Srivikorn School
Experience : 				
2014-Present Manager of Operation 4, Thitikorn Plc.
					
2010-2014
Manager of Special Liabilities Management and Audit
							center, Thitikorn Plc.
					
2008-2010
Manager of Special Liabilities Management and Audit provinces,
							Thitikorn Plc.
					
2007-2008
Manager of Marketing, S.P. International Co., Ltd
					
2004-2007
Manager of Operation 1, Thitikorn Plc.
					
1994-2004
Manager of Branch Management, Sales, S.P. International Co., Ltd.
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Mr. Pornsak Kiranasopon

Manager of Special Liabilities Management and Zone 1

Shareholding :				None
B.A., Ramkhamhaeng University
Education : 				
2014- Present Manager of Special Liabilities Management and Zone 1,
Experience : 				
							Thitikorn Plc.
					
2013-2014
Manager of Operation 1, Thitikorn Plc.
					
2010-2013
Manager of Special Liabilities Management and Audit
							provinces, Thitikorn Plc.
					
2008-2010
Manager of Special Liabilities Management and Audit
							center, Thitikorn Plc.
					
2005-2008
Manager of Debt Collection, Thitikorn Plc.
					2006-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
					
2004-2005
Manager of Hire Purchase 2, Thitikorn Plc.
					
2002-2004
Manager of Provincial Hire Purchase, Thitikorn Plc.
					
2000-2002
Manager of Bangkok & Metropolitan Hire Purchase,
							Thitikorn Co., Ltd.
					1997-2000
Special Asset Management Division Manager,
							Thitikorn Co., Ltd.

Mr. Pisit Piamsap			

Manager of Special Liabilities Management and Zone 2

Shareholding :				None
Education : 				
B.A., Ramkhamhaeng University
Experience : 				
2014- Present Manager of Special Liabilities Management and Zone 2,
							Thitikorn Plc.
					
2013- 2014
Manager of Special Liabilities Management and Audit
							provinces, Thitikorn Plc.
					
2011-2013
Manager of Operation 1, Thitikorn Plc.
					
2008-2011
Manager of Hire Purchase 1, Thitikorn Plc.
					
2005-2008
Manager of Special Liabilities Management and Audit 1,
							Thitikorn Plc.
					2006-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
					
2004-2005
Manager of Collection , Thitikorn Plc.
					
2002-2004
Manager of Bangkok & Metropolitan Hire Purchase,
							Thitikorn Plc.
					
2000-2002
Manager of Provincial Hire Purchase, Thitikorn Co.,Ltd
					
1998-2000
Hire Purchase Division Manager, C.V.A. Co., Ltd.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Business Ethics
The Company recognizes the importance to
maintain good reputation and confidence in the
Company. Code of Conduct is set up to provide
guiding principles of good corporate governance to
the directors, management, and employees in
performing their duties. Internal Audit Office and
Audit Committee are in charged with performance
monitoring in accordance with the code of business
ethics.
The principle of good corporate governance
for listed companies 2012 comprises the principles
and the recommended best practices that are
presented in 5 categories, namely:
1. Rights of shareholders
2. Equitable treatment of shareholders
3. Role of stakeholders
Corporate Governance Policy
4. Disclosure and transparency
The Board of Directors has well realized the
5. Responsibilities of the Board
importance of the good corporate governance to
ensure transparency and audibility for confidence
The Board of Directors places great importance
of the shareholders, employees, customers and all
on enhancing the directors’, executives’ and staff’s
stakeholders in order to strengthen the competitive awareness of their roles and responsibilities in good
advantage of the Company. In order to reach such corporate governance set forth by the Board.
policy, the Board has ruled out the framework as Corporate governance policy and business code
follows:
of conduct are regularly communicated to the
- Establish the business operation policies executives and employees at all levels via channels
to ensure fair and equal treatment for customers as follows;
and all stakeholders.
1. Business code of conduct
- Supervise to ensure the operations of the
2. Good corporate governance policy
Company are conducted with competence and ef3. The Company’s website, Investor Relations
fectiveness under appropriate internal control section
system and risk management in order to create
4. Orientation of new staff
sustainable values of the Company.
- Avoid conflict of interest and enhance Rights of Shareholders
transparency and audibility in conducting business.
The Board of Directors recognizes the
- Impose policy for Directors, Management importance of the rights and confidence of
and employees to strictly comply with the code of shareholders. The Board has set a guideline for
protection of the basic rights of shareholders which
conduct.
The Company recognizes the importance of
good corporate governance and establishes a
mechanism to raise business ethics awareness
among employees, which became corporate culture
to treat its customers, counterparties, social and
colleagues with integrity and transparency as well
as responsible to society.
The Board of Directors has established
the Audit Committee as corporate governance
mechanisms to supervise and ensure that the
Company’s operation are integrity as well as in
compliance with legal and regulatory requirements
and to perform regular reviews of the Company’s
corporate governance policy and business code of
conduct to ensure they are appropriate.
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include buying, selling, or transferring shares;
receiving their rightful portion of Company profits;
obtaining relevant and adequate information of the
Company; attending and voting in the shareholders’
meetings, and making decisions on any transactions
that significantly affect the Company, including the
following principles:
1. The Company encourages every shareholders including institutional investor to attend the
Annual General Meeting.
2. The Company invites shareholders to
submit questions in advance. Information relates
to advance submission of questions are published
on the Company’s website.
3. In 2014, the Company convened the
Annual General Meeting (AGM) on April 24, 2014.
The Company assigns Thailand Securities
Depository Co., Ltd., the Company’s Share Registrar
to send the invitation to the shareholders’ meeting
together with adequate information in advance by
20 days prior to the meeting date. The invitation
contain details regarding date, time, venue of the
meeting and map, agenda and related information
including the opinion of the Board on each agenda,
proxy form as prescribed by the Ministry of
Commerce, independent directors profiles for the
shareholders’ selection on proxy appointment, and
the Company regulations on the meeting and voting
procedures.
4. Before each meeting, the Chairman shall
notify the meeting about the voting and vote counting procedures for each agenda. The voting summary for each meeting agenda is clearly recorded.
5. Encourage shareholders to use ballots.
‘Voting tickets’ provided for each significant agenda
for shareholders to cast their vote. Voting tickets
which voted against a resolution as well as abstained
should be collected for transparency and reference.
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6. The Chairman shall allocate appropriate
time and encourage transparency with equal
opportunity for shareholders to express their
opinions and raise their queries. The Company shall
endeavor to arrange for all Directors especially
Chairman, and President of the sub-committees to
attend the shareholders’ meeting to answer the
queries and clearly explain and clarify concerns
raised by shareholders.
7. The Company shall record the minutes of
the meeting accurately and completely which
including clarifications on voting procedures and
resolutions. The Company shall publish the above
minutes on its website and submit it to the Stock
Exchange of Thailand within 14 days from the date
of the meeting.
8. The Company regularly disseminates
information to shareholders via the Stock Exchange
of Thailand’s (SET) channel and the Company
website.
9. The Company sets up a channel for
minority shareholders, to contact Independent
Directors directly via e-mail addresses of the
Corporate Secretary.

Equitable Treatment of Shareholders

The Company values and treats all shareholders fairly and equally through the following
actions:
1. The Company publishes invitation to the
shareholders’ meeting together with meeting
agenda on the Company’s website in advance by
42 days prior to the meeting date. This is to allow
the opportunity for Shareholders to Study relevant
information in advance prior to meeting invitation
is delivered.
2. The Company provides opportunity for
shareholders to propose items for the agenda of
the shareholders’ meeting or submit queries prior
to the meeting date which is announced to all
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investors via SET news portal and publicized on the
Company’s website up to six months in advance.
Criteria for agenda proposals and considerations are
clearly defined on the Company website.
3. The Company provides opportunity for
each shareholder to nominate persons qualified to
be the directors in compliance with the criteria
established by the Company and with nominated
persons’ consent. The Company then process
further via the Nominating Committee and disclose
the nomination procedure through the Stock
Exchange of Thailand’s information dissemination
channel and the Company’s website six months
in advance of the Annual General Shareholders’
Meeting.
4. The Company prepares invitation to the
shareholder meeting in both Thai and English and
publicizes on the Company’s website.
5. The meeting is conducted in accordance
with the order of agenda as arranged in the notice
of the meeting, additional agenda item should not
be proposed without advance notification being
made to all shareholders, so that shareholders will
have enough time before making decisions.
6. On the agenda for appointment of
Directors, voting ballots shall be provided and shall
be voted individually. All voting tickets are
collected from each shareholders including the
voting for, against and abstain on the agenda.
7. The Company sends proxy forms which
allow shareholders to specify their voting decision
together with director profiles for the shareholders’
selection on proxy appointment of independent
directors to attend the meeting on their behalf.
8. Directors are obligated to annually report
on their own and any other related persons’
interest in relation to the management of Company
and shareholdings in the Company to the Board of
Directors.

9. During the consideration of connected
transaction, or transaction that may cause conflict
of interest the director or management with conflict
of interest will abstain from any considerations and
voting for the approval on the transactions.
10. The Board of Directors has established
measures to prevent transactions that may result
in a conflict of interest and refrain Directors and
Executives from using inside information of the
Company for their own benefits, as follows:
Transaction that may cause conflict of
interest
Please refer to Authority and Responsibilities
of the Board of Directors under Sub-committees
section.
Control of Inside Information
Please refer to Controlling the use of inside
information under Sub-committees section.

Roles of Stakeholders

The Company recognizes the importance of
the rights of stakeholders such as shareholders,
customers, business alliances, creditors, investors,
society, related government agencies, employees
and local community where the Company located.
The Company has therefore incorporated in its Good
Corporate Governance principles posted on the
Company’s website as follows:
1. The Company determines to operate in
the business with honesty and integrity by adhering
to the sustainable business development in order
to generate acceptable investment return.
2. The Company has established ethical
practices for selection business alliances to ensure
equal, fair, systematic and transparent treatment
toward them based on fair benefit for both parties.
3. The Company treats creditors in
accordance with the agreed conditions or trade
agreements and also provides creditors with
complete and correct information to prevent any
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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impacts that may result in damage to the creditors.
The Company complies with loan agreement
conditions including borrowing objective,
repayment, collateral and others covenants. The
Company has never defaulted on any loan
conditions with the financial institutions.
4. The Company determines to create
customer satisfaction and effectively protect the
rights of customers including keep all information
confidentially. In this regard, the Company was
awarded certificates from the Office of the
Consumer Protection Board (OCPB) in 2001 for its
hire purchase contracts being fair to consumers.
5. The Company has followed its guidelines
in order to express responsibility to the public
sector by strictly follow the provisions of laws and
regulations issued by supervisory agencies. The
Company readiness to provide complete and
accurate information in response to request made
by government agencies to show its transparency,
as well as fostering confidence and mutual trust.

6. The Company treats all competitors fairly
by adhering to the best competition practices, the
Company does not have any litigation case with any
of its competitors.
7. The Company has clear policy regarding
to safety issues, welfare, employee rights as well as
equal treatment to the Company management
and employees in order to provide them with
appropriate compensation. The Company’s provident fund was established for the employees’ long
term benefits. The Company treats every employee
fairly and provides employees with reasonable
welfares which comparable to similar companies
in the same industry and in accordance with
individual’s knowledge, capability, skills and job
characteristics. Staff welfare is reviewed to ensure
that it is suitable for the changing economic
situation as well as trainings and developments are
continuously provided in order to enhance the
employees’ skills and competency.

Health and Safety Statistics
Average days absent from work of employees

2012

2013

2014

Sickness absence (Days/Person)
Work related injury and sickness absence (Days/Person)
Accident (Times)
Work related death (Person)

2.9
9.4
8
1

2.8
1.9
14
1

3.1
3.4
9
1

The Company provided internal training
courses to all staff levels, including management.
There are also training courses and seminars
organized by external institutions including
professional training, information technology,
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safety, environment, business administration and
management as well as walk rally to promote staffs
unity and team work. In addition, Safety Riding
training course has been provide to field staff to
reduce accident rates from motorcycle riding.
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8. The Company has developed channels
for stakeholders to file complaints to the Board of
Directors regarding any suspicions about any illegal
or unethical conduct, incompleteness of financial
data and internal control system. Stakeholders are
able to file complaints to the Corporate Secretary
to be addressed to the Audit Committee in order
to investigate and report to the Board of Directors
for taking proper action.
To protect the complainants, the complainants may choose to have their names revealed
or concealed. The Company will keep the name
of the complainant confidential and will reveal it
only if it is necessary for the responsible party to
solve the problem. Complaints or requests for any
other information can be filed via
1. Telephone number: 02-310-7110,
		02-310-7112
2. Facsimile number: 02-318-3339
3. Independent Director via website:
		http://www.tk.co.th
4. Email address: Investor@tk.co.th or
		 submission by mail.
		 For complainants’ confidence, the
Company place importance on keep information
confidential. The complaint will be forwarded to
committee and only concerned and responsible
person.
		 There is no compliant addressed to the
Audit Committee during the year 2014, however,
the Company will promote additional communication channel via the Audit Committee to all
stakeholders.

Disclosure and Transparency

The Board of Directors has realized the
importance of information disclosure to the
investors, with respect to financial reports and
non-financial information. The Company has strict
policies to disclose information in a complete,

transparent and timely manner for both financial
statement and information disclosure in compliance
with the Stock Exchange of Thailand regulations for
the investors to clearly understand the Company’s
status and operation results. Furthermore the
Company’s executives regularly communicate with
institutional investors, shareholders, analysts and
other shareholders in order to equally provide
information to shareholders and investors.
In 2014, the Company provided information
on the result of business operations both financial
and non-financial for analysts and investors through
telephone conversation, one-on-one meeting and
actively participation in quarterly analyst meetings
organized by the Stock Exchange of Thailand, as
summarized below:
• Meetings with overseas and local institutional
investors and managements
5 times
• Questions and answers through telephone
conversations
20 times
• Business trips, meetings with shareholders and
investors
6 times
• Opportunity day participations
4 times
Investors can view the live Opportunity day
webcast and its re-run via website www.set.or.th/
oppday as well as easy access through Company
link www.tk.co.th.
The Company has set up channels for
equitable access to its information include not only
dissemination channels of the Stock Exchange of
Thailand, the Annual Registration Statements (Form
56-1) and the Annual Report, but also through the
Company’s website both in Thai and English
versions. The Company recognized that proper
disclosure would build confidence and company
values. The Company has appointed Corporate
Secretary to regularly updated disclosure
information.
Regardless of Investor Relation Department,
investors and shareholders can contact Managing
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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Director Office for further company information by
telephone at 02-3107110, 7112 during business
hours or by fax at 02-3183339 or email at Investor@
tk.co.th and our website at www.tk.co.th
Disclosure of significant financial and nonfinancial information of the Company covers:
• Disclosure of the Company financial
		 statements such as annual financial report
		 and quarterly financial reports which
		 demonstrate company financial status and
		 performance. Financial statements must
		 be audited or review by the auditors under
		 the list approved by the office of the Stock
		 Exchange Commission and approved by the
		 Board of Directors. The Board of Directors
		 is accountable for accuracy, completeness
		 and reliable of the Company’s Financial
		 Statements and financial information as
		 appeared in the Annual Report. The
		 Company’s and subsidiaries’ financial
		 Statements are prepared in accordance
		 with the generally accepted accounting
		 standards by using accounting policies that
		 are appropriate, complete and adequate
		 for safe guarding the Company’s assets and
		 preventing any fraud, taken on the regular
		 basis. Important information are also
		 adequately disclosed within the notes to
		 financial statements. The Board of Directors
		 has appointed the Audit Committee to
		 review the financial statements, connected
		 transactions and internal control. Audit
		 Committee provides reports on audit
		 issues to the Board of Directors prior to
		 disclose to shareholders. The Board
		 provides the Statement of the Board of
		 Directors’ Responsibility for Financial
		 Statements, which included in the Annual
		 Report.
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• Disclosure of the names and profiles of
		 directors, sub-committee members and
		 executives
• Disclosure of remuneration policy for
		 directors and executives.
• Disclosure of directors’ and executives’
		 holdings of the Company securities.
• Disclosure of transactions with conflicts
		 of interest.
• Disclosure of the roles taken and duties
		 performed by the Board of Directors and
		 sub-committees during the year, such as
		 each director’s meeting attendance
		records.

Responsibilities of the Board
Board Structure

The Board of Directors consists of individuals
who are knowledgeable, competent and
experienced in business operations with well
understand of their roles, duties and responsibilities
in order to conduct duties efficiently.
The Board of Directors has participated in the
derivation of vision, missions and strategies as well
as regulated, monitored and assessed to ensure that
the management have operated according to the
specific business goals efficiently. The Board shall
ensure that its executives and employees conduct
the businesses in compliance with related laws and
regulations and shareholders’ resolutions in order
to maximize value creation for the Company as well
as preserve the interests of all stakeholders.
1) Number of years for each term on
directorship position and number of companies that
each director may take up position are defined in
accordance with the guidelines recommended by
the Stock Exchange of Thailand. The Company’s
directors should not hold directorship in the listed
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companies at more than 5 companies in order for
the directors to dedicate time and effort for their
duties. The term of office of the Company’s
directors is 3 years; independent directors should
not be in the position for continuously 3 terms which
are 9 years. Sufficient information on directorship
positions in other companies must be provided
within the Annual Registration Statements
(Form 56-1) and the Annual Report.
2) Separation of Control of the Chairman of
the Board and the Managing Director.
The Company specifies that the Chairman of
the Board of Directors must not be the same person
as the Managing Director in order to separate the
duty of establishing policies from managing the
Company’s daily business operations and to ensure
no misuse of directorship or unlimited management
power. Moreover, 4 independent committee members (36.4% of total members) can effectively check
and balance of power.
3) The Chairman of the Board is not either a
chairman or a member of any committee.
4) Independence of the Chairman of the
Board.
		 Chairman is a representative of major
shareholders of Dr. Chumpol Phornprapha Group
with 59.3% of shareholding (as of March 10, 2014),
however, the Board of Directors consists of 4
independent directors or 36.4% of total members
can effectively check and balance power.
5) The Company appoints Corporate
Secretary on the following roles and responsibilities
as required by law.
		 1. To provide advice, support and
guidance to the Board of Directors on governance,
compliance and regulatory matters
		 2. To assist in the implementation of
good corporate governance strategies and ensure
that the board’s decisions and instructions are
properly carried out and communicated

		 3. To prepare and filing all of the
important documents
			 - The register of directors
			 - Notice and minutes of the board
meeting, annual report, notice and minutes of
shareholders meeting
		 4. To assist the board of directors to act
properly with due care
		 5. To communicate with the shareholders as appropriate
		 6. To communicate and liaise with the
related governing authorities
6) Clearly define and separate roles and
responsibilities of the Board of Directors, the Audit
Committee, and the Managing Director. Trainings
are regularly provided to the employees regarding
their roles and responsibilities. The Company carefully reviews any item that could be construed as
a conflict of interest.
7) Oversee to ensure that the Managing
Director manages the Company in accordance with
the policy.

Board Meeting

1) Board of Directors meetings are regularly
scheduled and extraordinary meetings may be
scheduled as necessary with clear agenda. Notice
of the meeting is sent out at least 5 days prior to
the date of the meeting so as to provide sufficient
time for the Board of Directors to study and review
the information. The Chairman of the Board always
promotes transparent consideration and allocates
adequate time and opportunities for the Directors
consideration and discussion.
2) Every director is obligated to attend more
than 75% of the Board of Directors meetings arranged during the year.
3) The Chairman and the Managing Director
together shall consider and choose the Board of
Directors’ meeting agenda and give opportunity for
each of the director to be able to propose matter
for the meeting agenda.
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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4) Board of Directors may also request for
having the management and top executives attend
the meeting to provide additional information
and clarify any issues and get acquainted with the
Directors.
5) Board of Directors is entitled to request
for additional information from the Managing
Director, Corporate Secretary and other assigned
management. Directors can seek independent
professional advice concerning the company’s
business, when considered necessary, with the
company’s expenditure.
6) At the meeting, a director with any interest
in the matter under consideration is prohibited from
attending the meeting and voting regarding
the matter. In the consideration of any matters,
directors are entitled to request for any relevant
documents for details examination or the management or the person directly in-charge to attend the
meeting in order to provide explanation or
additional information relevant to their responsibilities. The Board of Director’s meeting resolutions
are reached according to the majority of votes. Any
objection by directors to the resolution must be
recorded in the minutes of the meeting.
7) Audit Committee (Non Executive Director)
shall occasionally holds a meeting among themselves as deemed appropriate without the presence
of the Executive Director in order to discuss openly
regarding to the Company business activities or any
matters of interest. Accounting manager is also
invited to provide information, answer questions
made by the Committee without any decision
making. The meeting results will be reported to
the Board of Directors for acknowledgement.
8) Minutes of the meeting is recorded in
written and the approved minutes from the Board
of Directors is kept completely and in order,
readily available for review by the Directors and
relevant parties.
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9) The Board of Directors’ minute of the
meeting consists of important information such as
date, starting-closing time of the meeting, location
of the meeting, lists of absent and present directors,
summary of the significant content of issues discussed, recommendations, observations, and the
Board of Directors’ voting resolution, name of minute taker and reviewer. The minutes are signed by
the chairman of the meeting.
10) The number of the Board of directors’
meetings is appropriate for the Directors’ duties
and responsibilities, and the Company’s nature of
business. The attendance of each Director is
disclosed in the Annual Report.
In 2014, there are 5 Board of Directors meetings
and 4 Audit Committee meetings. Details of
directors and members of each committee’s
attendance are presented under the Management
structure section.

Board Self Assessment

In 2014, the Board of Directors has formulated
self-assessment procedures to assess overall
performance of the Board and sub-committees
for use in evaluation of their performance in the
previous year, so that rectification and improvement
can be made to increase efficiency. The assessment
form used for the Board of Directors and the
sub-Committees has been adapted from the
assessment form from the stock Exchange of
Thailand with certain revisions to be suitable for the
Company’s business. The Board of Directors has
jointly considered the results of the assessment of
the Committees’ performance over the past year
and established guidelines for improvement for the
following years.
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The Board of Directors self-assessment results
2014
			
Full Obtained
Assessment Topic Score			
			
Score Score

2013

%

Results

%

Results

Total

160

155.73

97.33%

Excellent

97.39%

Excellent

1. Structure and Qualification of the Board of Directors

36

35.09

97.47%

Excellent

99.49%

Excellent

2. Roles and Responsibilities of the Board of Directors

44

43.00

97.73%

Excellent

97.11%

Excellent

3. Board of Directors’ Meetings

28

27.36

97.73%

Excellent

96.10%

Excellent

4. The Board’s Performance

24

23.45

97.73%

Excellent

97.35%

Excellent

5. Relationship with Management

12

11.91

99.24%

Excellent

100.00%

Excellent

6. Development of Directors and Executives

16

14.91

93.18%

Excellent

93.75%

Excellent

The Audit Committee self-assessment results
2014
			
Full Obtained
Assessment Topic Score			
			
Score Score
Total

2013

%

Results

%

Results

204

185.33

90.85%

Excellent

89.38%

Very good

1. The Audit Committee charter

8

7.00

87.50%

Very good

98.83%

Excellent

2. The Audit Committee component

12

12.00

100.00%

Excellent

100.00%

Excellent

3. Qualifications of the Audit committee

12

11.00

91.67%

Excellent

97.22%

Excellent

4. The Audit Committee roles and duties

72

65.33

90.74%

Excellent

87.50%

Very good

5. Meeting of the Audit Committee

36

33.67

93.52%

Excellent

98.15%

Excellent

6. The Committee’s relationship with Management,
internal auditor and external auditor
7. Training and resources
8. Other matters

48

42.67

88.89%

Very good

79.17%

Good

8
8

6.33
7.33

79.17%
91.67%

Good
Excellent

83.33% Very good
100.00% Excellent

The Company does not conduct Managing effectively and in accordance with laws, the
Director’s performance assessment, however, last Company’s mission and policies and for the
year the Managing Director has carried out her duty Company benefit.
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Remuneration of Directors and Management
The Board of Directors
As of December 31, 2014 the Board of
Remuneration of Directors and Management
are presented under the Management structure Directors consisted of 11 directors as follows;
1. Dr. Chumpol Phornprapha		
section.
Chairman
Development of Directors and Executives 2. Ms. Orapin Chartapsorn		
Independent Director,
The Board of Directors encourages and
President of the Audit Committee
provides knowledge and educations for the people
relevant to the corporate governance, such as 3. Mr. Taveeb Chardtumrong
Independent Director,
Directors, Audit Committee members, Independent
President of the Nomination and Remuneration
Directors and the Corporate Secretary. Directors
Committee and the Audit Committee
regularly update themselves by attending seminars,
and meetings organized by the Thailand Institute of 4. Mr. Phongsak Promrokul		
Independent Director and Audit Committee
Directors (IOD), the Stock Exchange of Thailand, and
Stock Exchange Commission. When new director is 5. Mr. Wiboon Perm-Arayawong
In dependent Director and Nomination
appointed, management will arrange for essential
and Remuneration Committee
information regarding the Company’s business nature and operations for enabling the director to 6. Mr. Raksanit Phornprapha		
Director
fully perform his/her duties as well as trainings
7. Mr. Satitphong Phornprapha		
beneficial to a listed company directorship.
Director
8. Ms. Prathama Phornprapha		
Succession Plan
Managing Director
The Board of Directors assigned the Managing 9. Mr. Prapol Phornprapha		
Director and Management to prepare a succession
Director/ Deputy Managing Director
plan for key positions in different levels of execu- 10. Mrs. Buskorn Liaummukda
tives and annually review and asses work profiles
Director and Nomination and Remuneration
and potential of each individual. The Company
Committee
encourages job rotations in order to develop the 11. Ms. Penchan Klinboonnak1
Management’s skills in various aspects and prepare
Director
for capability and readiness for replacement.
Mr. Chakchai Panichapat		
Advisor to the Board of Directors
1. Sub-committees
Corporate Secretary: Mr. Wichai Suranakarin
The Board structure consists of the Board of
Directors, the Audit Committee, the Executive Board,
Authority and Responsibilities of the Board
the Nomination and Remuneration Committee and of Directors
the Risk Management Committee.
According to corporate regulations, the Board
Authority and Responsibilities of each board of Directors has the obligation and responsibility to
or committee are described below:
perform its duty in accordance with laws, objectives
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and regulations of the Company, and resolutions of
shareholders’ meetings, as well as to consider and
approve the Company’s policy and management
direction. The Board of Directors also oversees and
monitors to ensure that business operations are
managed effectively with carefulness and for the
utmost benefits of the Company.
1. To define vision, mission, values and
business strategy of the Company.
2. To establish the Corporate Governance
Policy and Code of Conduct in writing and
annually reviews compliance with the policies to
ensure that every directors, management and
employees has strictly complied with the policies
as published on the Company website.
3. To define overall direction and strategies
and approve business plan and budget of the
Company. The Board shall ensure that management
team adopts and implements the policies based on
the approved business plan and budget efficiently
and effectively in the best interests of the
shareholders.
4. Conflicts of interest
		 The Company put focus on any transaction
that potentially cause the conflicts of interest as
well as consider it carefully to prevent conflicts of
interest and connected transactions. The Company
has established measures to monitor any transaction
in accordance with rules and regulations as the
listed company to react when conflict of interest
arises. Therefore, it was disclosed in the Company
annual report and the Annual Registration Statements (Form 56-1) with all detail of the connected
transaction together with transaction value, objectives, and counter party.
		 1) In the meeting of the Board of Directors, should the Director has conflict of interest in
any decision making, abiding to the regulation the
Chairman of the Board will request for Director to
leave the meeting room in order not to vote for the

matter. In case of the Chairman of the Board has
conflict of interest; the remaining directors will be
elected as new Chairman of the Board to conduct
the meeting until the matter has been resolved and
recorded in the minutes of the Board meeting.
		 2) Directors are obliged to report on his
or her securities holdings in the company, his or her
spouse’s and any minor children’s to the Securities
and Exchange Commission in accordance with
the Notification of the Securities and Exchange
Commission regarding Director practice on
acquisition or disposition of securities and conflicts
of interest reporting.
5. Internal Control and Internal Audit Systems
		 The Board of Directors has established an
effective internal control and internal audit systems
for the Company, as well as having regular monitoring
and review to ensure effectiveness of the systems.
		 The Board of Directors has realized the
importance of internal control, both in management
andoperations level. Responsibilities of each
management and employee were stated clearly
including management, supervision, financial
control, risk management, and asset utilization.
Closely monitoring, control and assessment are
regularly conducted and reported to the responsible
management of each department and the Board of
Directors.
		 The Board of Directors has also realized
the presence of the Internal Audit unit to ensure
that internal audit, business operation and activities
of the Company are undertaken in line with
the established policies with efficiency and in
compliance with laws and regulations applied. The
Internal Audit unit will perform audit function and
submit the audit report directly to the Audit
Committee. From past experience, no major
setbacks or errors were found and the operations
worked as planned.
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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6. Risk Management
		 The Board of Directors places great importance on effective risk management, by
establishing risk management policy and framework
to regularly monitor effectiveness of the risk
management.The Company is in finance industry,
therefore, careful financial management must be
taken by establishing risk management measures to
prevent and mitigate risk and its effect on the
Company’s operations. This includes stringent
credit approval applied for both customers and
employees. Risk Management Committee has
been assigned to regulate and support the risk
management practice of the Company on various
aspects, and provide suggestions and comments to
the Board of Directors. To ensure effectiveness, risk
management policy and risk management system
are revised at least once a year and every time there
is a significant change in risk level. In addition, risk
awareness and the likelihood of risk are important
for the accountability of risk management.
7. Review the Company’s financial reporting
and disclosure process to ensure that it is accurate,
complete and reliable in accordance with generally
accepted accounting principles.
8. Establish the Company’s objectives,
business plan and budget, as well as monitor and
supervise over the management to operate in
accordance with the established policies, except
for the following actions which require approval
from shareholders meeting:
		 1) Actions requiring shareholders’ approval by laws.
		 2) Entering into connected transactions
with a value that require shareholders’ approval in
accordance with the regulations and Notifications
of the Stock Exchange of Thailand concerning
connected transactions of listed companies.
		 3) Major acquisition or disposal of assets
transactions with a value that require shareholders’
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approval as stipulated by regulations and Notifications of the Stock Exchange of Thailand concerning
acquisition or disposition of assets of the listed
companies.
Audit Committee
As of December 31, 2014 the Audit Committee
consisted of 3 independent directors as follows;
1. Ms. Orapin Chartapsorn
President of the Audit Committee
2. Mr. Taveeb Chardtumrong
Audit Committee
3. Mr. Phongsak Promrokul
Audit Committee
Secretary to the Audit Committee:
Mrs. Supatcha Taveerak
The President of the Audit Committee has
sufficient knowledge and experience to review the
trustworthiness of financial reports.
Authority and Responsibilities of the Audit
Committee
1) To review the Company’s financial report
to ensure accuracy and adequacy.
2) To review that the Company has
established appropriate and effective internal
control system and observe the independence of
the internal audit unit, as well as to approve the
appointment, transfer and dismissal of the chief of
an internal audit or any other units in charge of an
internal audit.
3) To review the Company compliance with
the law on securities and exchange, the regulations
of the Stock Exchange of Thailand, and any relevant
laws governing the Company’s business.
4) To select and propose for appointment
of the Company’s auditor and audit fee, as well as
to attend a meeting with the auditor without the
presence of the management at least once a year.
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5) To consider the connected transactions,
or transactions that may lead to conflicts of interest
in accordance with the laws and regulations of the
Stock Exchange of Thailand to ensure that such
transactions are appropriate and most beneficial to
the Company.
6) To prepare the Report of the Audit Committee and disclose the report in the Annual Report.
The Report of the Audit Committee must be signed
by the Chairman of the Audit Committee and at
least contain the following information.
		 1) An opinion on the accuracy, com			 pleteness and trustworthiness of the
			 Company’s financial report,
		 2) An opinion on the adequacy of the
			 Company’s internal control system,
		 3) An opinion on the compliance with
			 the law on securities and exchange,
			 the Stock Exchange of Thailand’s
			 regulations, or the laws governing
			 the Company’s business,
		 4) An opinion on the suitability of the
			 auditor,
		 5) An opinion on the transactions that
			 may lead to conflicts of interest,
		 6) The number of the audit committee
			 meetings, and the attendance of such
			 meetings by each committee member,
		 7) An opinion or overview comment
			 received by the Audit Committee from
			 its performance of duties in accord
			 ance with the charter, and
		 8) Other transactions which, according
			 to the Audit Committee’s opinion,
			 should be known to the shareholders
			 and general investors, subject to the
			 scope of duties and responsibilities
			 assigned by the Company’s Board of
			 Directors; and

7) The Audit Committee shall report to the
Board of directors, if any of the following transactions or actions be found or suspected to have
significant impact to the Company’s financial status
and operating results so the matter may be resolved
within the time period that the Audit Committee
deem appropriate:
		 1) a transaction which causes a conflict
			 of interest;
		 2) any fraud, irregularity, or material
			 defect in an internal control system;
		 3) any violation of the law on securities
			 and exchange, the Stock of Exchange
			 of Thailand’s regulations, or any
			 other laws and regulations relating to
			 the Company business.
If the Company board of directors or management fails to make a rectification within the period
specified by the Audit Committee, any Audit
Committee member shall report such transaction
or act to the office of the Securities and Exchange
Commission or the Stock Exchange of Thailand.
8) To perform any other act as assigned by
the Company’s Board of Directors, with the
approval of the Audit Committee.
Nomination and Remuneration Committee
As of December 31, 2014 the Nomination and
Remuneration Committee consisted of 3 Directors
as Follows;
1. Mr. Taveeb Chardtumrong
President of the Nomination and
Remuneration Committee
2. Mr.Wiboon Perm-Arayawong
Nomination and Remuneration Committee
3. Mrs. Buskorn Liaummukda
Nomination and Remuneration Committee
Secretary to the Nomination and Remuneration
Committee: Mrs. Buskorn Liaummukda
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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Authority and Responsibilities of the
Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration
Committee scope of responsibilities are to formulate
policy, criteria and method for selection and
nominating candidates for directors as well as
establish clear and transparent remuneration and
benefit policy and criteria for directors. The
Committee shall select and propose the qualified
candidates for the Board of Directors’ consideration
and shareholders’ meeting approval.

2. To develop strategies that are in consistent with the risk management policy and enable
the Committee to assess and monitor those risks
are at acceptable levels.
3. To control and monitor the adoptions of
the risk management policy to ensure in consistent
with the policy approved by the Board of Directors.
4. To review the adequacy of the risk
management policy and system, including the
review of the implementation and effectiveness of
the system.
5. To regularly update the Board of Directors
on results of operation regarding areas to be
Risk Management Committee
improved in accordance with the prescribed policy
As of December 31, 2014 the Risk Management and strategies.
Committee consisted of 4 Directors as follows;
Executive Board
1. Mrs. Buskorn Liaummukda		
The Board of Directors has appointed the
President of the Risk Management Committee
Executive Board to assist in providing advices and
2. Mr. Pisit Piamsap			
suggestions in its managerial responsibility and
Risk Management Committee
other matters assigned by the Board of Directors.
3. Mr. Apichai Aumsathienporn		
As of December 31, 2014 the Company’s executive
Risk Management Committee
board consisted of 4 directors as follows;
4. Ms. Penchan Klinboonnak		
1. Ms. Prathama Phornprapha
Risk Management Committee
President of the Executive Board
5. Mrs. Supatcha Taveerak 		
2. Mr. Prapol Phornprapha		
Risk Management Committee
Executive Director
Dr. Rattakorn Poonsuph		
3. Mr. Raksanit Phornprapha		
Executive Director
Advisor to the Risk Management Committee
4. Ms. Penchan Klinboonnak		
Secretary to Risk Management Committee:
Executive Director
Mrs. Supatcha Taveerak
5. Mrs. Buskorn Liaummukda
Executive Director
		 Authority and Responsibilities of the Risk
Secretary
to the Executive Board:
Management Committee
1. To establish policy on hire-purchase Mrs. Buskorn Liaummukda
business risks for the Board of Directors’ approval.
Authority and Responsibilities of the ExThis will cover overall risks including customer ecutive Board
credit risk, financial risk, operational risk, liquidity
1. To supervise the day-to-day management
risk and any risk that could adversely affect the on behalf of the Company as to maximize
Company’s reputation.
Company’s benefits.
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2. To formulate business plan, budget, and
management structure and authority as assigned by
the Board of Directors.
3. To conduct normal business transactions
and enter into contractual obligation.
4. To manage the Company business and its
affair in accordance with the Company Articles of
Association, Shareholders approval and/or the Board
of Directors’ approval.
5. To review and report quarterly financial
statements which have been reviewed and
approved by the Audit Committee to the Stock
Exchange of Thailand and Securities and Exchange
Commission of Thailand.

6. To responsible in any tasks assigned by
the Board of Directors, however, any tasks assigned
have to comply with laws, rules and regulations.
Any executive or person that might have conflicts
of interest with the Company and its subsidiaries
does not take part in any irregular business
transaction or terms and conditions trading. The
transactions are to be reported to the Board of
Directors in accordance with the rules and
regulations imposed by the Stock Exchange of
Thailand.
7. Having authority to approve and proceed
as follows;

		 7.1 Authorities to approve credit facilities
Authority to approve
Motorcycle
credit facilities		
Manager of Hire Purchase
100,000
< 150,000
Assistant Deputy
Managing Director		
Deputy Managing Director < 1,200,000
Managing Director
< 2,500,000
Executive Board
> 2,500,000

Motorcycle
Used Car
Big Bike (Second hand car)
650,000
700,000
< 1,000,000
< 1,000,000
< 1,250,000
< 2,500,000
> 2,500,000

		 7.2 Authority to sign MOU (Memorandum
of Understanding), Confidentiality Agreement, Letter
of Intent and a preliminary agreement to buy or sell
assets, liabilities or business. Rent or lease the
property between the parties. Summarize and
present to the Board of Directors for consideration
and approval.
		 7.3 Authority to apply for credit facility
and issue bonds for the Company’s business
operation under the following conditions;
			 7.3.1 Amount per transaction is not
exceeding Baht 800 million.

< 1,250,000
< 2,500,000
> 2,500,000

New Car

Unit : Baht
Other Credits

1,500,000
< 2,000,000

75,000
< 120,000

< 5,000,000
< 10,000,000
> 10,000,000

< 2,500,000
< 20,000,000
> 20,000,000

			 7.3.2 Term is not exceeding 5 years.
			 7.3.3 Report the matter to the
Board of Directors in the next meeting.
		 7.4 Authority to employ a financial advisor, tax advisor, legal advisor, inspectors, appraisers,
broker or agent in relation to the Company’s
operation as intended in Article 7.2 and 7.3 or in
accordance with accounting standards and/or the
law on securities and exchange, the regulations of
the Stock Exchange of Thailand, and any relevant
laws governing the Company’s business.
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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3. Selection of Directors and Executives

Nomination of Directors
The Nomination and Remuneration Committee, which consisted of 2 independent directors
from the total 3 members, shall identify and propose
qualified nominees to be appointed as the
Company’s Directors according to the Company’s
criteria. Nomination and Remuneration Committee
shall consider each director’s experience and
expertise in various professions, which are deemed
beneficial to the Company’s operation, as well as
the committee size, structure and composition. The
Nomination and Remuneration Committee has
provided opportunity for directors and shareholders
to propose names of qualified persons for the
directorship position. The qualified individuals will
be recommended to the Board of Directors and
proposed to the Annual Ordinary Shareholders’
Meeting for consideration and approval. The
following characteristics should be considered for
a candidate to be selected;
1. Technical competence, capable and
leadership characteristic
2. Professional expertise and experienced
in various fields which are deemed beneficial to
the Company’s operation
3. Broad vision and strategic thinking as well
as morality and ethics which lead the Company to
sustainable growth
4. Do not seek personal or related person
benefit from insider information or disclose
confidential information to the Company’s
competitors or any execution that might cause
conflicts of the interest
5. Dedicate time and effort for the highest
benefit of the Company
6. Have not been convicted of fraud or illegal activities either personal or on behalf of company
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7. Perform his/her duty within the govern
scope and responsibilities
In accordance with the Company’s Articles of
Association, at each Annual General Shareholder’s
Meeting, one third of the Directors are required to
resign by rotation. Then, Directors will be selected
and appointed as per the Shareholders’ approval
under the following procedures. In case that the
nominated Director was not the former Director, the
Company will provide adequate personal profile for
the Shareholders’ considerations.
1. Each Shareholder will have one vote for
each share held.
2. Each Shareholder may exercise up to the
total amount of the votes entitled (as per above)
in order to elect of any one person being proposed
for a Directorship, and may allocate or divide out
the total amount of votes entitled among several
candidates.
The candidate receiving the highest votes in
the respective order of voting will be selected and
appointed as a Director to complete the total number of Directors of the Company as agreed. In the
event of two persons having the same highest
number of votes that may result in a situation that
the number of Directors of the Company exceeds
the agreed total, then the Chairman will then have
the deciding vote to elect only one person to be
appointed as a Director.
Nomination of Managing Director
The Executive Board shall identify and propose
qualified nominees to the the Nomination and
Remuneration Committee’s consideration and
further recommendation to the Board of Directors
for approval. Nomination and Remuneration
Committee shall consider on the candidates’
character, technical competence, and employment
experiences that are useful to the Company. The
successful candidate should well understand the
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Company’s business and share the Board’s governance practices and instructed all employees
operating philosophy in order to ensure that the to follow. The Directors and the Management
have to report their holdings of the Company
Company’s goals are met.
securities when first appointed to the position, and
disclose any changes in the status of their holdings
Nomination of Audit Committee
The Board of Directors has appointed an Au- within three days to the Securities Exchange
dit Committee consisting of Independent Directors. Commission as per Article 59 of Securities and
Exchange Act (B.E. 2535).
4. Monitoring of Subsidiaries’ operations 			 In 2014, Directors and Management
		 Managing Director is responsible to have reported the changes in their holdings to the
consider and recommend management of the Securities Exchange Commission according to the
section 59 and to the Corporate Secretary
Company’s subsidiaries.
		 The Company set policy for the for recording. Summary of each Director and
nominated management to monitor the operation Management holding of the Company’s securities
of the subsidiaries under the same operating will be presented to the Board of Directors in the
policies prescribed by the Company and to review next meeting and disclosed in the Annual Report
the accuracy and completeness of any required and the Annual Registration Statements (Form 56-1).
information disclosures relating to the Company 		 2. The Directors, Management or related
undertaking any connected transactions, acquisition parties having access to inside information are proor disposition of assets, or any significant hibited from disclosing such information to those
transactions. The subsidiaries financial information outside the Company or not authorized to know,
and accounting records should be made readily within one month prior to the Company’s Financial
available for review and preparation of con- Statements being made public in accordance with
solidated financial statement in a timely manner. code of conduct to perform their duties fairly and
honestly. Penalties shall be imposed for any
5. Controlling the use of inside information breaches which including warning, salary cut, sus		 The Company has established a written pension from work and fire.
policy on use of internal information as prescribed 		 These procedures were approved by the
in the Corporate Governance policy, which are as Board of Directors.
follows;
6. Auditor Fee
		 1. The Company has implemented
procedures regarding the use of confidential 		 In 2014, the Company and its subsidiaries
information in accordance to good corporate paid auditor fee as follows:


Unit : Million Baht
Name of Auditor

Auditor fee

M.R.& ASSOCIATES Co.,Ltd.
2.24
(Mr. Akadet Pliensakul)		

Non-audit service fee
None

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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7. Good Corporate Governance in other
matters
		 During the years 2007 to 2014, the
Company was granted more than 100 score from
the Annual General Shareholders Meeting
assessment program conducted by the Securities
and Exchange Commission, which was assessed as
a commendable example of transparency and
recognition of shareholders right.
		 During the years 2008 to 2014, the
Company received 4 stars “Very Good” on corporate
governance scores evaluated by the Stock Exchange
of Thailand and the Securities and Exchange
Commission together with the support from
Thailand Institute of Directors (IOD) on corporate
governance practices of the Thai Listed Companies.
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		 In 2012, Thai Investors Association
presented the Company with an “Investors’ Choice
Award” together with 16 listed companies from
total 599 listed companies in the Stock Exchange
of Thailand. The Company has been awarded
“Excellence” for Annual General Shareholders
Meeting with score of 100% for the four consecutive
years from 2009 to 2012.
		 In 2014, Thai Investors Association
presented the Company with an “Investors’ Choice
Award” together with 13 listed companies from
total 528 listed companies in the Stock Exchange
of Thailand. The Company has been awarded
“Excellence” for Annual General Shareholders
Meeting with score of 100% for the six consecutive
years from 2009 to 2014.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Sustainability Framework

		 2. Be a great workplace where employees
are proud and encouraged to participate and seek
for career progress.
		 3. Be a decent and responsible member that
concern for community and society.

		 For the sustainable growth of the Company
and society, all management and employees
committed to conduct the business based on the
social responsibility philosophy and tried to cause
the least possible adverse impact. The Company
strives to be recognized as a success finance 		 The Company realized that the Corporate
company and builds a sustainable society according Social Responsibility is to operate with business
ethics together with social contribution for
to its Vision.
sustainable development. The Company places
importance on all stakeholders’ interest and active
 Vision
		 To be a leading service provider in motorcycle participation of employees. This philosophy is
and automobile hire-purchase business with incorporated in the Company’s code of conduct.
commitment to create values and develop sustain- 		 In an organizational level, the Company has
able growth based on responsibility to communities determined a policy on good corporate governance
which includes practices relating anti-corruption,
and society.
in order to enhance the transparency of the
Company’s operations and compliance with laws
 Mission
		 To focus on creating corporate cultures and and regulations of regulatory agencies. The
values of good corporate governance by adhering Company fosters employees’ work attitudes toward,
integrity and accountability and strict compliance
to the principles as follows;
		 1. Fully responsible for shareholders and with the Company’s regulations. The Company also
all stakeholders in safe guarding of assets and applies new IT technology to improve operation
and service efficiency which lead to the creation of
maintaining the Company’s reputation.
		 2. Attain trustworthy business operation the returns to the shareholders and real benefits to
through disciplined management together with society.
		 - Corporate governance policy for the
awareness of current and possible risks.
		 3. Clear and transparent decision making Company and subsidiaries
			 The Company has prescribed policies and
process and procedures.
		 4. Treat all stakeholders equally as well as practice guidelines for Directors, executives and
prevent any situations involving the conflicts of employees to follow in order to comply with laws
and the Company’s regulations and abide to the
interest.
		 5. Take into consideration the responsibility business ethics in performing duties and decision
making with honesty.
to community and environment conservation.
		 - Code of conduct
			 The Company has established the code
 Values
		 1. Be leader in motorcycle and automobile of conduct and communicated to all employees,
hire-purchase business together with continue including new employee, to ensure mutual
knowledge and understanding on business ethics in
creating sustainable values for the shareholders.
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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order to create confidence among shareholders and encourage people with potential and performance
all stakeholders and provide competitiveness and to maximize their knowledge and skills that will help
strengthen the competitiveness of the organization.
long term success to the Company.
The program is divided into training and development for both new staff and the existing ones.
		 Corporate Social Responsibility
		 The Company’s Corporate Social Responsibility 		 1. 1 Training and development for the new
			 staff
policies are as follows:
		 1. General social responsibility to concern 		 Orientation for new staff; a training that
of best outcome for all stakeholders including provides knowledge and understanding to new
customers, employees, business partners, personnel in order to provide basic understand of
competitors, shareholders, community, society and the organization and enable them to adjust and
environment for ensuring all parties’ satisfaction create harmonize working environment.
based on fair and transparent treatment.
		 1.2 Training and development for the
		 2. Corporate social responsibility activities 				 existing staff
are incorporated into the Company’s normal 		 The Company has established a plan for
business transactions (CSR in process) which are personnel development to encourage employees
to meet the operational goals as well as to prepare
part of the responsibility of every employee.
		 3. Corporate social responsibility after them for the jobs (rotation) and promotion. These
process (CSR after process) which mainly related to include the framework of development as follows;
social and environmental activities for public 			 - Development according to training by
service and donations such as supplies and blood the position and years of service so the employees
donations.
will be equipped to handle management for each
position according the Company’s expectations.
 Corporate Social Responsibility in Employee’s
			 - In-house Seminar, the experienced staff
Perspective
from various aspects will be assign to be the
		Human Rights and Labor Justice
trainers.
		 The Company has designated a policy on 			 - Sending the staff to attend seminars
non-violation of human rights, stating that em- outside the Company.
ployees are equally treated and given opportunities
to develop themselves for professional advance- 		 2. Health Care Project
ment to ensure sufficient capabilities to perform 			 The Company recognizes importance of
their duties. Management and staff are obligated its employees’ health and thus places great
to comply with human rights principles which emphasis on promote good health and quality of
considered as part of their duties and must be no life by set up the following programs continuously;
violation of human rights.
			 - Annual medical check-up with
check-up program that suitable for each staff’s
		Personnel and Efficiency Development
age and job characteristic.
		 The Company is confident that personnel 			 - Against Drugs program within the
development by various methods is important to organization.
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			 - Medical assistance benefit to relieve
employee’s financial burden which related to
medical treatment fees for both cases of in-patients
and outpatients.
		 3. Employee disaster relief program
			 The relief program exists to help
employees affected by natural disasters such as
floods and rainstorms whose assets were destroyed
to recover and replenish basic necessities in return
to work and living.
		 4. Safety workplace policy
			 The company places great emphasis on
safety of workplace. The Company has continuously organized fire drills and safety trainings.
The Company has set up working environment and
facilities with sufficient safety equipments to ensure
safety and healthy working environment, including.
			 - Provide Safety Riding training course as
well as encourage helmet wearing.
		
		 5. Employee’s welfare and quality of life
			 development program
			 The Company values employee’s quality
of life, thus provide various benefits to support the
welfare and development of employees together
with the sustainable growth of the Company.
			 - Employee welfare fund is established
to compensate employees who suffer bodily injury
or property damage from accident (during working
hours and off hours).
			 - Funeral allowance fund is set up to
grant allowance among members for the funeral
expenses of an employee and of employees
immediate family member.
			 - Group accident insurance is provided
to compensate in the event of death, loss of sight
or limb, or disability of an employee due to accident
during 24 hours. The sum insured is in accordance
with each employee’s position.

			 - The scholarship for employees’
children is available to the eligible dependent
children of employees which are awarded for school
years from kindergarten up to university level.
			 - Housing loan granted by Government
Housing Bank in the amount of 100% of home
appraisal value or purchase price with a low interest
rate.
			 - Other welfare benefits including weddings ceremony, funeral ceremony for employee or
employee’s immediate family member.


Corporate Social Responsibility in Business
Partner’s and Shareholder’s Perspectives

		 1. Ethical Business Operation
			 The Company has operated the business
by adopting the principles of the good corporate
governance to ensure transparency and audibility.
Information are completely disclosed to shareholders and investors in a timely manner. The
Company has developed channels for stakeholders
to file complaints regarding operating results, poor
service, any suspicions about any illegal or unethical
conduct of management or employee via Investor
@tk.co.th or contact the Independent Directors via
website http://www.tk.co.th.
		 2. Fair selection of business alliances
			 The Company has established ethical
practices for selection business alliances to ensure
equal, fair, systematic and transparent treatment
toward them based on fair benefit for both parties.
		 3. Adhering to trade agreement
			 The Company treats creditors in accordance
with the agreed conditions or trade agreements and
also provides creditors with complete and correct
information to prevent any impacts that may result
in damage to the creditors or financial institution.
The Company complies with loan agreement conditions including borrowing objective, repayment,
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
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collateral and others covenants. The Company will
discuss with the creditor in advance if any foreseeable default risk.
4. No infringement of intellectual property
			 The Company respects other people’s
intellectual property. Any business activities
dealing with other’s intellectual property either
copy, modify or publish have to be permitted by
the owner. Intellectual property is not infringed if
there is no commercial impact on the intellectual
property owner because of the use.
Corporate Social Responsibility in Community’s
and Society’s Perspectives
		 1. The Company has constantly conducted
CSR activities including collaboration with
distributors to conduct motorcycle safety riding
training in order to educate riders for riding
safely in accordance to the traffic laws.
		 2. In addition, the Company donated
motorcycles to the Royal Thai Police and the
Royal Thai Army and bio-diesel machines to the
Royal Thai Police in order to promote alternative
energy.
		 3. Donated to Phra Dabos Foundation, under
His Majesty the King’s patronage, for the construction of new four stories building for Phra Dabos
School.
		 4. Donated motorcycle engines to various
vocational schools for technical students study.
The Company policy is to promote safety workplace,
without adverse impact to people, communities
and environments by efficiently use of energy,
water and electricity resources.
		 5. In 2011, the Company helped flood victims
by donating 15,000 emergency survival bags
individually pack by the Company staffs. Over 250
staffs of the Company and related companies
volunteered to help the Red Cross and the Stock
Exchange of Thailand to pack emergency survival
bags for donating to flood victims.
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		 6. An incentive trip is one of the Company
continual activities over the past 20 years, which
aim to strengthen relationships between the
Company managements and its business alliances.
		 7. In 2012, the Company celebrated its 40th
Anniversary with a special prizes giveaway campaign
worth 40 Million Baht for the Company motorcycle
hire-purchase customers.
		 8. In January 2014, the Company donated
2,320 blankets to victim in Northern provinces and
north-eastern part of the country.
Corporate Social Responsibility in
Environment’s Perspective
		Energy conservation project: The Company
always promotes optimal utilization of energy and
natural resources such as launching campaign and
activity to enhance efficiency of energy and natural
resources usage as follows:
		 - Replacement of electronic appliances use
in the Company and its branches with energy saving
models.
		 - Reduction of paper usage by encourage
employees to keep important document or
information in electronics files (eDocument)
in order to reduce paper usage while increase
convenient in use.
		 - Encouraging reuse of single-sided used
paper to reduce paper waste
		 - Post water conservation signs and posters
in office
		 - Encouraging walk up the stairs for one floor
instead of taking the elevator to save energy
		 - Encouraging turn off computer when not
in use



Anti-corruption Policy

		 The Company is determined to conducting
business with transparency, in line with laws, against
corruptions and in compliance with good corporate
governance principles.
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		 1. The Company has established AntiCorruption written policy, approved by the Board
of Directors, and incorporated in Good Corporate
Governance principles of the Company and
subsidiaries.
			 The Board of Directors instructs all employees to strictly comply with law and regulations
relating to fraud and corruption to increase
confidence among stakeholders and enhance
integrity and transparency business operation
within the group and readiness to support
anti-corruption activities.
		 1.1 Put in place risk assessment regarding
unethical conduct within the organization as well
as monitor, control and prevent corruption from all
business transactions.
		 1.2 Disclose information of the policy in
order to provide operational guideline to Management and employees to conform. The Company
establish appropriate punishment system on
Management or employees who commits or
involve in the fraud, bribery or corruption.
			 1.3 The policy must be emphasized
through in-house trainings and meetings in order
to affirm that all Management and employees
intensively concerns and realizes the importance
of distribution Anti-Corruption.
		 1.4 Implement appropriate internal
control systems and controls to prevent unethical
conduct by Management or employees.

		 1.5 Maintain appropriate financial
reporting mechanisms that are accurate and
transparent.
			 1.6 This Anti-Corruption Policy covers to
Human Resource Management process starting from
recruitment, promotion, training, evaluation, and
benefits provided to staff. Every supervisor in
every level must communicate to staff for ensuring
awareness and attention to the Anti-Corruption
scheme and monitor such implementation to be
the most effective.
			 1.7 Provide appropriate channels of
communication to the employees and other
stakeholders to report suspicious circumstances in
confidence of protection from punishment, unfair
dismissal and transfer or any reprisals as well as a
designed officer will be tasked with investigating all
report received.
		 2. The Company also prescribed policies for
the group in relation to receiving or giving gifts and
other benefits. Accepting or offering gifts and
benefits including entertainment such as a meal
are acceptable under proper circumstances or
traditional practices, at appropriate values. Such
situations or activities must not lead to a conflict
of interest or any inappropriate advantages in
making business deals for the Company and
subsidiaries.
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Internal control and risk management
Report of the Audit Committee

Thitikorn Public Company Limited places
importance on efficient internal control and
internal audit systems. The Board of Directors has
appointed the Audit Committee to assess the
adequacy and appropriateness of the internal
control system to ensure efficient and effective
operations of the Company’s business. This
includes reliability of accounting system and
financial reporting in order to safeguard the
Company’s assets, mitigate risks whether due to
fraud or error, and comply with relevant laws and
regulations.
At the Board of Directors’ Meeting No. 5/2014
on November 11, 2014, where the Board of
Directors and the 3 Audit Committee members
were present, the Board assessed the Company’s
internal control system for the year 2014,
using the internal control assessment form and
information gathering from executives. The Board
viewed that the Company’s internal control system
is adequate and efficient without material defect,
and conducted by sufficient resources based on
the current business operations. Internal control
system is sufficient for monitoring the business
operations of subsidiaries in order to protect the
Company’s and its subsidiaries’ assets from
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improper transfer by unauthorized directors or
executives as well as connected transactions and
conflict of interest transactions. For other aspects,
the Committee is of opinion that the Company’s
internal control system and internal audit function
are appropriate and effective.

Chief of Internal Audit

At the Audit Committee’ Meeting No. 2/2013
on May 14, 2013, the Company has appointed
Mrs. Supatcha Taveerak as the Manager of
Internal Audit Office and Secretary to the Audit
Committee effective from May 14, 2013. The
committee has taken into consideration Mrs.
Supatcha’s experience in internal auditing within
similar business and the Company for over 20 years,
her knowledge of the Company’s operations,
therefore qualified for the position and has been
proposed to the Board of Directors for approval.
Management is responsible for approval the
appointment, transfer and dismissal of the chief of
an internal audit according to The Audit Committee’s
suggestions.
The Manager of Internal Audit Office’s
qualifications are disclosed in Attachment 3 to
the Annual Registration Statements (Form 56-1)
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Nature of connection

Share the same major
shareholders and Board
of Director members

Related Party

S.P. International Co., Ltd.

1.9 Million Baht As market price

Stationary and
printing expenses

Vehicle maintenance such as spare part, maintenance &
service expenses, fuel as market price

As market price
As market price

10.2 Million Baht Legal consulting fee with filing services and performed
legal function such as litigation and legal execution for
non-performing contracts. Fee is lower than that of the
general market rate, which allow maximum benefit to
the Company and has been approved by the Board of
Directors. Legal contract is one year period expiry on
December 31, 2015

Legal service fee

Vehicle for financing 338.4 Million Baht
Commission for
2.6 Million Baht
vehicles financing
Other expenses
7.3 Million Baht
		

4.8 Million Baht Electricity and communication expenses as public rate

Utilities expenses

Necessity/Remark

29.9 Million Baht Located in commercial area with all utilities, rental fee is
lower than that of the fair market rate, which appraised
by third party. Rental contracts for 3 years period each.
The expiration date are as follows:
Contract 1-3
end at August 31, 2015
Contract 4-5
end at August 31, 2017
Contract 6
end at October 31, 2017
Contract 7-12
end at December 31, 2017

Value

Office Building
rental expenses

Type of Transaction

In 2014, according to Thitikorn Plc. consolidated Balance Sheet, there are connected transactions with related parties as follows:

CONNECTED TRANSACTIONS
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Share the same major
shareholders and Board of
Director members

CONNECTED TRANSACTIONS (CONTINUED)

Measurement or procedure for the approval of
connected transaction
Connected transaction is presented to Audit
Committee and/or Independent Director of the
Company for consideration on such transaction
in accordance to general business nature and
maximizes benefit for the company.
Policy and trend for connected transaction
The Company has policy for future connected
transaction by setting the conditions in accordance
to general commercial terms based on common
market price and condition. With this regard, the
Company will authorize Audit Committee and/or
Independent Director to comment on price,
remuneration, necessity and appropriateness of
such transaction.
If there is connected transaction within the
group of companies that may result in potential
conflict of interest, the Company would follow act,
notification both the Office of the Securities and
Exchange Commission and/or the Stock Exchange
of Thailand.
In case that Audit Committee and/or Independent Director has no experiences or expertise
on any connected transaction arises, the Company
would seek independent counselor or authorized
auditor to give the opinion for such transaction and
propose to Board of directors or Shareholders’
meeting as deemed necessary. The company would
disclose any connected transaction in the note to
audited financial statement.

Audit Committee’s Comments on Connected
Transaction
The Audit Committee has reviewed
connected transactions based on the appropriateness of such transactions in accordance to general
business nature and to maximize benefit of the
Company as well as comparing with the fair or
market price. According to Audit Committee reviews,
the comments are as follow:

Transactions with S.P. International Co.,
Ltd. considered of 3 years office building
rental contract with lower rental fee
compared to fair market price, other transactions such legal services fee is lower
than that of the market rate. Vehicles for
financing, vehicle purchase, commission
for vehicle financing, vehicle maintenance
expenses, fuel expenses, utilities expenses,
stationary and printing expenses were
market price.

Transaction with SPSU Plc. considered of
warehouse rental contract for document
filing with lower rental fee compared to
fair market price and purchase of stationary and printing services as market price.

Transactions with Toyota Pathumthani
Toyota’s dealer Co., Ltd. considered of
vehicle for financing, commission for
vehicle financing and vehicle maintenance
expenses were market price.

Transaction with Lexus Bangkok Co., Ltd.
considered of vehicle maintenance
expenses as market price.

Transaction with Napas Co., Ltd. considered of transportation expenses as
market price.

Thitikorn Public Company Limited
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
The Thai economy has slowed down since
the second half of 2013 for seven consecutive
quarters, during the last quarter of 2014 Thai
economy still has no clear sign of recovery from
both domestic and global economies. The negative
economic factors caused export and tourism sectors
to slow down. Thai export sector declined for the
two consecutive years experienced -0.3% growth
rate in 2013 and -0.4% in 2014 which is the
first time after ten years ago which experienced
-10.0% growth rate in 2003. The major causes
are recessions in United States of America, many
countries in Europe, China and Japan which
resulted in the Thai economy to growth at only
0.7% in 2014. In 2014, both motorcycle and
automobile sales have declined for two consecutive
years. Motorcycle sales was 1,699,218 units or 15.2%
decreased, while automobile sales was 881,832 units
or 33.7% decreased from the previous year. Both
markets monthly sales has declined compare to
the previous month for 19 and 20 consecutive
months in motorcycle and automobile sales,
respectively. However, the Thai government has
introduced several economic stimulus programs
such as compensation for farmers and partial
2014

subsidies for Thai citizen cost of living which might
have a positive impact for the Thai economic
recovery in 2015.
As of the end of 2014, the combined
Company net portfolio was 7,767.8 Million Baht,
14.3% decreased from 9,058.8 Million Baht compare
to the previous year. TK motorcycle portfolio
declined to 6,768.3 Million Baht, 12.2% decreased
at the end of 2014 compared with 7,707.9 Million
Baht at the end of 2013. Automobile portfolio
declined to 999.5 Million Baht, 26.0% decreased at
the end of 2014 compared with 1,350.9 Million Baht
at the end of 2013. The Company has continued
its strict loan origination for seven consecutive
quarters.

Operating results
Revenue
In 2014, the Thai automotive industry continues
to experiences an economic slowdown since the
second quarter of 2013 throughout the year end
2014. The Company total revenue was 3,679.1
Million Baht, decreased 5.3% from 3,883.5 Million
Baht in the previous year. The Company revenue
by category is as follows:
2013

2012

Million
%
Million
%
Million
Baht		Baht		Baht

Hire-purchase income
Motorcycle Hire-purchase
2,758.4 75.0 2,944.5 75.8
Automobile Hire-purchase
66.1
1.8
82.5
2.1
Total revenue
2,824.5 76.8 3,027.0 77.9
Other income				
Sales of merchandises
21.0
0.6
33.4
0.9
Fee income
51.0
1.4
46.0
1.2
Bad Debt recovery
423.0 11.5
366.9
9.4
Other 		
359.6
9.8
410.2 10.6
Total revenue
854.6 23.2
856.5 22.1
Total
3,679.1 100.0 3,883.5 100.0
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2,622.6
81.2
2,703.8
97.4
44.5
374.8
441.9
958.6
3,662.4

%

71.6
2.2
73.8

% YOY
14-13

-6.3
-19.9
-6.7
		
2.7 -37.1
1.2 10.9
10.2 15.3
12.1 -12.3
26.2
-0.2
100.0
-5.3

% YOY
13-12

12.3
1.6
12.0
-65.7
3.4
-2.1
-7.2
-10.7
6.0
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In 2014, Total hire-purchase income
was 2,824.5 Million Baht, decreased 6.7% from
3,027.0 Million Baht in the previous year. In 2014,
Motorcycle hire-purchase income was 2,758.4
Million Baht, decreased 6.3% from 2,944.5 Million
Baht in the previous year. The Company motorcycle
portfolio declined along with domestic motorcycle
sales. Automobile hire-purchase income was 66.1
Million Baht, decreased 19.9% from 82.5 Million Baht
in the previous year. The Company policy was not
to expand automobile hire-purchase business due
to significant declined in second hand automobile
resell values since the government introduced first
time car buyer scheme in 2013 and its yield much
less than motorcycle hire-purchase. Other income
Million Baht

2014

Cost of sales
21.1
Selling and administrative expenses
1,939.7
Bad debt and provision for doubtful accounts 1,279.9
Finance costs
211.6
Total expenses

3,452.3

In 2014, the Company total expenses were
3,452.3 Million Baht, decreased 0.7% from 3,476.4
Million Baht in the previous year. Costs of sales
(motorcycles) were 21.1 Million Baht. Selling and
administrative expenses were 1,939.7 Million Baht,
decreased 3.9% from 2,018.4 Million Baht in
the previous year due to hire purchase portfolio
contraction which lower marketing expenses.
The Company continues its effort to accelerated
selling its older models repossessed motorcycles.
The net asset foreclosed was 190.2 Million Baht,
decreased 39.6% from 314.6 Million Baht in the
previous year, which has a negative impact on the
Company operation in the short term. However,

was 854.6 Million Baht, decreased 0.2% from 856.5
Million Baht in the previous year mainly due
to lower bad debt recovery caused by economic
slowdown as well as decrease in Other fee income
due to lower numbers of new loan origination.
Hire-purchase income was accounted for 76.8% of
total revenue while other income accounted for
23.2% of the total revenue.
Expenses
Due to economic slowdown and highly
competitive business environment the Company
lower numbers of new loan origination caused the
Company expenses to decrease over the previous
year. The Company expenses are as follows:
2013

2012

% YOY 14-13 % YOY 13-12

32.2
2,018.4
1,203.9
221.8

86.3
1,688.2
970.3
193.6

-34.5
-3.9
6.3
-4.6

-62.6
19.6
24.1
14.6

3,476.4

2,938.4

-0.7

18.3

the Company is confidence that it will be beneficial
and sustainable for its operation in medium and
long terms.
The bad debts & loan loss provision in 2014
was 1,279.9 Million Baht, increased 6.3% from
1,203.9 Million Baht in the previous year which came
from the Company policy to accelerated write off
of bad debts and doubtful accounts as well as
stringent reserve policy and increased in some
group of customers delay payment from economic
slowdown since second quarter of 2013.
In 2014, the Company average cost of
borrowing was 4.1% per annum. As a result,
the Company interest expenses in 2014 was 211.6
Thitikorn Public Company Limited
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Million Baht, decreased 4.6% from 221.8 Million Baht acceleration of write off and selling of its older
in the previous year, due to decrease of borrowing models of repossessed motorcycles which had a
from the financial institutions and issuance of negative impact on the short term.
debentures from portfolio contraction.
In the 2014, hire-purchase business
competition had intensified together with some
Net profit
In 2014, the Company net profit was 195.6 group of customers experienced lower debt
Million Baht, decreased 54.4% from 428.9 Million servicing ability which negatively affected the
Baht in the previous year as a result of the increase Company profitability. The Company interest spread
in expenses due to stringent reserve policy and by category over the last three years is as follows:
		

2014

2013

2012

Profitability Ratio			
Interest Income (%)
33.6
34.2
33.3
Motorcycle
38.1
39.6
39.4
Automobile
5.6
5.8
5.6
4.1
3.9
3.8
Interest Expenses (%)
Motorcycle
4.1
3.8
3.9
Automobile
4.1
3.9
3.8
Spread (%)
29.4
30.2
29.5
Motorcycle
34.0
35.7
35.6
1.5
1.7
Automobile
1.8

Financial Status
Assets
At the end of 2014, The Company total asset
was 8,767.2 Million Baht, decreased 14.6% from
10,267.4 Million Baht in the previous year. Majority
Million Baht
Net Hire-purchase receivables-Motorcycle
Net Hire-purchase receivables-Automobile
Total Hire-purchase receivables

192
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of the Company total asset was hire purchase
receivables especially motorcycle hire purchase
receivables has declined along with domestic
motorcycle sales.

2014

2013

2012

6,768.3
999.5
7,767.8

7,707.9
1,350.9
9,058.8

7,150.8
1,497.0
8,647.9

% YOY 14-13 % YOY 13-12
-12.2
-26.0
-14.3

7.8
-9.8
4.8
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In 2014, The Company net hire-purchase
receivables outstanding was 7,767.8 Million Baht,
decreased 14.3% from 9,058.8 Million Baht in the
previous year. The Company motorcycle net
hire- purchase receivables outstanding was 6,768.3
Million Baht, decreased 12.2% from 7,707.9 Million
Baht in the previous year, while automobile net
hire-purchase receivables outstanding was 999.5
Million Baht, decreased 26.0% from 1,350.9 Million
Baht in the previous year.
Motorcycle and automobile hire purchase
portfolio of the Company were well diversified by
nature of business risk among large number of
customers. Individual contract had average value

of not exceed 50,000 Baht and 600,000 Baht for
motorcycle and automobile respectively. Therefore,
the Company had less risk abided by the repayment
of any specific contract. Besides, the Company had
stringent policy for loan loss reserve resulted in year
2014, the Company had loan loss reserve of 534.8
Million Baht, accounted for 6.4% of net hirepurchase portfolio or 523.6% coverage ratio
compared with 6 months overdue amounted of
102.1 Million Baht.
In 2014, the Company had net account
receivables (before net off loan loss reserve)
classified by aging as follows:
Unit : Million Baht

Account receivables

2014

2013

2012

Value

%

Value

%

Value

%

Current account
Overdue=1 month
Overdue 2-3 months
Overdue 4-6 months
Overdue 7-12 months
Overdue>12 months

5,332.4
1,282.5
1,275.1
310.5
66.3
35.8

64.2
15.4
15.4
3.7
0.8
0.4

6,489.7
1,414.4
1,297.8
292.9
74.5
54.2

67.4
14.7
13.5
3.0
0.8
0.6

6,433.6
1,255.2
1,091.6
225.0
49.4
54.4

70.6
13.8
12.0
2.5
0.5
0.6

Total

8,302.6

100.0

9,623.5

100.0

9,109.2

100.0

Active account and overdue receivables less
than 3 months, decreased from 95.6% in 2013
to 95.0% in 2014. Similarly, overdue account
receivables more than 3 months increased from
4.4% in 2013 to 4.9% in 2014 due to some group
of customers delay payment caused by economic
slowdown.

fixed rate long term borrowing (including current
portion of less than one year) high at 85%.
In 2014, TK had total liabilities of 4,764.6
Million Baht, decreased 23.8% from 6,253.5 Million
Baht in the previous year due to portfolio
contraction. As a result of an increase long term
borrowing in 2014, the ratio between long term vs
short term borrowing stood at 85:15 in 2014
Liabilities
In 2014, the Company managed its liquidity compared with 79:21 in 2013. Details by type of
position and cost of fund by slightly increased its loans in 2014 and 2013 as follows:
Thitikorn Public Company Limited
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Unit : Million Baht
Type of Loans

2014

2013

2012

Value

%

Value

%

Value

%

Bank overdrafts
Loan from Banks
Bond
Long Term Loan

24.4
656.2
2,920.0
800.0

0.6
14.9
66.4
18.2

72.7
1,146.0
2,220.0
2,400.0

1.2
19.6
38.0
41.1

216.9
642.9
2,450.0
2,100.0

4.0
11.9
45.3
38.8

Total

4,400.6

100.0

5,838.7

100.0

5,409.8

100.0

Shareholders’ Equity
As a result of the Company stringent credit
approval process and expertise staffs enabled the
Company to be profitable. In 2013, The Company
Million Baht
Equity Balance as at the beginning for the year
Equity Non-controlling interests
Equity Total Comprehensive Income for the Year
Less Dividends paid
Equity Balance as at the ending for the year

paid dividend to shareholders amount 215.0
Million Baht on May 15, 2014. The Company
changed in shareholders’ equity during the fiscal
years is as follows:
2014

2013

2012

% YOY 14-13 % YOY 13-12

4,013.9 3,800.2 3,563.1
5.6
8.0				
195.7
428.7
712.1
-54.4
215.0
215.0
475.0
0.0
4,002.6 4,013.9 3,800.2
-0.3

6.7
-39.8
-54.7
5.6

At the end of 2014, shareholders’ equity stood from 2,540.9 Million Baht in the previous year. Debt
at 4,002.6 Million Baht, decreased 0.3% from 4,013.9 to equity ratio (D/E) in 2014 and 2013 was 1.2 times
Million Baht in the previous year, while retained and 1.6 times respectively.
earnings was 2,521.6 Million Baht, decreased 0.8%
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Auditor Fee
In 2014, the Company and its subsidiaries auditor fee is as follows:
Unit : Million Baht
Name of Auditor

Auditor fee

M.R.& ASSOCIATES Co.,Ltd.
2.24
(Mr. AKADET PLIENSAKUL)		

Non-audit service fee
None

Thitikorn Public Company Limited
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Report of The Board of Directors’
Responsibilities for Financial Report
The Board of Directors is responsible for the
preparation of the Company financial statement and
its subsidiaries as well as to ensure that accounting
data and information are accurate, complete and
adequate. The Company financial statement have
been prepared in accordance with the appropriate
accounting policies and duly audited by a certified
public accountant approved by the SEC with due
prudence and discretion. Essential information was
adequately disclosed in the notes to the financial
statement and no information contradicted with essential data. The disclosures of information concerning the connected transactions or transactions that
may cause conflict of interest were accurate and
complete. The internal control system was appropriate.

Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman

172
196
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The Board has assigned the Audit Committee
to review the quality of financial reports, the internal control system, nomination and remuneration
of auditor as well as recommendations by the Audit
Committee had been regularly provided and reviewed by the board of Directors, for reasonable
assurance that the preparation of the accounting
information is correct.
The Board of Directors believes that the Company overall internal control system has functioned
up to a satisfactory level and rendered credibility
and reliability to Company financial statement and
its Subsidiaries for the year ended 31 December
2014, that it has been prepared according to generally accepted accounting principles and related
regulations.

Ms. Prathama Phornprapha
Managing Director
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