TK...ครองใจลกูคา

ดวยการบรกิารอยางใกลชดิ
ทมีลีกูคากวา 300,000 รายทวัประเทศ

TK...แขง็แกรงดวยคณ
ุ ภาพ
ดวยความชำนาญของบคุลากร
ทมีคีณ
ุ ภาพกวา 1,800 คน

TK...ขบัเคลอืนอยางมนัคง

ของระบบการดำเนนิงาน
ททีนัสมยั สะดวก รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ

2515

1972

• ฐิตกิ ร ถูกกอตัง้ ขึน้ ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพือ่ ดำเนินธุรกิจ
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อจักรยานยนตและรถยนต

• TK was established with 1 million baht registered capital
to provide motorcycle & automobile Hire-Purchase

2538

1995

• เขาซือ้ หุน จำนวนรอยละ 99.99 จากบริษทั ซี.วี.เอ. และขยายขอบ
เขตการใหบริการในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

• Acquired 99.99% of CVA and expand its coverage area in
Central & Eastern parts of Thailand

2543

2000

• ริเริม่ โครงการประกันภัย เพือ่ ลดความเสียหายจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ ตอ
มาถือเปนแนวทางการปฏิบัติสำหรับธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต
• Initiated “Motorcycle Insurance Program” which later becomes
the standard practice for motorcycle Hire-Purchase business

2545

2002

• ไดรับรางวัลคุมครองสิทธิของผูบริโภคสำหรับสัญญาเชาซื้อที่เปน
ธรรมจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
• Received award on consumer rights protection on HP
contract from the Ofﬁce of the Consumer Protection Board

2546

2003

• เขาซือ้ หุน รอยละ 99.99 จากบริษทั ชยภาค เพือ่ ขยายฐานธุรกิจ
เขาสูธุรกิจเชาซื้อรถยนต
• เพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว เปน 500 ลานบาท และเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• 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)

2551

2008

• ผลการประเมิน AGM เปน 1 ใน 74 บริษัท จากจำนวนบริษัท
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

• ไดรับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว โดย
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 4-Stars Coporate Governance Scoring appraised by Thai
Institude of Directors Association (IOD)

2554

2011

• เขาซือ้ หุน รอยละ 99.99 จากบริษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด
และเปลีย่ นชื่อเปน บริษัท ทีเค เด็บท เซอรวิสเซส จำกัด
• ผลการประเมิน AGM เปน 1 ใน 64 บริษัท จากจำนวนบริษัท
จดทะเบียน 416 บริษัท ที่คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน
(ติดตอกันเปนปที่ 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 ปของการกอตั้งบริษัท
• 1 ใน 17 บริษัทจดทะเบียน ที่ไดรับรางวัล “Investors Choice
Award” จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

• Celebrate 40th years Aniversary
• TK is one of the 17 listed companiesto received an “Investors
Choice Award” from Thai Investors Association (TIA)

2557

2014

• 1 ใน 13 บริษัทจดทะเบียน ที่ไดรับรางวัล "Investors Choice
Award" จากสมาคมสงเสริมมผูลงทุนไทย
• จัดตั้งบริษัทยอยในตางประเทศแหงแรก ในประเทศกัมพูชา ชื่อ
“Suosdey Finance” “PLC”
• จัดตั้งบริษัทยอยในตางประเทศแหงที่สอง ในประเทศลาว ชื่อ
“Sabaidee Leasing Co., Ltd.”
• 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.”

2558

2015

• มีสาขา รวมทั้งสิ้น 90 สาขา ครอบคลุม 53 จังหวัด
• ไดรับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว

• TK is one of the 13 listed companies to received an
• Extensive 90 branches covering 53 provinces in Thailand
• 4-Stars Coporate Governance Scoring appraised
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ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายงานประจำป (56-1)
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FINANCIAL HIGHLIGHTS

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â / Assets

สินทรัพยรวม / Total Assets
ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีเ้ ชาซือ้ / Account Receivables (Net)

Ë¹Õ้ÊÔ¹ààÅÐÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ / Liabilities & Shareholders’ Equity
หนีส้ นิ รวม / Total Liabilities
เงินเบิกเกินบัญชีเเละเงินกูย มื / Bank O/D and Loans
สวนของผูถ อื หุน / Total Equity

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ / Income Statement

รายไดรวม / Total Revenue
รายไดจากการใหเชาซือ้ และเงินใหกยู มื -สุทธิ / Hire-Purchase and Loan Income (Net)
คาใชจา ยจากการดำเนินงาน / Total Expenses
กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบรวม) / Net Proﬁt (Loss) After Tax (Consolidated)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบเฉพาะกิจการ) / Net Proﬁt (Loss) After Tax (The Company)

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹áÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃËÒ¡ÓäÃ / Profitability Ratio
อัตราดอกเบีย้ รับ (%) / Interest Income (%)
อัตราดอกเบีย้ จาย (%) / Interest Expenses (%)
สวนตางอัตราดอกเบีย้ (%) / Spread (%)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) / Net Proﬁt (Loss) Margin (%)
อัตราตอบแทนผูถ อื หุน (%) / Return on Equity (%)

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹áÊ´§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ / Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) / Return on Assets (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) / Assets Turnover (Times)

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹ÇÔà¤ÃÒÐË¹â¹ºÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ / Financial Ratio
อัตราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผูถ อื หุน (เทา) / Debt to Equity (Times)
อัตราสวนเงินใหกตู อ เงินกู (เทา) / Lending to Borrowing (Times)
อัตราการจายเงินปนผล (%) / Dividend Payout (%)

Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

2557
2014

2556
2013

8,283.7
7,309.8

8,767.2
7,840.0

10,267.4
9,142.5

3,962.4
3,524.0
4,321.3

4,764.6
4,400.6
4,002.6

6,253.5
5,838.7
4,013.9

3,394.1
2,566.4
2,724.1
408.3
500.2

3,679.1
2,824.5
3,237.5
198.1
164.1

3,883.5
3,027.0
3,222.3
428.7
374.0

34.2
3.9
30.3
12.0
9.7

33.6
4.1
29.5
5.4
4.9

34.2
3.9
30.2
11.0
11.0

4.8
0.4

2.1
0.4

4.3
0.4

0.9
2.1
40.0

1.2
1.8
54.9

1.6
1.6
57.5

ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÙ¡Ë¹Õ้àª‹Ò«×้Í

Total Equity
(ลานบาท : Million Baht)

3,679.1

3,394.1

4,013.9

4,002.6

4,321.3

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2556
2013

7,309.8

3,883.5

9,142.5

Account Receivables (Net)
(ลานบาท : Million Baht)

7,840.0

ÃÒÂä´ŒÃÇÁ

Total Revenue
(ลานบาท : Million Baht)

2558
2015

2557
2014

2558
2015
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เศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ปี
2557 อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันตัวเลขการส่งออกยังคงติดลบ
เป็นปีที่ 3 อันเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในจีน, ASEAN,
ญี่ ปุ่ น และยุ โรปซึ่ ง เป็ น คู่ ค้ า สำ � คั ญ ของประเทศไทย ในช่ ว งปี ค รึ่ ง
ที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงบริหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรื อ คสช. ซึ่ ง ทำ � ให้ ไ ม่ มี ก ารชุ ม นุ ม หรื อ ปั ญ หาความไม่ ส งบ
ทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจ
โดยรวมจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่สินค้าเกษตรหลักของประเทศ
เช่น ข้าว, ยางพารา, ปาล์มน้ำ�มัน, มันสำ�ปะหลัง, ข้าวโพด, อ้อย และ
น�ำ้ ตาลมีราคาตกต� ำ่ เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันดิบโลก (WTI) ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
จากต้นปี 2558 ที่ราคา US$ 48 ต่อ BARREL มาอยู่ที่ US$ 36 ต่อ
BARREL ณ สิ้นปี 2558 อีกทั้งประเทศไทยประสบปัญญาภัยแล้ง
ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 และคาดว่าจะต่อเนือ่ งไปจนถึงปี 2559 เนือ่ งมาจาก
El Nino ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ประกอบกับหนี้ครัวเรือนซึ่ง
สูงถึง 80% ของ GDP ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ
ในระยะสัน้ แต่ในระยะกลางและระยะยาวทางรัฐบาลมีแผนทีจ่ ะลงทุน
ในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลาง การขนส่งในประเทศ AEC ที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ ซึ่ง
จะทำ�ให้ประเทศไทยลดต้นทุนในด้านการขนส่งและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันใน ASEAN โดยโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ
คาดว่าจะทำ�ให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.5% ต่อเนื่องไปอีกหลายปี
The Thai economy started to expand since the fourth
quarter of 2014 onward, however, export sector continued
to contracted for the third consecutive years due to
economic slowdown in China, ASEAN, Japan and Europe
which are major trading partners with Thailand. Over the
past year and half Thailand was governed by the National
Council for Peace, there were no public demonstration and
political unrest which had been a common sight for the last
several years. Even though Thailand economic was heading
in the right direction but major agriculture prices such as
rice, rubber, palm oil, tapioca, corn, sugarcane and sugar
had plummeted due to the crude oil (WTI) price falling from
US$ 48 per barrel in the beginning of 2015 to US$ 36 per
barrel or 25% at the year end. Thailand also faced severe
drought for three consecutive years and expected to persist/
continue through 2016 since it is one of the worst El Nino for
last 50 years ever recorded coupled with household debt
of 80% of GDP which will have negative impact to domestic
consumption in the short term. On the medium and long
term, Thai Government will invest in mega infrastructure
projects to promote Thailand to be a logistic hub for
mainland AEC countries. Thailand will be able to lower its
logistic cost and increase our competitiveness with ASEAN.
Once the government started its mega infrastructure projects
it will boost Thai GDP by additional 0.5% annually for many
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ในขณะทีป่ ี 2558 ยังไม่มกี ารลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เศรษฐกิจไทย
ขยายตัว 2.7%
ในปี 2558 ตลาดรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ มียอดจำ�หน่าย
ลดลงทั้ง 2 ตลาด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอด
จำ�หน่าย 1,671,237 คัน  ลดลง 1.7% จากปีก่อน ส่วนตลาดรถยนต์
มียอดจำ�หน่าย 799,592 คัน ลดลง 9.3% จากปีก่อน ในปี 2558
ยอดจำ�หน่ายรายเดือนรถจักรยานยนต์สงู กว่า ช่วงเดียวกันของปีทผ่ี า่ นมา
6 เดือน ในทางกลับกันยอดจำ�หน่ายรายเดือนรถยนต์ลดลงต่อเนื่อง
30 เดือนซ้อน จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม มียอด
จำ�หน่ายรถยนต์รายเดือนสูงกว่าปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากปี 2559 จะมีการ
ขึ้นภาษีรถยนต์ทำ�ให้ผู้ซื้อเร่งการซื้อในช่วง 2 เดือนหลังของปี 2558  
บริษัทมีนโยบายรัดกุมในการให้บริการสินเชื่อทั้งรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์อีกทั้งมีการเร่งรัดตัดหนี้สูญในกลุ่มลูกค้าที่มีการชำ�ระค่างวด
อ่อนตัว ตลอดเวลา 11 ไตรมาสที่ผ่านมา ทำ�ให้ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิและ
ลูกหนี้ให้กู้ยืมสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 7,252.3 ล้านบาท ลดลง 6.7%
แต่คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้นตามลำ�ดับ ส่งผลทำ�ให้กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยู่ที่
408.3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 106.1% จากปีก่อน ในปีที่ผ่านมาบริษัท
ได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 2 สาขาในประเทศไทย อีกทั้งมีแผนที่จะเปิดสาขา
เพิ่มอีก 2 สาขาในปีหน้าที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของบริ ษั ท ที่ จ ะเพิ่ ม สั ด ส่ ว นรายได้ แ ละลู ก หนี้ เช่ า ซื้ อ ในภู มิ ภ าคนี้
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สุ ด ท้ า ยนี้ ข้ า พเจ้ า ขอถื อ โอกาสนี้ ข อบคุ ณ ลู ก ค้ า พั น ธมิ ต ร
ทางธุรกิจ นักลงทุน สถาบันการเงิน สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ
ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
ความสำ�เร็จขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดจากความมุ่งมั่น
และประสบการณ์ของบุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร พนักงานของบริษัท
ทำ�ให้บริษัทฯ เป็นผู้นำ�อันดับ 1 ต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ที่ผ่านมา เป็นวันที่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC
เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีตลาดร่วมที่มีประชากร 625 ล้านคน
และ GDP สูงถึง 2.6 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ บริษัทยังคง
เดินหน้าขยายงานเพื่อเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทในภูมิภาคอาเซียน
ข้าพเจ้ามีความมัน่ ใจเป็นอย่างยิง่ ว่า กลุม่ บริษทั ฐิตกิ ร จะเติบโตต่อเนือ่ ง
ทั้งในประเทศ และในอาเซียน อย่างยั่งยืนในอนาคต

years to come. In 2015, without any major public spending
from Thai government our economy grew at 2.7%.  
In 2015, both motorcycle and automobile sales have
declined for third consecutive years. Motorcycle sales was
1,671,237 units or 1.7% decreased, while automobile sales
was 799,592 units or 9.3% decreased from the previous year.
Motorcycle monthly sales were 6 months higher compared
to the previous year. However, automobile monthly sales
has declined 30 consecutive months until both November
and December 2015 monthly sales were higher compared
to the previous year since car buyers were rush in to
buy new cars before new car excise tax increase will be
implement in 2016.   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 in some group customers who experience
delay in monthly installment payment for 11 consecutive
quarters which resulted in decrease in hire purchase
receivables to 7,252.3 Million Baht or 6.7% declined from
previous year and while customers quality continue to
improve net profit increase to 408.3 Million Baht or 106.1%
increased from the previous year. During the year 2015, the
Company open two new branches in Thailand and plan
to expand two new branches in Cambodia which is our
strategic direction to increase our revenue and hire-purchase

receivable in the region 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.  As of December
31, 2015, Asean Economic Community (“AEC”) was officially
established create 625 million people market size with GDP
over USD 2.6 trillion. TK will continue our effort to expand
into ASEAN, I am very confident that TK will continue its
sustained growth in Thailand and within ASEAN in the many
years to come.
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1. ดร.ชุมพล พรประภา

ประธานกรรมการ
Dr.Chumpol Phornprapha
Chairman

4. นายสุรินทร ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
Mr.Surin Dhammanives
Independent Director
Audit Committee
7. นายสถิตยพงษ พรประภา
กรรมการ
Mr. Satitphong Phornprapha
Director
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ
ผูจัดการฝายบัญชี
Mrs. Buskorn Liaummukda
Director
Accounting Manager
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2. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Ms. Orapin Chartabsorn
Independent Director
President of Audit Committee
5. นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ
กรรมการอิสระ
Mr.Wiboon Perm-Arayawong
Independent Director
8. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผูจัดการ
Ms. Prathama Phornprapha
Managing Director
11. นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุญนาค
กรรมการ
Ms. Penchan Klinboonnak
Director

3. นายทวีป ชาติธำรง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
Mr.Taveeb Chardtumrong
Independent Director
Audit Committee
6. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
Mr. Raksanit Phornprapha
Director
9. นายประพล พรประภา
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
Mr. Prapol Phornprapha
Director
Deputy Managing Director
12. นายจักกชัย พานิชพัฒน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Mr. Chakchai Panichapat
Advisor to the Board
of Directors

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ฐิตกิ ร  จ�ำกัด (มหาชน)  
ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และมีประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี และการจัดการ โดยมี
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายทวีป  ชาติธ�ำรง และ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ  เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร หรือพนักงาน
ของบริ ษั ท และมี น างสุ ภั ช ฌา ทวี รั ก ษ์ เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย  ได้แก่  การสอบทานงบการเงิน  การสอบทาน
ระบบการควบคุ ม ภายใน และการสอบทานรายการบั ญ ชี
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  ในปี 2558  ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น
4 ครั้ง  คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทุกครั้ง  
โดยได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต  และผูต้ รวจสอบภายใน  ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูก ต้ อง และ
เพียงพอ และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยในปี 2558  ได้จัดให้มี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  ผลการประเมิน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะอยูใ่ นระดับ
ดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
และงบการเงินประจ�ำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ทุกครั้ง ได้สอบถามในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน
ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และผลกระทบต่องบการเงิน
จากการใช้ ป ระกาศมาตรฐานการบั ญ ชี ใ หม่ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
การจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และ
มาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามรายงานและความเห็นของ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี และมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เพี ย งพอ และทั น เวลา  
สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์

แห่ ง ประเทศไทย และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับระบบควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำไตรมาส และประจ�ำปี
พร้ อ มทั้ ง ได้ ใ ห้ ข ้ อ แนะน� ำ  และติ ด ตามการด� ำ เนิ น การแก้ ไ ข
ในประเด็ น ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ เพื่ อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี   และ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ   นอกจากนี้ได้ให้ความเห็นชอบ
ต่ อ แผนการตรวจสอบภายใน  และแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพ ทันต่อความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานรายการบัญชีกั บ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีความเห็นว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว
ในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�ำปี
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
แต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท เอ็ ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เ อท จ� ำ กั ด โดยมี
นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต  เลขทะเบียน  3425
หรือนายอัครเดช  เปลีย่ นสกุล  ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต  เลขทะเบียน  
5389 หรือนายพิศิษฐ   ชีวะเรืองโรจน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2803   เป็นผู้สอบบัญชี ในอัตราค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี 3,050,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2558 ที่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่ 2,720,000  บาท
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้ว ยความอิ สระ
ในการสอบทานงบการเงิ น การควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ
เหมาะสม  และการสอบทานรายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวอรพินธุ์  ชาติอัปสร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
18 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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1. วิสัยทัศน์
ฐานะและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของบริษทั ได้อย่างถูกต้อง
การเป็นบริษัทชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยาน- และเท่าเทียมกัน
ยนต์และรถยนต์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโต
2. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
อย่างยั่งยืนและธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
กลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4
สังคม
สิงหาคม 2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทัย
พรประภา เพื่อประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
รถจักรยานยนต์ทกุ ยีห่ อ้ โดยในช่วงต้นได้เน้นการให้บริการสินเชือ่
บริษัทยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในนามของ
รถจักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทมีความรู้ความช�ำนาญ โดยตั้งเป้าหมาย บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด หลังจากนั้นในปี 2538 จึงขยายตัวออกไป
ขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯ และ ในพื้นที่ภาคตะวันออกในชื่อ บริษัท ซี.วี.เอ จ�ำกัด ซึ่ง บริษัท
ปริ ม ณฑล โดยจะขยายสาขาให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ จั ง หวั ด ใหญ่ ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้ด�ำเนินการ
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจ และในปี 2546 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการของ
ไปในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง บริษัท ชยภาค จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อขยายสินเชื่อ
ในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 2 แห่ง เพื่อด�ำเนิน ในส่วนของการให้เช่าซือ้ รถยนต์ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพและปริมณฑล
ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ เพิ่ ม เติ ม ใน     ต่อมาในปี 2547 ได้มีการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
2 ประเทศ คือประเทศกัมพูชาและประเทศลาว และในปี 2558 เพื่อลดความซ�้ำซ้อนโดย บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด ได้หยุดการปล่อย
มีการจัดตัง้ บริษทั ย่อยเพิม่ 1 แห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท สินเชื่อโดยหันมาเน้นในเรื่องของการบริหารติดตามหนี้สินเพียง
เพื่อให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
อย่างเดียว ส่วนด้านการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ทั้งหมด
ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บริษัท อยู่ภายใต้การด�ำเนินการของ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
จะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศไทยและมี ก ารขยายสาขา
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขต อย่างต่อเนื่อง จาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544 เป็น 78 สาขา
กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและควบคุม ณ สิ้นปี 2554 ครอบคลุม 45 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ     
ต้นทุนในการด�ำเนินการ
ปี 2554 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการ
อนึง่ บริษทั ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินเชือ่ และอัตรา ของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลัก โดยที่การเติบโตขยายสินเชื่อ ร้อยละ 99.99 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส
ของบริษัทยังคงต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและ จ�ำกัด เพื่อขยายธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บหนี้
ควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดคุณภาพของลูกค้าอย่างเข้มงวด
ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ
ตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งส�ำรองฯ อย่างเพียงพอ เพื่อคงไว้ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์ ร ายใหญ่ ที่ สุ ด ของประเทศไทย
ซึ่ ง ผลตอบแทนที่ ดี แ ละยั่ ง ยื น แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ราย นอกจากนี้ มี ส ่ ว นแบ่ ง การตลาดในเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑล ณ เดื อ น
คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมทั้งผู้บริหารในทุกระดับ มิถุนายน 2555 อยู่ที่ 20.27% สูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องมา
ได้ตระหนักและมุง่ เน้นในหลักธรรมาภิบาลทีด่ แี ละหลักการก�ำกับ 30 ปี และยังเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อเช่าซื้อที่ได้รับการประกาศ
ดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)   ในการก�ำหนด เกี ย รติ คุ ณ จาก ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครอง ผู ้ บ ริ โ ภค
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทสามารถ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ประกอบการซึ่งรักษาสิทธิผู้บริโภค
สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในส่วนของ ด้านสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค  ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสาขา
การเปิดเผยข้อมูลและชีแ้ จงข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอของบริษทั 92 สาขา ครอบคลุม 54 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ อีกทั้ง
แก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้บริหาร กลุ่มบริษัทมีแผนการอย่างชัดเจนที่จะด�ำเนินการขยายการให้
ระดับสูงได้ถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึง บริการสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มประเทศ ASEAN ซึ่งจะมีการเปิด
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

การค้าเสรี AEC ในปี 2558 โดยในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้ง
บริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา
ภายใต้ชื่อ “Suosdey Finance PLC” และประเทศลาว ภายใต้
ชื่อ “Sabaidee Leasing Co., Ltd” เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อ

รถจักรยานยนต์และรถยนต์ และในปี 2558 บริษัทมีการจัดตั้ง
บริษัทย่อย เพิ่ม 1 แห่ง ภายใต้ชื่อ “บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด”
เพื่ อ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ยเพื่ อ การประกอบอาชี พ
(Nano Finance)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท แบ่งได้ดังนี้

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ เชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และต่างจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ถือหุ้น 99.99%
บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ธุรกิจให้บริการด้านการติดตามหนี้สิน

ถือหุ้น 99.99%
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถือหุ้น 99.60%

ถือหุ้น 61.91%

Suosdey Finance PLC.
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ในประเทศกัมพูชา

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ในประเทศลาว

ถือหุ้น 99.99%
บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ธุรกิจให้บริการจัดเก็บหนี้
ถือหุ้น 99.99%
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด  บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด  Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co., Ltd. และ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ด�ำเนินธุรกิจหลักโดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ

กลุ่มธุรกิจ/ด�ำเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

รถยนต์ ทั้งนี้  ณ  สิ้นปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ : รถยนต์ : รายได้อื่นๆ เท่ากับ 74:1:25
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างรายได้ของกลุม่ บริษทั ในปี 2556-2558 สามารถจ�ำแนก
ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
ล้านบาท

%

งบการเงินรวม
2557
ล้านบาท

%

งบการเงินรวม
2556
ล้านบาท

%

1. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์							
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
99.99
Suosdey Finance PLC
99.60
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
61.91
     
รวมรายได้
2,506.3
73.8
2,758.4
75.0 2,944.5
75.8
2. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์							
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
99.99
รวมรายได้
47.0
1.4
66.1
1.8
82.5

2.1

3. ธุรกิจเงินให้กู้ยืม							
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
99.99
รวมรายได้
13.1
0.4
4. รายได้อื่นๆ							
ขายสินค้า
31.1
0.9
21.0
0.6
33.4
รายได้ค่าธรรมเนียม
54.9
1.6
51.0
1.4
46.0
หนี้สูญรับคืน
384.9
11.3
423.0
11.5
366.9
อื่นๆ
356.8
10.6
359.6
9.8
410.2
รวมรายได้อื่นๆ
827.70
24.4
854.6
23.2
856.5

0.9
1.2
9.4
10.6
  22.1

รวมรายได้			

100.0

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
1. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
การแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันอยู่ในรูปของการให้บริการสินเชื่อ
ที่รวดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถให้บริการลูกค้าอย่าง
ทั่วถึง การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สามารถแบ่ง
ตามพื้นที่การให้บริการออกเป็นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

3,394.1

100.0

3,679.1

100.0

3,883.5

และเขตต่างจังหวัด โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จะมีการแข่งขันทีส่ งู กว่าต่างจังหวัด ทัง้ นีต้ งั้ แต่ปี 2544 เป็นต้นมา
อั ต ราดอกเบี้ ย ส� ำ หรั บ สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์
โดยทัว่ ไปอยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 1.5 – 2.4 ต่อเดือน ยกเว้นในบางช่วง
เวลาอาจจะมี ก ารจั ด ส่ ง เสริ ม การขายให้ กั บ สิ น ค้ า เฉพาะรุ ่ น
ในระยะเวลาจ�ำกัด ส่งเสริมการขายสินค้าประเภทนั้นๆ

บริ ษั ท เป็ น ผู ้ น� ำ ในธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทยต่อเนื่องมา 30 ปี โดย
รถจักรยานยนต์  โดยเป็นผูใ้ ห้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ ส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ณ  เดือนมิถนุ ายน
ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ตามการจัดล�ำดับของ 2555 อยูท่ ี่ร้อยละ 20.27   
ปี 2554

ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)*

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

คัน

%

คัน

%

คัน

%

คัน

%

คัน

%

1. ฐิติกร

23,680

20.27

43,836

23.39

51,956

25.47

50,213

25.11

57,160

21.89

2. ไฮเวย์

19,951

17.08

35,528

18.96

42,399

20.79

39,156

19.58

44,818

17.16

3. กรุ๊ปลีส

13,972

11.96

24,669

13.17

26,451

12.97

21,076

10.54

23,612

9.04

4. ธนบรรณ

13,799

11.81

24,166

12.90

27,405

13.43

21,702

10.85

25,040

9.59

5. อยุธยา แคปปิตอล

15,451

13.22

18,371

9.80

17,927

8.79

17,237

8.62

26,215

10.04

6. ธนชาต

3,339

2.86

5,593

2.98

6,621

3.25

10,388

5.19

26,429

10.12

7. อินเตอร์บางจาก

1,742

1.49

2,053

1.10

1,869

0.92

3,596

1.80

6,395

2.45

24,907

21.32

33,160

17.70

29,356

14.39

36,615

18.31

51,485

19.71

100.00 187,376

100.00

203,984 100.00

199,983

8. อื่นๆ

116,841

100.00 261,154 100.00

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

2. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งได้หันมาขยาย
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์
เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง ประกอบกับ
สภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน ท�ำให้นับตั้งแต่ครึ่งหลัง
ของปี 2544 เป็นต้นมา อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อเพื่อการ
เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทเงินทุน อยู่ที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ
2.45-3.8 ต่อปีส�ำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และระดับเฉลี่ย
ทีร่ อ้ ยละ 2.7-3.2 ต่อปีสำ� หรับรถเพือ่ การพาณิชย์  โดยอัตราดอกเบีย้
ส� ำ หรั บ สิ น เชื่ อ เพื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ มื อ สองจะอยู ่ ใ นช่ ว งร้ อ ยละ
4.0-5.5 ต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ คุณสมบัติ
ผู้เช่าซื้อ เช่น รายได้ อาชีพ ภูมิล�ำเนาของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้ำประกัน
จากสภาวะการแข่งขันท�ำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ลดต�่ ำ ลงโดยเฉพาะรถยนต์ ใ หม่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการบางแห่ ง

มีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อส�ำหรับรถยนต์
มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
• กลยุทธ์การแข่งขัน
กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังนี้
1. การให้บริการลูกค้าที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
กลุม่ บริษทั มีเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ คอยให้บริการประจ�ำตาม
ส�ำนักงานและ/หรือสาขาของผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ รวม 1,035 แห่ง และ 45 แห่งตามล�ำดับ เจ้าหน้าที่ของ
กลุ่มบริษัทสามารถแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อให้กับลูกค้า
ทราบภายใน 3 วันส�ำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และ
ภายใน 7 วันส�ำหรับสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์  เมือ่ ลูกค้าได้รบั การอนุมตั ิ
สินเชื่อ กลุ่มบริษัทยังสามารถช�ำระค่าสินค้าให้แก่ผู้จ�ำหน่าย
รายงานประจำ�ปี 2558
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รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่มีประวัติการค้าที่ดีอย่างรวดเร็ว
ภายใต้ขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
กลุ ่ ม บริ ษั ท และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ผู ้ จ� ำ หน่ า ยรถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ทางธุรกิจ และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันมานานกว่า 40 ปี
โดยพันธมิตรทางธุรกิจได้สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ กลุม่ บริษทั
โดยการแนะน�ำลูกค้า และร่วมจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบต่อผู้ประกอบการ
รายอื่น
3. การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินค่างวด
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า กลุ่มบริษัทได้เพิ่ม
ช่องทางการรับช�ำระเงินค่างวดโดยสามารถช�ำระเงินผ่านธนาคาร
พาณิชย์ ส�ำนักงานสาขาของบริษัทและบริษัทย่อย เจ้าหน้าที่
บริหารหนี้  Tesco Lotus True Money  และ Counter Service
ซึ่งกระจายอยู่ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ
4. การมีเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ และเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหนีก้ ระจาย
อยู่เต็มพื้นที่ที่ให้บริการ
กลุม่ บริษทั มีเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ และเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหนี้
ทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลและในต่างจังหวัด เพื่อครอบคลุมการให้
บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีความช�ำนาญ
ในพื้ น ที่ ที่ ค รอบคลุ ม เป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารบริ ก าร
การตรวจสอบข้อมูล การเร่งรัดหนี้สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาบุคลากร   
กลุม่ บริษทั ได้จดั อบรมและพัฒนาความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากร
อย่างสม�่ำเสมอให้ทันกับการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ตามที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ก� ำ หนดซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ส ามารถบริ ก ารลู ก ค้ า
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยง
ของกลุ่มบริษัทในการให้สินเชื่อ  
6. การเป็นสมาชิกสมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์
กลุม่ บริษทั เป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ และเป็นสมาชิกของสมาคม
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซื้อ
รถยนต์ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนา
มาตรฐานในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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• นโยบายราคา
กลุม่ บริษทั ไม่มนี โยบายด้านการแข่งขันโดยการตัดราคา
แต่จะก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ประกอบกั บ ต้ น ทุ น การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท นอกจากนี้
ยั ง พิ จ ารณาถึ ง รถจั ก รยานยนต์ ห รื อ รถยนต์ ที่ เ ช่ า ซื้ อ ได้ แ ก่
ประเภทและยี่ห้อรถ   สภาพและอายุการใช้งานของรถ รวมถึง
คุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้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 โดย
ผู้จ�ำหน่ายสินค้าจะแนะน�ำลูกค้าให้แก่กลุ่มบริษัท
(2) ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(3) ติดต่อกลุม่ บริษทั โดยตรงผ่านส�ำนักงานใหญ่หรือ
ส�ำนักงานสาขา
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ได้ให้บริการผ่านช่องทางแรกประมาณ
ร้อยละ 95 ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ได้ยดึ นโยบายประกอบธุรกิจในลักษณะ
ประสานประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และ มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย ท�ำให้บริษัทสามารถขยายพันธมิตร
ธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการเพิ่ม
จ�ำนวนสาขาอย่างต่อเนื่องจาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544 เป็น
92 สาขา ณ สิ้นปี 2558 ครอบคลุม 54 จังหวัดทั่วทุกภาคของ
ประเทศ
• แนวโน้มอุตสาหกรรม
ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศสามารถสร้างยอดจ�ำหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์
โดยมียอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ 2,125,646 คันและมียอด
จ�ำหน่ายรถยนต์ 1,434,669 คัน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากนโยบาย
ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการคันแรกและโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงครึ่งปีแรก 2556 โดยเฉพาะยอดจ�ำหน่าย
รถยนต์ เนื่องจากลูกค้ารอรับส่งมอบรถยนต์ที่จองไว้ในปีที่ผ่านมา  
แต่ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทย
เริ่มชะลอตัวต่อเนื่อง และเศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่

ปลายไตรมาส 4 ปี 2557 อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันตัวเลข
ส่งออกยังคงติดลบเป็นปีที่ 3 อันเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในจีน ASEAN ญี่ปุ่นและยุโรป ซึ่งเป็นคู่ค้าส�ำคัญของ
ประเทศไทยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
แต่สินค้าเกษตรหลักของประเทศ เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน
ข้าวโพด อ้อย และน�้ำตาล มีราคาตกต�่ำ  เนื่องจากราคาน�้ำมันดิบ
โลก (WTI) ลดลงอย่างต่อเนื่องจากต้นปี 2558 ที่ราคา US$ 48
ต่อ BARREL มาอยู่ที่ US$ 36 ต่อ BARREL อีกทั้งประเทศไทย
ประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 และคาดว่าจะต่อเนือ่ ง
ไปจนถึงปี 2559 เนื่องมาจาก EL NINO ที่รุนแรงที่สุดในรอบ
50 ปี ประกอบกับหนี้ครัวเรือนซึ่งสูงถึง 80% ของ GDP ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศในระยะสัน้ ในปี 2558
ตลาดรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ มียอดจ�ำหน่ายลดลงทัง้ 2 ตลาด

ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3 ตลาดรถจั ก รยานยนต์ มี ย อดจ� ำ หน่ า ย
1,671,237 คัน ลดลง 1.7% จากปีก่อน ส่วนตลาดรถยนต์
มียอดจ�ำหน่าย 799,592 คัน ลดลง 9.3% จากปีก่อน โดย
ในปี 2558 ยอดจ� ำ หน่ า ยรายเดื อ นรถจั ก รยานยนต์ สู ง กว่ า
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 6 เดือน ด้านยอดจ�ำหน่ายรถยนต์
รายเดื อ นรถยนต์ ล ดลง 30 เดื อ นต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ ง เดื อ น
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคมรถยนต์มียอดจ�ำหน่ายรายเดือน
สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปี 2559 จะมีการขึ้นภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ ท�ำให้ผู้ซื้อเร่งการซื้อในช่วง 2 เดือนหลังของปี 2558
กลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่คาดการณ์
ว่าในปี 2559 ยอดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,700,000 คัน  ส�ำหรับ
รถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% และ 720,000 คัน
ส�ำหรับรถยนต์ ลดลงประมาณ 10.0%
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• ความเสี่ยงด้านการเงิน
เนือ่ งจากรายได้หลักของกลุม่ บริษทั เป็นดอกเบีย้ รับจากการ
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งถูกก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้คงที่ตลอด
อายุ สั ญ ญา ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นแปลงของต้ น ทุ น อั ต ราดอกเบี้ ย
จึ ง ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
ดังนั้นบริษัทจึงได้คงสัดส่วนการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา 3-4 ปี และออกหุ้นกู้
ระยะเวลา 3-5 ปีไว้ในระดับสูง ท�ำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยง
จากความผั น ผวนของอัตราดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่รวม 519.0 ล้านบาท
(ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 510.8 ล้านบาท) หุ้นกู้
รวม 2,940.0 ล้านบาท (ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน
1,620 ล้านบาท) ท�ำให้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกิน
1 ปี มี สั ด ส่ ว น 37.7% ของยอดเงิ น กู ้ ร วมและสั ด ส่ ว นเงิ น กู ้
ดอกเบี้ ย คงที่ ร ะยะยาว (รวมที่ ถึ ง ก� ำ หนดช� ำ ระภายใน 1 ปี )
ที่ 98.2% บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก บริษัท
ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่) ท�ำให้ทั้งสถาบัน
การเงินและผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้นในความแข็งแกร่ง
ของฐานะการเงินของทางบริษัท เป็นผลให้บริษัทได้รับเงื่อนไข
ที่ดีขึ้น
• ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
- สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์  มีภาวะ
การแข่งขันทีค่ แู่ ข่งรายใหม่สามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ไม่ยาก
นักหากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่ม
บริษทั มีประสบการณ์อยูใ่ นอุตสาหกรรมนีม้ าเป็นเวลายาวนานกว่า
40 ปี ท�ำให้มรี ะบบฐานข้อมูลลูกค้าเช่าซือ้ ขนาดใหญ่  ซึง่ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้กลุ่มบริษัทสามารถพิจารณา
สินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การให้บริการลูกค้า
ทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายของคูค่ า้ และเจ้าหน้าที่
สินเชื่อกระจายกว่า 324 แห่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ กระจาย
กว่า 711 แห่ง ในต่างจังหวัด ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบ
ผู้ประกอบการรายอื่น
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- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นั้น
ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทเงินทุนขนาดใหญ่   ผู้ประกอบการ
ในรูปบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนของบริษัทแม่ของค่ายรถยนต์
หรือบริษัทข้ามชาติซึ่งมีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงิน
ทีต่ ำ�่ และฐานเงินทุนขนาดใหญ่ ได้แข่งขันในด้านราคาอย่างรุนแรง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับ   
ค่อนข้างต�่ำ  แต่ในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหลายรายประสบ
ปัญหาจากลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จึงชะลอการให้สินเชื่อ
รถยนต์ใหม่จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ 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 โ ดย
แนวโน้มมีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงจนเกินไป
• ความเสี่ ย งต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานอั น เกิ ด จากสิ น เชื่ อ
		 ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละรายในธุรกิจ
สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ ส ามารถท� ำได้ ต าม
ศักยภาพของบริษัทโดยไม่มีข้อจ�ำกัดจากหน่วยงานใดๆ ดังนั้น
ผู้ประกอบการทุกรายมีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงจากสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากขาดความระมัดระวังในการให้สินเชื่อ
และขาดระบบการบริหารและการจัดการที่ดี อย่างไรก็ตามจาก
การที่กลุ่มบริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและ
หลั ก ประกั น กลุ ่ ม บริ ษั ท จึ ง ได้ ก� ำ หนดมาตรการส� ำ คั ญ ในการ
ประกอบธุ ร กิ จ อาทิ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ
ที่ชัดเจน ก�ำหนดให้มีมาตรฐานการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่าง
เข้มงวดทุกขั้นตอน รวมถึงการก�ำหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงของลูกหนี้และหลักประกันแต่ละราย ทั้งนี้บริษัท
ได้มีการตั้งส�ำรองเป็นค่าเผื่อส�ำหรับความเสี่ยงในอนาคต เป็น
จ�ำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด
• ความเสีย่ งจากการขาดทุนในการขายทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ มาได้
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่กลุ่มบริษัทยึดคืนมาจะถูก
น� ำ มาจ� ำ หน่ า ย ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปหากลู ก ค้ า ช� ำ ระค่ า งวดมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 3 งวดจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุน
จากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขาดทุน
เกิดขึ้น ส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าว ยังสามารถติดตาม

ทวงถามจากผู้ใช้บริการเช่าซื้อและผู้ค�้ำประกันได้ ซึ่งจะสามารถ
ชดเชยความเสียหายดังกล่าวลงได้ อนึ่งจ�ำนวนผลขาดทุนจะมาก
หรือน้อยขึน้ อยูก่ บั สภาพ ยีห่ อ้ รุน่ รถ จ�ำนวนปี และความต้องการ
ในท้องตลาดที่มีต่อสินค้านั้นๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีการว่าจ้าง
ปรับสภาพรถจักรยานยนต์ของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าก่อนน�ำออกจ�ำหน่าย ท�ำให้สามารถลดความเสี่ยงจาก
การขาดทุนในการขายสินทรัพย์ที่ยึดมาได้อีกทางหนึ่ง
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
จากการทีบ่ ริษทั ใช้ระบบการอนุมตั ทิ มี่ มี าตรฐาน  ประกอบ
กับคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ระบบการให้คะแนนสินเชื่อ
ส�ำหรับการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ พนักงานสินเชือ่ สามารถปฏิบตั ิ
งานอย่างมีมาตรฐาน และบริษัทสามารถลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี บริษทั มีการให้ผลตอบแทนทีจ่ งู ใจต่อพนักงาน
ประกอบกั บ การอบรมและพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของพนักงานต่อไป
• ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ
ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อถูกก�ำกับโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งก�ำกับดูแล
สัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค เช่น ก�ำหนดระยะ
เวลาและขัน้ ตอนการบอกเลิกสัญญา และอัตราเบีย้ ปรับการผิดนัด
จ่ายช�ำระในอัตราไม่เกิน MRR ของธนาคารกรุงไทย +10% โดย
มิได้อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเข้ามาก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชือ่ เช่าซือ้ เพือ่ ควบคุมให้การด�ำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ทุ ก บริ ษั ท ที่ อ ยู ่ ใ นธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ
อย่างไรก็ตามปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีท่ าง ธปท.

ใช้ก�ำกับสถาบันการเงิน เช่น เกณฑ์การตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ นโยบายการรับรู้และหยุดรับรู้รายได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัท
จึ ง เชื่ อ ว่ า การเข้ า มาก� ำ กั บ ดู แ ลของภาครั ฐ ในอนาคตจะไม่ ส ่ ง
ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ดีหากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการ
ประเภทเช่าซือ้ มากขึน้ จะเป็นการกดดันต่อผูป้ ระกอบการรายเล็กๆ
ทีย่ งั ไม่มรี ะบบการท�ำงานทีเ่ ป็นมาตรฐาน และเป็นการสร้างก�ำแพง
ป้องกันมิให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้
ได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต
• ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างอายุของสินเชื่อ
		 เช่าซื้อกับแหล่งเงินทุน
เนือ่ งจากระยะเวลาผ่อนช�ำระของสินเชือ่ เช่าซือ้ มอเตอร์ไซค์
อยู่ระหว่าง 24 ถึง 30 เดือน และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อยู่ระหว่าง
48 ถึง 60 เดือน หากใช้กู้เงินระยะสั้นจ�ำนวนมาก อาจพิจารณา
ได้ว่าเป็นความเสี่ยงหากถูกสถาบันการเงินเรียกเงินกู้ยืมระยะสั้น
ดังกล่าวคืนทันที ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
และเป็นลูกค้าชัน้ ดีของสถาบันการเงินกว่า 14 แห่ง ไม่เคยมีปญ
ั หา
ด้ า นการเงิ น หรื อ การผิ ด นั ด ช� ำ ระหนี้ แม้ ก ระทั่ ง ในช่ ว งวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจในปี 2540 ที่สถาบันการเงินจ�ำนวนมากประสบปัญหา
แต่กลุ่มบริษัทก็มิได้ถูกเรียกเงินกู้ยืมคืนแต่อย่างใด เพื่อเป็นการ
ลดความเสี่ยงในการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ บริษัทจึงได้เพิ่มเงินกู้
ระยะยาวเพื่ อ ลดความเสี่ ย งในด้ า นทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ซึ่ ง
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมียอดเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่
กับสถาบันการเงินจ�ำนวน 519.0 ล้านบาท   และหุ้นกู้จ�ำนวน
2,940 ล้านบาท สัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว (รวมที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) ที่ 98.2% ส่งผลให้บริษัทสามารถจ�ำกัด
ความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
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1. สำ�นักงานใหญ่

เลขที่ 69 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

2. สาขากรุงเทพฯ

เลขที่ 71 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

3. สาขากรุงเทพฯ

13. สาขาลพบุรี

25. สาขาระยอง

14. สาขาสุราษฎร์ธานี

26. สาขาตราด

เลขที่ 142 ถนนนารายณ์มหาราช
ตำ�บลทะเลชุบศร อำ�เภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
เลขที่ 97/19 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม
ตำ�บลมะขามเตี้ย  อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เลขที่ 100/65 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรเกษม 65                  15. สาขานครปฐม
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค                       เลขที่ 312 ถนนเทศา ตำ�บลพระประโทน
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

4. สาขาฉะเชิงเทรา

16. สาขาบุรีรัมย์

5. สาขาศรีราชา

17. สาขานครศรีธรรมราช

346 ถนนศุขประยูร ตำ�บลหน้าเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เลขที่ 15/27 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท
ตำ�บลสุรศักดิ์ อำ�เภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110

6. สาขาแกลง

เลขที่ 204/159-160 ถนนเลาหพันธ์
ตำ�บลทางเกวียน อำ�เภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110

7. สาขาจันทบุรี

เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์ ตำ�บลจันทนิมิต
อำ�เภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 22000

8. สาขาชัยนาท

เลขที่ 239/1-2 หมู่ที่ 8 ตำ�บลอิสาณ
อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000
เลขที่ 186/17-18 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
ตำ�บลท่าวัง อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

18. สาขาสุพรรณบุรี

เลขที่ 551 ถนนมาลัยแมน
ตำ�บลท่าระหัด อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

19. สาขากาญจนบุรี

เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต
ตำ�บลบ้านเหนือ อำ�เภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี  71000

20. สาขาเพชรบุรี

เลขที่ 215/20-21 หมู่ที่ 5 ถนนพรหมประเสริฐ เลขที่ 94/10-11 หมู่ที่ 1 ตำ�บลต้นมะม่วง     
อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ตำ�บลบ้านกล้วย อำ�เภอเมือง
21. สาขาหัวหิน
จังหวัดชัยนาท 17000
เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธุ์
9. สาขาปากช่อง
ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน     
เลขที่ 438-6,7 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลปากช่อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77110
อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
22. สาขาชลบุรี
เลขที่ 5/8-9 ถนนวชิรปราการ
10. สาขานครราชสีมา
เลขที่ 965,967 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง ตำ�บลบางปลาสร้อย อำ�เภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี 20000
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

11. สาขาขอนแก่น

23. สาขาพัทยา

เลขที่ 23/10-11 หมู่ 6  ถนนสุขุมวิท
เลขที่ 114/60-64 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
จังหวัดชลบุรี 20150

12. สาขากำ�แพงเพชร

เลขที่ 456/1 ถนนเจริญสุข ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

24. สาขาบ้านฉาง

เลขที่ 90/70 หมู่ที่ 1 ตำ�บลพลา
อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

เลขที่ 43/5-6  ถนนจันทอุดม
ตำ�บลท่าประดู่ อำ�เภอเมือง
จังหวัดระยอง  21000
เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่ 5 ตำ�บลหนองเสม็ด
อำ�เภอเมือง จังหวัดตราด 23000

27. สาขาพนมสารคาม

เลขที่ 155/41-42 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเมืองเก่า
อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

28. สาขากบินทร์บุรี

เลขที่ 123-125 หมู่ที่ 16 ตำ�บลเมืองเก่า
อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240

29. สาขานครนายก

เลขที่ 75/9-10 หมู่ที่ 1 ตำ�บลท่าช้าง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

30. สาขาอยุธยา

เลขที่ 15/28-30 ถ.เดชาวุธ(ข)
ตำ�บลหอรัตนชัย อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

31. สาขาอ่างทอง

เลขที่ 82/21 ตำ�บลย่านซื่อ อำ�เภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง  14000

32. สาขานครสวรรค์

เลขที่ 434/59-60 หมู่ที่ 10 ถนนหิมพานต์
ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์  60000

33. สาขาชุมพร

เลขที่ 235/15-16 หมู่1 ถนนชุมพร-ระนอง    
ตำ�บลวังไผ่ อำ�เภอเมือง     
จังหวัดชุมพร  86000

34. สาขาตรัง

เลขที่ 467,469 ถนนพัทลุง
ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมือง
จังหวัดตรัง  92000

35. สาขาเชียงใหม่

เลขที่ 267/14 ถนนช้างคลาน
ตำ�บลช้างคลาน อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

36. สาขาเชียงราย

เลขที่ 70/6-9 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลรอบเมือง อำ�เภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย  57000

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
37. สาขาลำ�ปาง

เลขที่ 342/13 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลหัวเวียง
อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง 52000

38. สาขาอุดรธานี

เลขที่ 148/10 หมู่ที่ 5 ถนนประชารักษา
ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

39. สาขาสุโขทัย

เลขที่ 50/12 ถนนบาลเมือง ตำ�บลธานี
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64000

40. สาขาสิงห์บุรี

เลขที่ 729-730 ถนนวิไลจิตต์ ตำ�บลบางพุทรา
อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  16000

41. สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่ 38/27 ถนนสันติสุข ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

42. สาขาพิษณุโลก

49. สาขาราชบุรี

61. สาขาสระแก้ว

เลขที่ 260/46 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำ�บลหน้าเมือง เลขที่ 97/109-110 ถนนสุวรรณศร
ตำ�บลสระแก้ว อำ�เภอเมืองสระแก้ว
อำ�เภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
จังหวัดสระแก้ว 27000
50. สาขาสะพาน 4
เลขที่ 177/113 ตำ�บลมาบยางพร
62. สาขาเมืองเลย
อำ�เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140
เลขที่ 22/20-21 ถนนชุมสาย ตำ�บลกุดป่อง
อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
51. สาขาระนอง
เลขที่ 291/68, 69 ถนนเพชรเกษม
63. สาขาพิจิตร
ตำ�บลบางบอน อำ�เภอเมืองระนอง
เลขที่ 2/274-2/275 ถนนศรีมาลา
จังหวัดระนอง 85000
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองพิจิตร
52. สาขาสมุทรสงคราม
จังหวัดพิจิตร 66000
เลขที่ 125/39 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง
64. สาขาชุมแพ
ตำ�บลแม่กลอง อำ�เภอเมืองสมุทรสงคราม
เลขที่ 55-55/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลชุมแพ
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

53. สาขาชัยภูมิ

เลขที่ 158-159 หมู่ที่ 6  ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000

54. สาขาบ้านโป่ง

65. สาขาบางปะอิน

เลขที่ 101/6-7 หมู่ที่ 9 ตำ�บลเชียงรากน้อย
อำ�เภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180

เลขที่ 29/70-71 ถนนธรรมบูชา ตำ�บลในเมือง เลขที่ 19 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำ�บลบ้านโป่ง 66. สาขาพิมาย
อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เลขที่ 550/4 หมู่ที่ 14 ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
55. สาขาภูเก็ต
43. สาขานางรอง
เลขที่ 218/21-23, 218/60-62 ถ.เทพกษัตรีย์ 67. สาขาอุตรดิตถ์
เลขที่ 781/26 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำ�บลรัษฎา อำ�เภอเมืองภูเก็ต
เลขที่ 12/3-12/4 ถนนเจษฎาบดินทร์
ตำ�บลนางรอง อำ�เภอนางรอง
จั
ง
หวั
ด
ภู
เ
ก็
ต
83000
ตำ�บลท่าอิฐ อำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
56. สาขาอุบลราชธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
44. สาขาศรีมหาโพธิ
เลขที่ 182 ถนนชวาลานอก ตำ�บลในเมือง
68. สาขากระบี่
เลขที่ 249/2-249/3 หมู่ที่ 4 ตำ�บลศรีมหาโพธิ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขที่ 1/31-32 ถนนวัชระ ตำ�บลกระบี่ใหญ่
อำ�เภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 25140
57. สาขาศรีสะเกษ
อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
45. สาขามหาสารคาม
เลขที่ 861/ 23-24 ถ.กสิกรรม
69. สาขาสุรินทร์
ตำ�บลเมืองใต้ อำ�เภอเมืองศรีสะเกษ
เลขที่ 213/1-2 ถนนศรีสวัสดิ์ดำ�เนิน
เลขที่ 101/4-5 ถนนหลักเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมือง
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม  44000
58. สาขาทุ่งสง
เลขที่ 480-480/1 หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ 32000
46. สาขากาฬสินธุ์
70. สาขาบึงกาฬ
ตำ�บลชะมาย อำ�เภอทุ่งสง
เลขที่ 25/9 ถนนถีนานนท์ ตำ�บลกาฬสินธุ์
เลขที่ 75/15 หมู่ที่ 9 ตำ�บลบึงกาฬ
จั
ง
หวั
ด
นครศรี
ธ
รรมราช
80110
อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
อำ�เภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  38000

47. สาขาลำ�นารายณ์

เลขที่ 13/4-5หมู่ที่ 1 ตำ�บลชัยนารายณ์
อำ�เภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

48. สาขาสระบุรี

เลขที่ 173/25-27 ถนนสุดบรรทัด
ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000

59. สาขาเพชรบูรณ์

เลขที่ 69/12  หมู่ที่ 2 ตำ�บลสะเดียง
อำ�เภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

60. สาขาเดิมบางนางบวช

เลขที่ 158 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเขาพระ
อำ�เภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

71. สาขาแม่สอด

เลขที่ 6/7-6/8 ถนนอินทรคีรี ตำ�บลแม่สอด
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

72. สาขาทับสะแก

เลขที่ 137/4 หมู่ที่ 9 ตำ�บลทับสะแก
อำ�เภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
1. สำ�นักงานใหญ่

8. สาขาแกลง

2. สาขากรุงเทพฯ

9. สาขาบ้านฉาง

เลขที่ 69 ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 71 ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพฯ 10240

3. สาขาพนมสารคาม

เลขที่ 204/159-160 ถนนสุขุมวิท
ตำ�บลทางเกวียน อำ�เภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110
เลขที่ 138/3 หมู่ที่ 3 ตำ�บลบ้านฉาง
อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

10. สาขาจันทบุรี

เลขที่ 155/41-42 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเมืองเก่า                    เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์
อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ตำ�บลจันทนิมิต อำ�เภอเมือง
4. สาขาชลบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
เลขที่ 5/9  ถนนวชิรปราการ                      
11. สาขาตราด
ตำ�บลบางปลาสร้อย อำ�เภอเมือง         
เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่5 ถ.ตราด-แหลมงอบ      
จังหวัดชลบุรี 20000
ตำ�บลหนองเสม็ด อำ�เภอเมือง
5. สาขาพัทยา
จังหวัดตราด 23000
เลขที่ 23/10-11 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท             
12. สาขาอยุธยา
ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
เลขที่ 15/28-30 ถ.เดชาวุธ(ข)
ตำ�บลหอรัตนไชย อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
6. สาขาศรีราชา
เลขที่ 15/27 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลสุรศักดิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
13. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมู่ที่ 1 ตำ�บลท่าช้าง
7. สาขาระยอง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ตำ�บลท่าประดู่
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

14. สาขาอ่างทอง

เลขที่ 82/21 หมู่ที่ 1 ตำ�บลย่านซื่อ
อำ�เภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000

15. สาขากาญจนบุรี

เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต ตำ�บลบ้านเหนือ
อำ�เภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000

16. สาขากบินทร์บุรี

เลขที่ 123-125 หมู่ที่ 16 ตำ�บลเมืองเก่า
อำ�เภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25240

17. สาขาเพชรบุรี

เลขที่ 94/10, 94/11 หมู่ที่ 1
ตำ�บลต้นมะม่วง อำ�เภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

18. สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่ 18/10  ถนนสุขประยูร   
ตำ�บลบางตีนเป็ด อำ�เภอเมือง   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000                 

19. สาขาหัวหิน

เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธ์
ตำ�บลหัวหิน  อำ�เภอหัวหิน       
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

บริษัท ชยภาค จำ�กัด
สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
สำ�นักงานใหญ่ 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  

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
Website
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

: บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
: สำ�นักงานใหญ่  เลขที่ 69  ถนนรามคำ�แหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์  0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339
: www.tk.co.th
: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
: ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
: หุ้นสามัญจำ�นวน 500,000,000 หุ้น

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
3. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
4. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

: บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
: สำ�นักงานใหญ่  เลขที่ 69 ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์  0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339
: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และบริการจัดเก็บหนี้
: หุ้นสามัญจำ�นวน 50,000 หุ้น
: บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
: สำ�นักงานใหญ่  เลขที่ 320 ห้อง 9 เอ อาคารตั้งฮั่วปัก
ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339
: บริการจัดเก็บหนี้
: หุ้นสามัญจำ�นวน 140,000 หุ้น
: บริษัท ชยภาค จำ�กัด
: สำ�นักงานใหญ่  เลขที่ 71 ถนนรามคำ�แหง  
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์  0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339
: เช่าซื้อรถยนต์
: หุ้นสามัญจำ�นวน 40,000 หุ้น
: Suosdey Finance PLC
: No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
: ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
: หุ้นสามัญจำ�นวน 500,000 หุ้น

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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5. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
6. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

: Sabaidee Leasing Co.,Ltd
: 077, Thaduea Road  Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR  
: ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
: หุ้นสามัญจำ�นวน 656,250 หุ้น
: บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
: สำ�นักงานใหญ่  เลขที่ 71 ถนนรามคำ�แหง  
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์  0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339
: ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
: หุ้นสามัญจำ�นวน 50,000 หุ้น

ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สถานที่ตั้ง

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท์  0-2009-9000   โทรสาร  0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด
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

สถานที่ตั้ง        
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จำ�นวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท สินทองหล่อ จำ�กัด

211,800,000

42.36

2. นางสาวปฐมา พรประภา

27,566,667

5.51

3. นายประพล พรประภา

25,566,667

5.11

4. บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เเนชั่นแนล จำ�กัด

18,200,000

3.64

5. นางอโนทัย พรประภา

15,366,666

3.07

6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

13,000,000

2.60

7,000,000

                            1.40

          6,000,000

   1.20

7. นางสาวสุพัฒนา พรประภา

10,666,670

2.13

8. กลุ่มคุณรักสนิท พรประภา

9,500,000

1.90

		 - นายรักสนิท พรประภา

9,450,000

                            1.89

- นางสิริรัตน์ พรประภา

50,000

    0.01

6,000,000

1.20

6,000,000

1.20

343,666,670

68.73

- นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- นางนงนุช พรประภา

9. นายนุพงศ์ พรประภา
10. นายนุชา พรประภา
		
		

รวม

ที่มา :  รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�ำไรหลังหักภาษี
เงินได้ของบริษัท
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั ย่อย จะมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรหลังหักภาษี
เงินได้แต่ละปี

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลได้ใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้
มาพิจารณาประกอบเช่น ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผล
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว โดยให้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

ปี

2553

2554

2555

2556

2557

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น

1.03

0.98

1.42

0.75

0.32

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

0.52

0.58

0.80

0.43

0.18

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

50.3

59.0

56.9

57.5

54.90
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการบริษัท
		 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
         1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และ
ต้องไม่ต�่ำกว่า 3 คน
         2. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็น
อิสระโดยมีหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ และ
มี ความรู ้ แ ละประสบการณ์ที่จ ะสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
         3. มี ก ารมอบอ� ำ นาจระหว่ า งคณะกรรมการและฝ่ า ย
จัดการทีช่ ดั เจน ตามรายละเอียดทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ำกับ
ดูแลกิจการแล้ว
		นิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ
อิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้ า ง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือผูท้ มี่ อี ำ� นาจควบคุม
ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า ที่กระท�ำเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ ดั การของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็น
ทีป่ รึกษาทางกฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี
ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
		 คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
1. ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการหรื อ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่ เ ป็ น กรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะท� ำ หน้ า ที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมี กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 11 ท่าน ดังนี้
บันทึกการเข้าร่วมประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
เข้าประชุม/ เข้าประชุม/ กำ�หนดค่าตอบแทน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
กรรมการ
เข้าประชุม/ทั้งหมด

ตำ�แหน่ง

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
เข้าประชุม/
ทั้งหมด

ประธานกรรมการ

1/1

5/5

  2. นายรักสนิท  พรประภา3

กรรมการ

0/1

1/5

  3. นายสถิตย์พงษ์  พรประภา

กรรมการ

1/1

5/5

  4. นางสาวปฐมา  พรประภา

กรรมการผู้จัดการ

1/1

5/5

  5. นายประพล  พรประภา

กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการ

1/1

5/5

กรรมการ

1/1

5/5

  7. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา

กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

1/1

5/5

  8. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

1/1

5/5

4/4

  9. นายทวีป ชาติธำ�รง

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ

1/1

5/5

4/4

10. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ2

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-

2/2

2/2

11. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระ/กรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

1/1

5/5

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท

1/1

5/5

นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล1

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

1/1

3/3

รายชื่อกรรมการ

  1. ดร.ชุมพล พรประภา

  6. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค

2/2

2/2

2/2

หมายเหตุ : 1. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
            2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
3. นายรักสนิท พรประภา ป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
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2/2

2. คณะผู้บริหาร
		คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 14 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวปฐมา  พรประภา
กรรมการผู้จัดการ
2. นายประพล  พรประภา
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายอภิชัย  เอื้อมเสถียรพร
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1
4. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
6. นางสาวเพ็ญจันทร์  กลิ่นบุนนาค
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2
7. นายคัมภีร์  หวังสุนทร
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3
8. นายประสิทธิ์  ไทรนนทรีย์
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2
9. นายสมบุญ  นาราสุนทรกุล
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
10. นายปิติ  งามเลิศ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3
11. นายทวีศักดิ์  เจริญศักดิ์โยธิน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4
12. นายวิบูลย์ศักดิ์  พูนสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4
13. นายพรศักดิ์  กิรณโสภณ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 1
14. นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 2
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• โครงสร้างภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่าย
บริหารธุรกิจ
เช่าซื้อ 2

ฝ่าย
บริหารธุรกิจ
เช่าซื้อ 3

ฝ่ายสินเชื่อ
เช่าซื้อ 2

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 1

ฝ่ายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ
โซน 1

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 4

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 3

ฝ่ายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ
โซน 2
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ฝ่าย
ปฏิบัติการ 2

ฝ่าย
บริหารธุรกิจ
เช่าซื้อ 1

ฝ่าย
บัญชี

ฝ่าย
การเงิน

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นายวิชยั สุรนัคครินทร์
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน
2550 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏ
อยู่ในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ได้กำ� หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม เพียงพอทีจ่ ะจูงใจให้กรรมการ และ/หรือ
ผู้บริหาร ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายที่บริษัทก�ำหนด โดยบริษัทจะพิจารณา
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ที่ มี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั น โดยกรรมการที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารได้ รั บ
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน

ส่วนกรรมการอิสระ ได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมในวงเงิน
ที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2558 ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ อ นุ มั ติ
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการในแต่ละครั้งที่มาประชุม  
40,000 บาท/คน/ครั้ง
- ส�ำหรับกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับค่าตอบแทน
เป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง โดย
ให้ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม 45,000 บาท
ต่อการประชุมต่อครั้ง
ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจ�ำนวน
6 ท่าน ในฐานะที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยและ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม ตามจ�ำนวน
ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
และกำ�หนด
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

240,000

180,000

2. นายทวีป ชาติธำ�รง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

240,000

160,000

3. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

160,000

80,000

240,000

4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

80,000

80,000

160,000

5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ

240,000

6. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

240,000

รวม

1,200,000

รวม

420, 000
90,000

80,000

490,000

320,000
240,000

500,000

170,000

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

1,870,000
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษั ท จ่ า ยค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห ารโดยพิ จ ารณาจาก
ผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละท่าน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร
จ� ำ นวน 14 คน ในรู ป ของเงิ น เดื อ น โบนั ส เป็ น จ� ำ นวนเงิ น
33,906,683.50 บาท
2) ค่าตอบแทนอื่น
2.1) ค่าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ – ไม่มสี ทิ ธิประโยชน์
ใดๆ
2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ให้แก่ผบู้ ริหาร โดย
บริษทั ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2558
ปี 2558

4. บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,961 คน โดยในปี 2558
บริษทั จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทัง้ สิน้ 620 ล้านบาท
ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท เป็น
จ�ำนวนทั้งสิ้น 92 ล้านบาท

บมจ.ฐิติกร

บริษัทย่อย

-  ฝ่ายสินเชื่อและบริหารหนี้ (คน)
-  ฝ่ายปฏิบัติการ (คน)
-  ฝ่ายบัญชี (คน)
-  ฝ่ายการเงิน (คน)
-  ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ (คน)
-  สำ�นักตรวจสอบภายใน (คน)
-  สำ�นักกรรมการผู้จัดการ (คน)

1,084
          170
331
              3
29
              3
102
              3
8          
110
30
87
              1

รวม (คน)

1,671

290

528

92

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
ทั้งนี้ ใน 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน
พนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญ
โดยบริษัทให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าแรงและ
ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน โดยในปี 2558 คิดเป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น  620 ล้านบาท
บริษัท มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดย
ค�ำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตของบริษัท
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บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร
14 ราย รวมทั้งสิ้น 167,083.50 บาท

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

นอกเหนือจากการทีบ่ ริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงาน
ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพแล้ว บริษัท
ยังมีสวัสดิการอื่นให้กับพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด จัดให้มี
ประกันอุบตั เิ หตุหมู่ โครงการกองทุนการศึกษาบุตร  เงินช่วยเหลือ
ให้กับพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการให้รางวัลส�ำหรับ
พนักงานที่มีความตั้งใจในการท�ำงาน เป็นรางวัลพนักงานดีเด่น
เพื่ อ เป็ น การจู ง ใจให้ พ นั ก งานของบริ ษั ท มี ข วั ญ และก� ำ ลั ง ใจ
ในการสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยมุ ่ ง เน้ น การบริ ก ารที่ มี คุ 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 ตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดย
กลุ่มบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณ ในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศส�ำหรับ พนักงาน
ใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการท�ำงาน
รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดอบรมทัง้ การอบรม
ภายในบริษทั และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะ
ในด้านธุรกิจเช่าซื้อ คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมทั่วไป เช่น
ความรู้ด้านการบัญชี ภาษีอากร ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของ
สายงานที่พนักงานนั้นท�ำงานอยู่

ข้อมูลการฝึกอบรม
สถิติการฝึกอบรมพนักงาน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

จำ�นวนคน

1,036

1,174

1,109

จำ�นวนชั่วโมง

6,216

14,280

6,654

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท โดยรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ในปี 2557 และ ณ 18 กุมภาพันธ์ ปี 2559 แสดงจ�ำนวนหุ้น
1) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการบริษทั

จำ�นวนหุ้น

คู่สมรส

ณ 31 ธันวาคม
2557

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

ณ 18 กุมภาพันธ์
2559

การถือหุ้นของคู่สมรส

17,400,000

-17,400,000

-

15,366,666

2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

-

-

-

ไม่มี

3. นายทวีป ชาติธำ�รง

-

-

-

ไม่มี

4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

-

-

-

ไม่มี

5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

-

-

-

ไม่มี

6. นายรักสนิท พรประภา

25,450,000

-16,000,000

9,450,000 (1.89%)

     50,000

7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

25,500,000

-18,500,000

7,000,000 (1.40%)

6,000,000

รายชื่อ

1. ดร.ชุมพล พรประภา

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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จำ�นวนหุ้น

คู่สมรส

ณ 31 ธันวาคม
2557

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

ณ 18 กุมภาพันธ์
2559

การถือหุ้นของคู่สมรส

  8. นางสาวปฐมา พรประภา

2,000,000

25,566,667

27,566,667 (5.51%)

ไม่มี

  9. นายประพล พรประภา

-

-

25,566,667 (5.11%)

ไม่มี

10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

150,000

-

    150,000 (0.03%)

ไม่มี

11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค

-

-

-

ไม่มี

     นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

-

-

-

ไม่มี

     นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล

6,700

-

    6,700 (0.0013%)

ไม่มี

รายชื่อ

2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ ผู้บริหาร *
จำ�นวนหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คู่สมรส

รายชื่อ

ณ 31 ธันวาคม
2557

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

ณ 18 กุมภาพันธ์
2559

การถือหุ้นของคู่สมรส

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

15,000
33,000
-

5,000
-

10,000 (0.002%)
33,000 (0.007%)
-

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

* หมายเหตุ :  ข้อมูลหลักทรัพย์ ของคณะผู้บริหารในตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเท่านั้น
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

ดร.ชุมพล พรประภา

ประธานกรรมการ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

74 ปี
3.07 %
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                         6 มิถุนายน 2546
ประสบการณ์ 			
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2546-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ          ปี 2531-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2523-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด
                                      
ปี 2514-2553
กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำ�กัด
                                       
ปี 2546-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท สินทองหล่อ จำ�กัด
                                          
ปี 2535-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำ�กัด

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                 
หลักสูตรการอบรม
        
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก                    
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน           

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

75 ปี
ไม่มี
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)
หลักสูตร  Audit Committee and Continuing Development Program
   (ACP) รุ่นที่ 43/2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91/2554
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
20 เมษายน 2553

ปี 2556-ปัจจุบัน
ปี 2553-ปัจจุบัน
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2550-2552       
ปี 2546-2548   
ปี 2544-ปัจจุบัน   
             
ปี 2508-2544      
                                                                        

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน                                                            
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการ  MMP Corporation
อาจารย์ประจำ�คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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นายทวีป ชาติธำ�รง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ
67 ปี
การถือหุ้น
ไม่มี
การศึกษา                 
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 ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2552-2555
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ
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.

นายวิบลู ย์ เพิม่ อารยวงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ
การถือหุน้
การศึกษา                         

58 ปี
ไม่มี
Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
   Graduate School of Business
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วศบ.) โยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 17
		
   วทิ ยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการอบรม
วุฒบิ ตั รหลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  รุน่ ที่ 3
         
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุน่ ที่ 1/2542 สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)          
Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย     
หลักสูตรการอบรมในปีทผ่ี า่ นมา ไม่มี
วันแต่งตัง้ ครัง้ แรก               23 เมษายน 2556
ประสบการณ์			
บริษทั จดทะเบียน
ปี 2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
                                                         
บริษทั ฐิตกิ ร  จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั จำ�กัดและองค์กรอืน่ ๆ

ปี 2558-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั     
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต

นายรักสนิท พรประภา

กรรมการบริหาร บริษทั ไทยคอมโพสิท จำ�กัด
กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก
มูลนิธอิ ทุ ยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร ในพระบรมราชูปถัมป์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอสน.)
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจองค์การจัดการน�้ำเสีย (อจน.)
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,กรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำ�กัด

กรรมการ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                 
หลักสูตรการอบรม

69 ปี
1.90 %
ปริญญาตรีบัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A.
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67/2550
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก                           6 มิถุนายน 2546
ประสบการณ์
		
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ              ปี 2530-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2522-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด
                                     
ปี 2522-2553    กรรมการ บริษัท สินพล จำ�กัด

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

กรรมการ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                 
หลักสูตรการอบรม

66 ปี
2.60 %
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI, U.S.A.
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67/2550
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก                           6 มิถุนายน 2546
ประสบการณ์
		
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2546-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2540-ปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีเอสยู จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2545-2553    กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
                                     
ปี 2523-2553    กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินพล จำ�กัด
                                      
ปี 2522-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด
           
ปี 2532-2553    กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำ�กัด
ปี 2537-2549     ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวปฐมา พรประภา

กรรมการ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                   

46 ปี
5.51 %
M.B.A. BABSON COLLEGE, MA, U.S.A.
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำ�หรับนักบริหาร  
		   ระดับสูง รุ่นที่ 13/ 2558 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1/2556
		   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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 รุน่ ที่ 50/2547, สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก                        6 มิถุนายน 2546
ประสบการณ์
		
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ปี 2544-ปัจจุบัน    กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
                                       
ปี 2544-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ชยภาค จำ�กัด
ปี 2550-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำ�กัด
                                       
ปี 2545-2553      กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำ�กัด           		
                                      
ปี 2540-ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด

นายประพล พรประภา

กรรมการ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                 
หลักสูตรการอบรม
		

42 ปี
5.11 %
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3/2558
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7, สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
		
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ ที่ 54/2549 สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2551
		
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก              
6 มิถุนายน 2546
ประสบการณ์
		
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ปี 2550-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำ�กัด                                     
                                   
ปี 2544-ปัจจุบัน   กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จำ�กัด
                                    
ปี 2540-2544
นักวิเคราะห์ เจ.พี. มอร์แกน
หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา

กรรมการและกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ
56 ปี
การถือหุ้น
0.03%
การศึกษา                 
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ 17/2547 สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก                   6 มิถุนายน 2546
ประสบการณ์
		
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2537-ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ปี 2553-ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ชยภาค จำ�กัด   			 			
ปี 2545-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด                                        

นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน
่ บุนนาค

กรรมการ/ผูจ้ ด
ั การฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซือ้ 2

อายุ
61 ปี
การถือหุ้น
ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ ที่ 116/2558  สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ ที่ 116/2558 สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
วันแต่งตั้งครั้งแรก                   20 กุมภาพันธ์ 2557
ประสบการณ์			
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2558-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2556-2558
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
     
ปี 2555-2556
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2554-2555
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)          
ปี 2551-2554
ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และ
                            
รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
ปี 2548-ปัจจุบัน       กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จำ�กัด                                        
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ปี 2550-2551
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จำ�กัด
ปี 2549-2550
รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สินพล จำ�กัด
ปี 2548-2548
รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท สินพล จำ�กัด					
ปี 2545-2548
ผู้จัดการบริหารสาขา บริษัท สินพล จำ�กัด
หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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นายสุรน
ิ ทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                          

69 ปี
ไม่มี
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             
ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                            
หลักสูตรการอบรม
ไม่มี
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก                       8 พฤษภาคม 2558
ประสบการณ์			
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2548-2554     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จำ�กัด
ปี 2537-2547
กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำ�กัด
ปี 2537-2547
กรรมการ บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำ�กัด
(หมายเหตุ : นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558)

นายพงษ์ศกั ดิ์ พรหมโรกุล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ
75 ปี
การถือหุ้น
0.0013%
การศึกษา                          
มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                         
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ ที่ 67/2550, สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก                     23 เมษายน 2556
ประสบการณ์			
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2556-2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2542-2554     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีเอสยู จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2540-2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจำ�กัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2540-2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
ปี 2534-2541 กรรมการ บริษัท อัลโกเทค จำ�กัด
ปี 2534-2541 กรรมการ บริษัท สตาร์โพลีเมอร์คอปอเรชั่น จำ�กัด
ปี 2530-2545 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิ จำ�กัด
(หมายเหตุ :  นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558)

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวปฐมา พรประภา

กรรมการผู้จัดการ

การถือหุ้น
5.51 %
การศึกษา                   M.B.A. BABSON COLLEGE, MA, U.S.A.
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำ�หรับนักบริหารระดับสูง
		
   รุ่นที่ 13/2558 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุน่ ที่ 1/2556, สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
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)
ประสบการณ์               ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ปี 2544-ปัจจุบัน       กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
                               ปี 2544-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ชยภาค จำ�กัด
ปี 2550-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำ�กัด
                            
ปี 2545-2553    กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำ�กัด           		
                            
ปี 2540-ปัจจุบัน      กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด

นายประพล พรประภา

รองกรรมการผู้จัดการ

การถือหุ้น
5.11 %
การศึกษา                 B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3/2558, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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
ประสบการณ์           ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำ�กัด                                     
                                    ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ,รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จำ�กัด
                                    ปี 2540-2544
นักวิเคราะห์ เจ.พี. มอร์แกน
หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
การถือหุ้น
การศึกษา               
ประสบการณ์          

        
                      
                                     

0.002%
ปริญญาโท  MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2558-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2557-2558
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2554-2555
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2548-2554
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)           
ปี 2547-2548      ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2541-2547      ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขาติดตาม บริษัท สินพล จำ�กัด    

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
การถือหุ้น
การศึกษา                 
หลักสูตรการอบรม
ประสบการณ์         

                                    

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

0.03%
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น17/ 2547, สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)		
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ปี 2553-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ชยภาค จำ�กัด   
ปี 2545-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2545-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จำ�กัด    
ปี 2537-ปัจจุบัน     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
และผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1

ผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายใน

ไม่มี
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปี 2556-ปัจจุบัน     ผู้จัดการสำ�นักตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2554-2555    ผู้จัดการฝ่ายอำ�นวยการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำ�กัด                                     
ปี 2548-2553
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอสพีเอสยู จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค

ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2

การถือหุ้น
การศึกษา
หลักสูตรการอบรม
ประสบการณ์

ไม่มี
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ ที่ 116/2558, สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ปี 2557-ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2558-ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
ปี 2558-ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ปี 2558-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2556-2558
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
     
ปี 2555-2556
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2554-2555
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)          
ปี 2551-2554
ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
                                             
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2550-2551
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จำ�กัด
ปี 2549-2550
รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สินพล จำ�กัด
ปี 2548-2548
รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท สินพล จำ�กัด					
ปี 2545-2548
ผู้จัดการบริหารสาขา บริษัท สินพล จำ�กัด

นายคัมภีร์ หวังสุนทร
การถือหุ้น
การศึกษา                
ประสบการณ์            

                                     
                                     

ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3

ไม่มี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปี 2558-ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ชยภาค จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน    ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2556-2557         ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2554-2556         ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2547-2554         ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2541-2547        ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2539-2541        ผู้จัดการส่วนบริหารสาขา 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
การถือหุ้น
การศึกษา             
ประสบการณ์          

    
                      

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4

ไม่มี
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2557-ปัจจุบัน
กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2557-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2555–2557
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)       
ปี 2554–2555
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจพิเศษ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน
ปี 2553–2554
ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)       
ปี 2552–2553
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2550-2552      ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จำ�กัด
ปี 2547-2550      รองผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จำ�กัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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นายปิติ งามเลิศ
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3
ไม่มี
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปี 2557-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2554-2557
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2551-2554
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2547-2551
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2

การถือหุ้น
การศึกษา               
ประสบการณ์           

0.007 %
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปี 2558-ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ชยภาค จำ�กัด
ปี 2551-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2547-2551
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
                                      ปี 2546-2547
ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
                                    ปี 2541-2546
ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)  

นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ไม่มี
อนุปริญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี 2558-ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ชยภาค จำ�กัด
ปี 2557-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2555-2557
ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)       
ปี 2550-2554
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2548-2550
ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

40

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4

ไม่มี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีวิกรม์
ปี 2557-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2553-2557
ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2551-2553           ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้พิเศษ ภูมิภาค บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2550-2551
ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขาย บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด
ปี 2547-2550
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)		
ปี 2537-2547
ผู้จัดการบริหารสาขา ฝ่ายขายรถยนต์ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ

ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนีพ
้ เิ ศษ โซน 1

การถือหุ้น
ไม่มี
การศึกษา               ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์             ปี 2557-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2556-2557
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)  
ปี 2553-2556
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ ภูมิภาค บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)  
ปี 2551-2553
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษส่วนกลาง บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2548-2551
ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)           
ปี 2549-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
       
ปี 2547-2548     
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
                           
ปี 2545-2547     
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (ต่างจังหวัด) บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
                   
ปี 2543-2545          ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (กรุงเทพและปริมณฑล) บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
                
ปี 2540-2543         ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้พิเศษ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

นายพิสฏ
ิ ฐ์ เปลีย่ มทรัพย์

ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนีพ
้ เิ ศษ โซน 2

การถือหุ้น
ไม่มี
การศึกษา                  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์            ปี 2557-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 2 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2556-2557
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ ภูมิภาค บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)  
ปี 2554-2556
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2551-2554
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2548-2551
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 1 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2549-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
ปี 2547-2548
ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)   
ปี 2545-2547          ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (กรุงเทพและปริมณฑล) บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2543-2545        ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (ต่างจังหวัด) บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด
ปี 2541-2543        ผู้จัดการส่วนเช่าซื้อ บริษัท ซี.วี.เอ. จำ�กัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั ฯ  ให้ความส�ำคัญ และจัดให้มกี ระบวนการการก�ำกับ
- ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาไม่มีผล
ดูแลกิจการที่ดี โดยปลูกฝังจิตส�ำนึก เรื่องจริยธรรมธุรกิจในการ ประโยชน์ทับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้
ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า สังคม เพื่อนพนักงาน อย่างมีคุณธรรม
- ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม
มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ จนกลาย แนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
จริยธรรมธุรกิจ
เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
บริษัทเน้นให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการด�ำรงไว้ซึ่ง
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ จะเป็นผูน้ ำ� ด้านธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ ชื่อเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งนี้บริษัท
โดยมีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน บริษทั ฯ มีนโยบาย ได้จัดท�ำคู่มือแนวทางจรรยาบรรณ และได้แจ้งแนวทางดังกล่าว
ที่จะขยายการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ
และในภูมิภาค ASEAN โดยเมื่อปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่ม นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ส�ำนักตรวจสอบภายในและ
เปิดให้บริการในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ประชาชนลาว ซึ่งในระยะยาวบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริม ดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
ให้บุคลากรที่มีความช�ำนาญ และระบบเช่าซื้อที่มีประสิทธิภาพ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ของบริ ษั ท ในการขยายธุ ร กิ จ ให้ ค รอบคลุ ม ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ปี 2555 ประกอบด้ ว ยหลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ
ตะวันออกเฉียงใต้
การก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ตรวจสอบ ซึ่ ง เป็ น กลไกที่ ส� ำ คั ญ ของคณะกรรมการบริ ษั ท
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้เ หมาะสมกับ
สถานการณ์
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการ
ดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ก�ำหนด จึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแล
อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
และลูกค้าของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดจนหน่วยงาน ทราบอย่างสม�่ำเสมอ โดยผ่านหลายช่องทาง ดังนี้
1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
2. คู่มือ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ”
บริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการได้ก�ำหนด
3. เว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
กรอบนโยบายสนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการดังนี้
4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติและการให้บริการ ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารงานและรับผิดชอบต่อการ หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถและความมีประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีระบบการควบคุมและ ผู้ถือหุ้น จึงได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อสร้าง
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ ความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ว่าจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
อันได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้   การมีสว่ นแบ่งในก�ำไรของกิจการ  
กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท อย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ที่ส�ำคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น ดังนี้
1. บริ ษั ท มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ประเภทรวมถึ ง
“นักลงทุนสถาบัน” เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุม โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้า
อย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้า
บน website ของบริษัท
3. ในปี 2558 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการ
ประชุ ม สามั ญ ประจ� ำ ปี ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 21 เมษายน 2558
โดยบริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น นายทะเบี ย นหุ ้ น ของบริ ษั ท เป็ น ผู ้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 18 วัน  พร้อม
ข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นทาง
ไปรษณี ย ์ ล งทะเบี ย น โดยรายละเอี ย ดในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
มีการระบุ วัน เวลา และสถานที  ่ รวมทัง้ แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม
วาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด และข้อมูลกรรมการอิสระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือก
กรรมการอิ ส ระเป็ น ผู ้ รั บ มอบฉั น ทะ รวมถึ ง ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียง
ลงคะแนน
4. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจง
วิ ธี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนซึ่ง เป็นไปตามข้อบัง คับ ของบริษัท
และการตรวจนับคะแนนเสียงจะแสดงผลสรุปของทุกคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
5. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งส� ำ หรั บ
ทุกวาระ โดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�ำคัญ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร และมีการ
เก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณีที่มีการคัดค้านหรืองดออกเสียง
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
6. ประธานในที่ ป ระชุ ม มี ก ารจั ด สรรเวลาการประชุ ม
อย่างเหมาะสม และโปร่งใส ในระหว่างการประชุมมีการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้กรรมการชี้แจง
ในรายละเอี ย ดและตอบค� ำ ถามของผู ้ ถื อ หุ ้ น ก่ อ นที่ จ ะมี ก าร
ลงคะแนนในแต่ละวาระ กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการและประธาน

คณะกรรมการชุดย่อย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง   
7. บริษัทได้บันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน มีการบันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอน การลงคะแนน
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ทราบก่อนด�ำเนินการประชุม เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งรายงานการประชุม
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้ง
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันเดียวกัน
8. เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รั บ ทราบอย่ า ง
สม�่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ ง เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของทางบริษัท
9. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอ
ข้ อ มู ล เสนอความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ หรื อ ติ ด ต่ อ กรรมการอิ ส ระ
ได้โดยตรงผ่านทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัท
หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความส�ำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มวาระ
การประชุมไว้ที่ website ของบริษัทก่อนวันประชุม 40 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
ก่อนได้รับเอกสารการประชุม
2. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมหรือค�ำถาม
เกีย่ วกับบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึง่ ได้ประกาศแจ้งให้ทราบ
ผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า
6 เดือนก่อนวันประชุม รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์
ในการพิจารณา และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้ า นคุ ณ สมบั ติ โดยผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วน ตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และต้องให้ความ
ยิ น ยอมในการเสนอชื่ อ ด้ ว ย เพื่ อ บริ ษั ท จะได้ ด� ำ เนิ น การตาม
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาต่อไป  ซึง่ ได้ประกาศ
แจ้งการเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ทราบผ่านระบบ
การรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 6 เดือนก่อน
วั น ประชุ ม และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า ก่ อ น
วันประชุมเช่นกัน
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4. บริ ษัท ได้ จั ดท�ำหนัง สือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
5. ด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับวาระที่ได้แจ้ง
ไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และบริ ษั ท จะไม่ เ พิ่ ม วาระ
การประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
6. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และให้เก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง
7. บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถก� ำ หนดทิ ศ ทางการลงคะแนนเสี ย งได้ เ อง พร้ อ มทั้ ง
ให้รายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือก
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
ในการเข้าประชุมแทน
8. คณะกรรมการก� ำ หนดให้ ก รรมการรายงานการ
ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ แ ละส่ ว นได้ เ สี ย ของตนและผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละครั้ง
9. ในการพิจารณาท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วน
ได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจ
ในการพิ จ ารณาท� ำ รายการระหว่างบริษัท กับ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
10. คณะกรรมการมีมาตรการการดูแลอย่างรอบคอบ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายใน
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
		 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เรื่ อ งขอบเขตและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษัท
		 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
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หมวด บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ บทบาทของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้
ผู ้ ล งทุ น สั ง คม ภาครั ฐ พนั ก งาน และชุ ม ชนที่ บ ริ ษั ท ตั้ ง อยู ่
ซึ่งได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ยึดมั่น
พัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตต่อเนื่อง สามารถให้ผลตอบแทน
การลงทุนที่ดี
2. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อ
คูค่ ้าอย่างเสมอภาค ยุตธิ รรม เป็นระบบ และโปร่งใส รวมทัง้ ตัง้ อยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
3. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า
ไม่ใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้
เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการกู้ยืม เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน การช� ำ ระคื น
หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน และข้อตกลงอืน่ ๆ หากเกิดกรณีทไี่ ม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้
เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา
โดยที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ เ คยกระท� ำ ผิ ด ข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขกั บ
สถาบันการเงิน  
4. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษา
ความลับของลูกค้า และให้ความส�ำคัญในการใช้สญ
ั ญาทีเ่ ป็นธรรม
ต่อลูกค้าโดยในปี 2544 บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณและ
ตราสัญลักษณ์เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค
5. บริษัทถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
ตามแนวทางคือ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
และระเบี ย บต่ า งๆของหน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลอย่ า งเคร่ ง ครั ด
พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงความโปร่งใส ตลอดจน
สร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือซึ่งกัน
6. ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งตามกรอบกติกาการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม
โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ใช้วิธี
ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาท
ใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

7. บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการ
ดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภั ย สวั ส ดิ ก าร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
พนักงาน การปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่าง
เท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการจัดตั้งกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันในการดูแลพนักงาน
ในระยะยาว บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ แ ละดู แ ลพนั ก งานด้ ว ยความ

เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต�่ำกว่าผลตอบแทน
ในตลาดแรงงานส�ำหรับอุตสาหกรรม ใกล้เคียงกัน ตามความ
เหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะและลักษณะงาน ทั้งยัง
ได้ ป รั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม สวั ส ดิ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริมการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
จำ�นวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน)
จ�ำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
จ�ำนวน วันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (วัน/คน)
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการท�ำงาน (ราย)
บริษทั ได้จดั ฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับรวมถึง
ระดับผู้บริหาร รวมทั้งการส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา กับ
สถาบันต่างๆ  ในหลักสูตรทัง้ ทางด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การบริหาร การจัดการ รวมทั้ง
จั ด กิ จ กรรม Walk rally เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี และ
ฝึกการท�ำงานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริมให้มีการอบรม Safty Riding
ส� ำ หรั บ พนั ก งานภาคสนามเพื่ อ เป็ น การลดอุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์
8. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์ ก รแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การกระท� ำ ผิ ด
กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งมายัง คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส
และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจารณาก�ำหนด
กรระบวนการในการตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริงและ
รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อตัดสินใจด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร
ก� ำ หนดให้ มี ก ารเปิ ด เผยนโยบายการแจ้ ง เบาะแสการ
กระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร

2556

2557

2558

2.8
1.9
14
1

3.1
3.4
9
1

3.3
0.6
11
1

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานรับทราบกระบวนการ
และวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
รวมทั้ ง ก� ำ หนดมาตรการคุ ้ ม ครองผู ้ แ จ้ ง เบาะแส โดย
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผูร้ บั ข้อร้องเรียน
จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้
เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
และเปิดเผยเท่าทีจ่ ำ� เป็นโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสีย
หายของผู้ร้องเรียน  โดยช่องทางการรับเรื่อง
1. Email : audit@tk.co.th
2. หนังสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่
ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
          บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
          69 ถ.รามค�ำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
3. โทรศัพท์ 02-3107011, 02-3107110
4. โทรสาร หมายเลข 02-3183339
5. ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง www.tk.co.th
6. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านแบบฟอร์ม
การแจ้งเบาะแส บน website www.tk.co.th
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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7. ติดต่อเลขานุการบริษัท ผ่านทาง investor@tk.co.th
หรือทางไปรษณีย์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน บริษัทได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ และท�ำการ
สอบสวนพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ โดยเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง
ด้วยเท่านั้น
ในปี 2558 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่าน
ช่องทางสือ่ สารกับบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับทราบช่องทางการสื่อสารกับบริษัท
เพิ่มมากขึ้น
หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
และไม่ใช่งบการเงิน บริษัทจึงมีการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียด
และครบถ้วน โปร่งใสและทันท่วงทีทั้งในส่วนของงบการเงิน
และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ซึ่งท�ำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของบริษัทอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ยังจัดสรรเวลาเพื่อเข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูลบริษัทแก่ นักลงทุน
สถาบัน นักวิเคราะห์และผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไปอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สือ่ สาร
ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2558 บริษัทมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ข้อมูล
ทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน
ผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางโทรศัพท์ การเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตัวต่อตัว
รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างสม�่ำเสมอ สรุปได้ดังต่อไปนี้
• นักลงทุนสถาบัน ในและต่างประเทศ พบผู้บริหาร     9  ครั้ง
• การประชุมทางโทรศัพท์/ ตอบค�ำถามทางโทรศัพท์     20  ครั้ง
• การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
-  ครั้ง
• บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
4  ครั้ง
และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง กิจกรรม
บริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) เพือ่ ให้ผลู้ งทุน
เข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยตรงจากผู้บริหาร เสมือนนั่งฟังอยู่ใน
ห้องประชุม ผ่านทาง website www.set.or.th/oppday และ
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เพื่อประโยชน์ในด้านงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor relation)
บริษัทฯ มีการ Link ข้อมูลดังกล่าวไปยัง website ของบริษัท
www.tk.co.th
จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ท�ำให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี
แล้ ว ยั ง ได้ มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ผ่ า น website ของบริ ษั ท
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ จะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญอย่างหนึง่
ในการสร้างความน่าเชื่อถือและมูลค่าให้กิจการ โดยทางบริษัท
จัดให้มีเลขานุการบริษัท คอยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
บริษัทไม่ได้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง แต่สามารถ
สื่อสารผ่านทางส�ำนักกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องการสอบถาม
ข้อมูล ได้ที่ โทร. 02-3107110, 7112 ในเวลาท�ำการของบริษัท
โทรสาร 02-3183339 หรื อ ที่ อี เ มล Investor@tk.co.th
และที่ เว็บไซต์ www.tk.co.th  
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินที่ส�ำคัญ มีดังนี้
• งบการเงิน ได้แก่งบการเงินประจ�ำปี และงบการเงิน
รายไตรมาส ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่ แ สดงฐานะทาง
การเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท งบการเงิน
ดังกล่าวจึงต้องผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานตามแต่
กรณี เพื่อรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อของ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และผ่านการ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยจัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
การด� ำ เนิ น การที่ ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี ส าระส� ำ คั ญ โดย
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้

•
•
•
•
•

คณะกรรมการได้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการตรวจสอบ เพื่ อ
ตรวจสอบรายการทางการเงิน รายการระหว่างกัน  และ
ระบบควบคุมภายใน   โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานผลต่ อ คณะกรรมการในการประชุ ม
คณะกรรมการทุกครั้ง ก่อนเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และ
คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยรายงานความ
รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�ำปี
ด้วย
การเปิดเผยรายชื่อและประวัติกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร  
การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหาร
การเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทของกรรมการและ
ผู้บริหาร
การเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
การเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีทผี่ า่ นมา เช่น จ�ำนวน
ครั้งการเข้าร่วมประชุม

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ และ
มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ ในขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการก�ำหนดให้มกี ารทบทวนและอนุมตั   ิ วสิ ยั ทัศน์
ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัททุกๆ 1 ปี หรือ
ตามเห็นสมควร

1) บริษทั มีการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
และจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
จะไปด�ำรงต�ำแหน่ง ไม่ควรเกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท
มีเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบได้อย่างเต็มทีแ่ ละให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลการด�ำรง
ต�ำแหน่งที่อื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างครบถ้วนในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษทั ฯ  และก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี และกรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ
ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกโดยได้เปิดเผย
รายละเอียดข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ
แต่ ล ะคน ไว้ ใ นเอกสารแนบ1 ของแบบ 56-1 และรายงาน
ประจ�ำปี
2) การแยกต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ รวมทั้งการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ โดย
บริษัทมีการก�ำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคล
เดียวกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการ
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำโดย
ชัดเจน และควบคุมไม่ให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจ
โดยไม่จ�ำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งท�ำให้เกิดความถ่วงดุล
การตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ประธานกรรมการบริษทั จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิก
ของคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ
4) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ในกลุ่มคุณชุมพล พรประภา ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 59.3 (ณ วันที่ 12
มีนาคม 2558) อย่างไรก็ดีตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ร้อยละ 36.4 ของกรรมการทัง้ คณะ
ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
5) บริ ษั ท จั ด ให้ มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท โดยก� ำ หนดหน้ า ที่
และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก�ำหนด
รายงานประจำ�ปี 2558
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1. ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี รวมทั้ ง ติ ด ตามให้ น โยบายและข้ อ แนะน� ำ ของ
คณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ
ต่างๆ
- ระบบทะเบียนกรรมการ
- หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงาน
การประชุ ม คณะกรรมการและรายงานประจ� ำ ปี , รายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้อง
และรอบคอบ
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6) ก�ำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ ยังได้มดี ำ� เนินการอบรมพนักงาน
ของบริษัท เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ อย่าง
สม�ำ่ เสมอ ในรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งหรือมีสว่ นได้เสีย  บริษทั
จะพิจารณาด้วยความรอบคอบ
7) ก�ำกับดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การด�ำเนินการตามนโยบาย
ที่ตั้งไว้
การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการมี ก ารประชุ ม อย่ า งสม�่ ำ เสมอและมี
การประชุมเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น มีการก�ำหนดวาระการประชุม
ชัดเจนและจัดส่งวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ประธานกรรมการส่งเสริม
และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจของตนอย่างรอบคอบ
โดยจั ด สรรเวลาให้ อ ย่ า งเพี ย งพอในการอภิ ป รายและแสดง
ความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
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2) ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด
ที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี
3) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้รว่ มพิจารณา
การเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและเปิดโอกาส
ให้ ก รรมการแต่ ล ะคนมี อิ ส ระที่ จ ะเสนอเรื่ อ งที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
4) ก�ำหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ มีการเชิญผูบ้ ริหารระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และมีโอกาสรู้จัก
ผูบ้ ริหารระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอด
งาน
5) ให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสาระสนเทศที่จ�ำเป็น
เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหาร
อืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่ ำ� หนด และในกรณี
ที่จ�ำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา
หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก  โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
6) ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยส�ำคัญ
ในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งกรรมการมีสิทธิขอดู หรือ
ขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือขอให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าว
โดยตรง ส�ำหรับการลงมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ใช้
เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึก
ค�ำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
7) คณะกรรมการตรวจสอบ (Non Executive Director)
สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) เข้าร่วมประชุม เพื่อ
เปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ มีการเชิญ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบค�ำถาม
ในประเด็นทีก่ รรมการตรวจสอบสงสัย แต่ไม่มสี ว่ นในการตัดสินใจ
หรื อ อนุ มั ติ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า ว โดยให้ มี ก ารรายงานให้ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

8) คณะกรรมการมีการบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์
อั ก ษร และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
9) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยข้อมูล
ส�ำคัญ เช่น วัน เวลาเริ่ม-ปิดประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการ
ที่ เ ข้ า ประชุ ม สรุ ป ประเด็ น ที่ มี ก ารอภิ ป ราย ความเห็ น และ
ผลการลงมติ ข องคณะกรรมการ ชื่ อ ผู ้ จ ดรายงานการประชุ ม
ชื่อผู้ตรวจทาน และลงลายมือชื่อรับรองรายงานโดยประธาน
ในที่ประชุม
10) จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ มีความ
เหมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ
มี ก ารเปิ ด เผยจ� ำ นวนครั้ ง ของการประชุ ม และจ� ำ นวนครั้ ง ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในรายงานประจ�ำปี
ในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครัง้ การเข้าร่วม

ประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน บริษัทได้จัดท�ำและระบุไว้
ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยรวม และคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา
และอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปีทผี่ า่ นมา  เพือ่ น�ำมาแก้ไข
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อย  ส�ำหรับ
แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท (Board Self
Assessment) นั้นจัดท�ำขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
และปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งเป็นการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการในรอบปี ที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ ร่ ว มกั น
พิจารณาผลงานและปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม
หัวข้อประเมิน

                        รวม
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำ�หน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผู้บริหาร

2558

2557

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

232

228.09 98.32% ดีเยี่ยม

97.33% ดีเยี่ยม

56
68

55.82 99.68% ดีเยี่ยม
67.18 98.80% ดีเยี่ยม

97.47% ดีเยี่ยม
97.73% ดีเยี่ยม

36
28
20
24

35.18
27.73
19.73
22.45

97.73%
97.73%
99.24%
93.18%

%

97.73%
99.03%
98.64%
93.56%

ผลประเมิน

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

%

ผลประเมิน

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

49

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะโดยภาพรวม

			

หัวข้อประเมิน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

รวม

204

196.67

1. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ความพร้อมของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน/
สำ�นักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
7. การฝึกอบรมและทรัพยากร
8. อื่นๆ
บริษัทยังไม่มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ
แต่ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้จัดการได้ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ รวมทั้งปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวัง
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระบุไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

8
12
12
72
36
48
8
8

2558
%

ผลประเมิน

96.41% ดีเยี่ยม

7.33 91.67% ดีเยี่ยม
12.00 100.00% ดีเยี่ยม
12.00 100.00% ดีเยี่ยม
70.00 97.22% ดีเยี่ยม
36.00 100.00% ดีเยีย่ ม
44.67 93.06% ดีเยีย่ ม
7.33
7.33

91.67% ดีเยี่ยม
91.67% ดีเยี่ยม

2557
%

ผลประเมิน

90.85% ดีเยี่ยม
87.50%
100.00%
91.67%
90.74%
93.52%
88.89%

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

79.17% ดี
91.67% ดีเยี่ยม

เอกสารและข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้กรรมการใหม่รบั ทราบ
พร้อมทั้งจัดหาหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ
และฝ่ายบริหาร จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน ในระดับ
การพัฒนากรรมการ
บริหารและต�ำแหน่งงานในสายงานหลัก และมีการทบทวนความ
คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้
เหมาะสมในทุกๆ ปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและ
ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
ศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก มีการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขานุการ
บริษทั เป็นต้นโดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/ อบรม กับสมาคมส่งเสริม ผู ้ บ ริ ห ารโดยการสลั บ โยกย้ า ยต� ำ แหน่ ง ภายใน ให้ เ กิ ด ความ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เชี่ยวชาญและทักษะในงานหลายๆ ด้าน และก�ำหนดให้มีการ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับบุคคลที่สามารถทดแทนต�ำแหน่งงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยกรรมการ การพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ในการ
ที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ในบริษัทเป็นครั้งแรก ฝ่ายจัดการจะจัดให้มี ปฏิบัติงาน
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ส�ำหรับขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด
เป็นดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทวีป  ชาติธ�ำรง
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ1 กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
8. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ
9. นายประพล พรประภา กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การ
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค กรรมการ
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท      
เลขานุการบริษัท คือ นายวิชัย สุรนัคครินทร์

(หมายเหตุ : นายพงษ์ ศั ก ดิ์ พรหมโรกุ ล ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
1
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
มีผลตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจการอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการบริษัท
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ
มี อ� ำ นาจและหน้ า ที่ จั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย  
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ ก� ำ หนดนโยบายและทิ ศ ทางการ
ด�ำเนินงาน รวมทั้งก�ำกับและควบคุมดูแลให้มีการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวังและรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท                          
1. ร่วมก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และนโยบาย
ส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. จัดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณ
ดังกล่าว และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
จรรยาบรรณเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้แน่ใจว่ากรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีการปฏิบัติตามนโยบาย
และจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  และได้มีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. มีส่วนร่วมในการก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริ ษั ท ตลอดจนก� ำ กั บ ดู แ ล
ให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
ที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และ
ความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. การรายงานการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของรายการที่ อ าจมี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และได้ ดู แ ลรายการดั ง กล่ า ว
อย่ า งรอบคอบ และเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ความขั ด แย้ ง ในการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงมีมาตรการดูแล กล่าวคือ
หากมีรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษทั
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จะด�ำเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในฐานะ
ที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียด
การท�ำรายการระหว่างกัน พร้อมทั้งเหตุผลของการท�ำรายการ
มูลค่ารายการ และ คู่สัญญาไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1
1) ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท วาระใด
ที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานที่ประชุม
จะขอให้ ก รรมการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย โดยให้
กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ และออกจาก
ที่ประชุม พร้อมงดออกเสียงในวาระนั้น ในกรณี
ที่ประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมจะเลือก
กรรมการที่ เ หลื อ อยู ่ เ ป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ด� ำ เนิ น การประชุ ม ต่ อ ไปจนกระทั่ ง สิ้ น สุ ด วาระ
ดังกล่าว และให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
2) กรรมการมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตนรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อห้าม
ของกรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึง่ หลักทรัพย์จดทะเบียนและการรายงานการมีสว่ น
ได้เสียของกรรมการ   
5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
รวมทั้งได้สอบทานระบบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร โดยมีการแบ่งแยกอ�ำนาจ
หน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่านและพนักงานไว้ชัดเจน ทั้งด้าน
การบริหารงาน การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน การควบคุมทางการ
เงิน การบริหารความเสี่ยง การดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
โดยมีการติดตาม ควบคุม และประเมินผล และจัดท�ำรายงานเสนอ
ต่อผู้บริหารในสายงานและคณะกรรมการโดยสม�่ำเสมอ  
คณะกรรมการตระหนักดีว่าการมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ด�ำเนิน
ตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยหน่วยงาน
ดังกล่าวจะท�ำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาไม่พบประเด็นความผิดพลาด
ที่ส�ำคัญ และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
6. การบริหารความเสี่ยง
ก�ำหนดนโยบายความเสีย่ ง (Risk Management Policy)
และกรอบบริหารความเสี่ยง ติดตามประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัท
เป็นธุรกิจให้บริการลูกค้าทางด้านการเงินซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
กับความเสี่ยงจึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหาร
ทางการเงิน การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ตลอดจนพนักงาน
ของบริษทั เอง โดยก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสีย่ ง
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งในด้ า นต่ า งๆซึ่ ง จะมี ก ารรายงาน
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มี
การทบทวนระบบหรื อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การ
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   และทุกครั้งที่พบว่า ระดับ
ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการให้
ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย
7. ดู แ ลให้ ก ระบวนการจั ด ท� ำ และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทาง
การเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
8. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณ
ของบริษทั ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารการจัดการ ให้เป็นไปตาม
นโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่เรือ่ งดังต่อไปนี้ ซึง่ คณะกรรมการ
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ
1) เรื่ อ งที่ ก ฎหมายก� ำ หนดให้ ต ้ อ งได้ ม ติ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น
2) การท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ของ
รายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบ
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

3) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส�ำคัญ ซึ่งมีมูลค่าของ
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการได้ ม าหรื อ จ� ำ หน่ า ยไป ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ บ ริ ษั ท
จดทะเบียน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวีป ชาติธ�ำรง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
โดยกรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 1  มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุ ม ภายในและพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้างานหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วาม
เป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
เสนอค่ า ตอบแทนของบุ ค คลดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง การ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี โ ดยไม่ มี ฝ ่ า ยจั ด การ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
8) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ทั่ ว ไป
ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หากพบหรือมีขอ้ สงสัย
ว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท� ำ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

53

        หากกรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารไม่ ด� ำ เนิ น การให้ มี ก าร 5. นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
โดยมี  ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
บริหารความเสี่ยง
การกระท�ำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คือ นางสุภชั ฌา ทวีรกั ษ์
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการบริหารความเสีย่ ง
8. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท
1. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของกลุม่ ธุรกิจการให้เช่าซือ้ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ณ
โดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้          
ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้าน
1. นายทวีป ชาติธ�ำรง
ประธานกรรมการสรรหาและ
การเงิ น ความเสี่ ย งด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                 
ด้ า นสภาพคล่ อ ง และความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบกั บ
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการสรรหาและ
ชือ่ เสียงของกิจการ เป็นต้น เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทให้ความเห็นชอบ
3. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา กรรมการสรรหา
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
คือ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
3. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและ
บริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา
4. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการ
กรรมการบริษัท และการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
บริหารความเสี่ยงโดยรวม ความมีประสิทธิผลของ
อื่นๆให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส  พิจารณา
ระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
สรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการด�ำเนิน
เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
งาน และการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ รวมถึ ง สิ่ ง ที่ ต ้ อ ง
อนุมัติ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
ประกอบด้วย ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
5 ท่าน ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
1. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ประธานคณะกรรมการ
เพือ่ ช่วยในการให้คำ� แนะน�ำปรึกษาแก่ฝา่ ยบริหาร และด�ำเนินการ
บริหารความเสี่ยง
2. นายพิสิฏฐ์  เปลี่ยมทรัพย์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31
3. นายอภิชัย  เอื้อมเสถียรพร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการบริหารความเสีย่ ง และผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน คือ
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1. นางสาวปฐมา  พรประภา

ประธานคณะกรรมการ
บริหาร
2. นายประพล  พรประภา
กรรมการบริหาร
3. นายรักสนิท  พรประภา
กรรมการบริหาร
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการบริหาร
5. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทั่ ว ไปในนามของบริ ษั ท และเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจการบริหาร
ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
3. ด�ำเนินการในเรื่องที่ปฏิบัติเป็นปกติของธุรกิจ รวมทั้ง
การด�ำเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอื่นๆ ของ
บริษัท
4. มีอ�ำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
และ/หรื อ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท
ทุกประการ

5. การพิ จ ารณาเพื่ อ รายงานผลประกอบการประจ� ำ
ไตรมาส ที่ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ปฏิบัติหน้าที่ อื่ นตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจดังกล่าว
ข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดให้
รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขั ด แย้ ง มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ไม่ใช่
รายการธุ ร กิ จ ปกติ ห รื อ เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการค้ า
ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
อนุมตั กิ ารท�ำรายการนัน้ และให้รายงานคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อทราบต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. มีอ�ำนาจในการอนุมัติและด�ำเนินการ ดังนี้
7.1 อ�ำนาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
หน่วย : บาท

กรยานยนต์
ผู้มีอำ�นาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ รถจักรยานยนต์ รถจัBig
Bike
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหารบริษัท

100,000
< 150,000
< 1,200,000
< 2,500,000
> 2,500,000

650,000
<1,000,000
<1,250,000
< 2,500,000
> 2,500,000

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

รถยนต์ใหม่

สินเชื่ออื่นๆ

1,500,000
75,000
< 2,000,000
< 120,000
< 5,000,000 < 2,500,000
< 10,000,000 < 20,000,000
> 10,000,000 > 20,000,000
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7.2 อ�ำนาจในการเซ็นสัญญา MOU (Memorandum
of Understanding), Confidentiality
Agreement, Letter of Intent และหรือบันทึก
ข้อตกลงเบือ้ งต้นในการจะซือ้ หรือจะขายทรัพย์สนิ
หนี้สิน และหรือกิจการ เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน
ระหว่ า งกิ จ การ เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป น� ำ เสนอ
คณะกรรมการบริษัท พิจ ารณาและหรืออนุมัติ
ในภายหลัง
7.3 มีอ�ำนาจในการขอวงเงินสินเชื่อและออกตราสาร
หนี้เพื่อกู้เงิน เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมี
เงื่อนไข
7.3.1  วงเงินไม่เกินครั้งละ 800,000,000 บาท
7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
7.3.3 ต้ อ งรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
7.4 มี อ� ำ นาจในการว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
ที่ปรึกษาทางภาษี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจ
สอบและประเมินราคา นายหน้าหรือ ตัว แทน
ในการด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ในข้อ 7.2 และ 7.3 หรือเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางบัญชี และหรือคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับ
กับกิจการ      
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
• กรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน
2 ราย จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามข้อบังคับ
ของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้
กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจาก
โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอ
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ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ จากนั้ น น�ำ เสนอรายชื่ อ กรรมการดั ง กล่ า วต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดังนี้
1. ต้ อ งเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี ลั ก ษณะ
ความเป็นผู้น�ำ
2. มีทักษะทางด้านวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และมีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท
3. เป็ น ผู ้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล มี ค วามคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์
ที่สามารถน�ำบริษัทไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย
4. ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู ้ แ สวงหาประโยชน์ ใ ห้ กั บ ตนเอง หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน
และไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
5. ต้องเป็นผูท้ มุ่ เทเวลาให้กบั ธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. ต้องไม่เป็นผูม้ ปี ระวัตใิ นเรือ่ งการทุจริต หรือมีพฤติกรรม
ส่อเจตนากระท�ำผิดกฎหมาย ทั้งในด้านส่วนตัวหรือบริษัท
7. ต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ายใต้ ข อบเขต อ� ำ นาจหน้ า ที่
ที่บริษัทก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัท
ก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวน 1
ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทมี่ กี ารเสนอชือ่ กรรมการท่านใหม่ทมี่ ใิ ช่กรรมการ
ท่านเดิมที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระเพื่อการเลือกตั้ง บริษัทจะจัด
ให้ มี ป ระวั ติ แ ละรายละเอี ย ดของบุ ค คลประกอบเพื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
สามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู ้ ถื อ หุ ้ น คนหนึ่ ง มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั บ หนึ่ ง หุ ้ น ต่ อ
หนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลหลายคน
เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้
รับการเลือกตั้งเป็นจ�ำนวนกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธานเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู ้ ม าด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การ
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา
กลัน่ กรองคุณสมบัติ ความเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ  ทักษะ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
ได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
• คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ
4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
กรรมการผู ้ จั ด การเป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู ้ ที่ จ ะไปบริ ห าร
ในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัท
ย่อย มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
จากบริษัทนั้นมีหน้าที่ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่อง
การท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วน
ถู ก ต้ อ ง และใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
และการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของ
บริษทั รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวม
มาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยได้ ก� ำหนดไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ (CG Policy) โดยสรุปนโยบาย
ส�ำคัญดังนี้
1. บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่   ี และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยก�ำหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
เมื่ อ เข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง ครั้ ง แรกและรายงานทุ ก ครั้ ง 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 งาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต าม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
ในปี 2558 กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร ได้ ร ายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
และได้ แ จ้ ง ให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ทราบเพื่ อ จั ด ท� ำ บั น ทึ ก การ
เปลี่ ย นแปลงและสรุ ป หลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
เป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
ในการประชุมครั้งถัดไป และเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีและ
แบบ 56-1
2. นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ ก� ำ หนดห้ า มไม่ ใ ห้ ก รรมการ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน น�ำข้อมูลไปเปิดเผย
แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ
โดยก�ำหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุจริตและยุตธิ รรมโดยสม�ำ่ เสมอ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
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ดังกล่าวถือเป็นการกระท�ำผิดวินยั จะได้รบั โทษตัง้ แต่ การตักเตือน
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจาก ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
     
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
หน่วย : บาท
ชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)

อื่นๆ

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่อง

ผลการประเมิ น การจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียน โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ประจ�ำปี 2550-2558 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน และได้รับ
การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านความโปร่งใส และค�ำนึงถึง
สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2551-2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ร่วมกันประเมินระดับการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ในระดับ 4 ดาว “ดีมาก”
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2.72

ค่าบริการอื่น
ไม่มี

ปี 2555 สมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทย มอบรางวั ล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ และ
อี ก 16 บริ ษั ท จากบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 599 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยม
ในการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี คะแนนเต็ม 100% ต่อเนือ่ ง
กัน 4 ปี (2552-2555)
ปี 2557 สมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทย มอบรางวั ล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ และ
อีก 13 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งหมด 528 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยม
ในการจั ด ประชุ ม ใหญ่ สามั ญ ประจ� ำ ปี คะแนนเต็ ม 100%
ต่อเนื่องกัน 6 ปี (2552-2557)

กรอบแนวความคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability
Framework)
เพือ่ ท�ำให้บริษทั ฯสามารถด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตพร้อมๆ กับ
สังคมได้อย่างยัง่ ยืน ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกๆ คน ยึดมัน่ การท�ำธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยทีส่ ดุ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นธุรกิจการเงินที่มีความส�ำเร็จและให้ประโยชน์
ที่ยั่งยืนต่อสังคมตามวิสัยทัศน์ของบริษัท
• วิสัยทัศน์
การเป็นบริษัทชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่ และเติบโต
อย่างยั่งยืนและธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม
• พันธกิจ
มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเสริมสร้างค่านิยมและวัฒ นธรรมองค์กรให้
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเต็มที่
ในการปกป้องทรัพย์สินและธ�ำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของ
บริษัท
2. รับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีวินัย
ในการด�ำเนินงานและค�ำนึงถึงความเสีย่ งทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคต
3. มีกระบวนการตัดสินใจและขัน้ ตอนการท�ำงานทีช่ ดั เจน
และโปร่งใส
4. ปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน และ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่ง
ผลประโยชน์
5. ให้ความใส่ใจต่อชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ภารกิจ
1. ความเป็ น ผู ้ น� ำ ในธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์ แ ละ
รถยนต์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. สร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงานของพนักงาน เสริม
สร้างความภูมิใจ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และ
การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ
การงานอย่างเท่าเทียมกัน
3. เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสังคม

บริ ษั ท มี แ นวความคิ ด ว่ า “ความรั บ ผิ ด ชอบ (CSR:
Corporate Social Responsibility)” คือการที่บริษัทจะต้อง
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความยัง่ ยืนในการด�ำเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการจรรโลงสังคม ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่ายอย่างครบถ้วน ซึงหลักการ
เหล่านี้อยู่ในกระบวนการท�ำงานของบริษัท และให้พนักงาน
มีส่วนร่วม
ในระดับองค์กร บริษทั มุง่ ประกอบกิจการตามหลักบรรษัท
ภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่ และสร้างความโปร่งใสในการท�ำงาน ควบควมการด�ำเนิน
กิจการให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ก�ำหนดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ และ
ปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎระเบี ย บของบริ ษั ท อย่ า ง
เคร่งครัด อีกทั้งบริษัทได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานและการให้บริการ ซึ่งน�ำไปสู่การสร้าง
ผลตอบแทนและคืนประโยชน์สู่สังคม
- มีการจัดท�ำคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานปฏิบตั ติ าม เพือ่ ให้อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย
และระเบียบของบริษัท โดยให้ยึดถือจรรยาบรรณนี้
ในการการกระท�ำทุกกิจกรรม การตัดสินใจและการท�ำ
ธุรกรรมต่างๆ โดยบริษัท จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง
- ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
		 ทางธุรกิจ (Codes of Conduct) ที่บริษัทจัดท�ำขึ้น
และก� ำ หนดให้ พ นั ก งานที่ เ ข้ า ท� ำ งานใหม่ ได้ ท ราบ
แนวปฏิบัติ ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพราะ
เชื่ อ ว่ า แนวทางดั ง กล่ า วจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ย
สร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความส�ำเร็จ
ระยะยาวให้กับบริษัท
แนวคิ ด ในการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบริ ษั ท
(CSR: Corporate Social Responsibility)
บริษัทมีแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังนี้
1. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไปของบริษัท
จะต้องให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) ทุกๆ ฝ่าย
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อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม อย่างเหมาะสมเพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายได้รบั ความเป็นธรรม
และความพึงพอใจบนความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. บริษัทมุ่งเน้นการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมภายในกระบวนการปกติของบริษัท (CSR in process)
ซึ่งหมายถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเนื้องานที่พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
3. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มนอก
กระบวนการ (After Process) ซึ่ง โดยส่วนใหญ่จ ะเป็นการ
สนับสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เช่น
กิจกรรมบริจาคสิ่งของ กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต เป็นต้น
• ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม-ต่ อ พนั ก งาน (CSR in
		 Employee’s Perspective) นโยบายการไม่ละเมิด
		 สิทธิมนุษยชน
ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในโอกาสของ
การจ้างงาน ความมัน่ คงและความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมทัง้ ท�ำให้
มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรู้ความช�ำนาญที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติ
งาน นอกจากนี้ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินงานและ
ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ ไม่มีการใช้หรือ
สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุน
แนวทางการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
ในปี 2558  บริษทั ไม่ได้รบั การร้องเรียนเรือ่ งราวการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าการด�ำเนิน
งานของบริ ษั ท ไม่ ไ ด้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้ม ที่จะเกิด
ผลกระทบกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น
การดูแลและการพัฒนาพนักงาน
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงาน
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสม
กับหน้าที่และต�ำแหน่งงาน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมสวัสดิการ
ที่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เงินพิเศษที่ผูกกับผลงาน เช่น โบนัส
จากการท�ำงาน รางวัลพนักงานดีเด่น ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการ
ต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ การจัดดูแลสุขภาพประจ�ำปี
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
บริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าการพัฒนาบุคลากร โดยวิธกี ารต่างๆ
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ที่เหมาะสมจะเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากร
มีคุณภาพ ศักยภาพและประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ความ
สามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับองค์กร โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับ
บุคลากรใหม่และ การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
		 2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรใหม่
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็นการฝึกอบรม
ให้ความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นแก่บคุ ลากรใหม่ เพือ่ ให้เข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร สามารถปรับตัวและท�ำงานในองค์กรได้
อย่างมีความสุข
		 2.2 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
บริษัทได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ง านได้
ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน
โอนย้ า ยต� ำ แหน่ ง งานอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยการพั ฒ นา
ตามกรอบ ดังนี้
- การพัฒนา โดยจัดให้มกี าร Training ตามระดับ
ต�ำแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการบริหาร
จัดการงานในแต่ละต�ำแหน่งให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
- การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากร
ที่มีความรู้ความช�ำนาญในด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมภายนอก
องค์กร
3. โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของพนั ก งานและความ
มั่นคงในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพของพนักงาน
เพราะเชือ่ ว่าหากพนักงานมีสขุ ภาพดีแล้ว พนักงานย่อมมีความสุข
และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั จึงได้ดำ� เนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
มาอย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้พนักงาน โดยมีรายการ
ตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ
- การต่อต้านสิ่งเสพติดภายในองค์กร
- จั ด สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล ที่ มุ ่ ง เน้ น การ
ช่วยเหลือพนักงานในกรณีที่พนักงานต้องเข้ารับ
การรักษาในฐานะผู้ป่วยใน และสวัสดิการในกรณี
เป็นผู้ป่วยนอก

- การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กบั พนักงาน จัดสถานที่
ออกก�ำลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจาก
การท�ำงาน และได้ใช้เวลาท�ำกิจกรรมต่างร่วมกัน
การจัดกิจกรรมกีฬาสีประจ�ำปี โดยเริ่มมาตั้งแต่
ปี 2552 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความสามัคคี
ฝึกการท�ำงานเป็นทีม เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้
และศักยภาพของพนักงาน
4. โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานทีป่ ระสบภัยทาง
ธรรมชาติ
ทั้ ง อุ ท กภั ย วาตภั ย ที่ ท� ำ ให้ พ นั ก งานต้ อ งสู ญ เสี ย
ทรัพย์สิน อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน ส�ำหรับเงินช่วยเหลือจะท�ำให้
พนักงานสามารถปรับตัวและสามารถกลับมาปฏิบัติงาน และ
ด�ำเนินชีวิตอย่างปกติต่อไป
เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2559  ผบู้ ริหารและเพือ่ นพนักงาน
กลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้มอบน�้ำใจเป็นเงินช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ แก่นายวิทวัส เมฆสงค์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา
กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้าน เป็นจ�ำนวนเงิน 145,000 บาท
5. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
     
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของพนักงาน ดังนั้น บริษัท จึงจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และซ้อม
ดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัด
สถานที่ท�ำงาน และจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึง
จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อการท�ำงาน
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้รบั ความปลอดภัย และสุขอนามัยทีด่ จี าก
การท�ำงาน
- จัดให้มีการฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัยและรณรงค์
การใส่หมวกกันน็อค
6. โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้างความ
มั่นคงในการด�ำเนินชีวิตให้กับพนักงาน
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงไปพร้อมกับการเติบโต
ของบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ด�ำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
- กองทุ น สวั ส ดิ ก ารคุ ้ ม ครองพนั ก งาน จั ด ตั้ ง เพื่ อ
บรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายของร่างกาย
และทรัพย์สิน ในกรณีประสบอุบัติเหตุ (ทั้งในเวลา
งานและนอกเวลา)

- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
ระหว่ า งสมาชิ ก และครอบครั ว สมาชิ ก ที่ ถึ ง แก่
ความตาย
- จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่ : ความคุ้มครองภัย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 24 ชม. อันเป็นผลท�ำให้สูญเสีย
ชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ โดยทุนประกันขึ้น
อยู่กับต�ำแหน่งงาน
- โครงการกองทุนการศึกษาบุตร ซึ่งมอบให้กับบุตร
โดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน ส�ำหรับประเภท
ของทุน ตามระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
สูงสุดถึงระดับอุดมศึกษา
- โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยได้สิทธิพิเศษ คือกู้ได้ 100%
จากราคาประเมิ น หรื อ ราคาซื้ อ ขาย และได้ รั บ
ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
- สวัสดิการพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีสมรสพนักงาน
พิ ธี ศ พของพนั ก งาน และพิ ธี ศ พของบุ ค คลใน
ครอบครัว
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น (CSR in
		 Business Partner’s Perspective and Shareholder’s
		 Perspective)
1. การมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายที่จะด�ำเนินธุรกิจ
โดยยึ ด ถื อ หลั ก บรรษั ท ภิ บ าล และการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างครบถ้วน เปิดช่อง
ทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร้องเรียนเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน
หรื อ บริ ก ารที่ บ กพร่ อ ง หรื อ แจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต การผิ ด
จรรณยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน ได้ที่ Investor@tk.co.th
หรือ ติดต่อกรรมการอิสระผ่านทาง ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง
website http://www.tk.co.th
2. มีระบบการคัดเลือกคูค่ า้ อย่างเป็นธรรมและปฏิบตั ติ อ่
คูค่ า้ อย่างเสมอภาค ยุตธิ รรม เป็นระบบ และโปร่งใส รวมทัง้ ตัง้ อยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
3. ยึดถือนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีต้ ามเงือ่ นไขหรือ
ข้อตกลงทางการค้า ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือมีเจตนาปกปิด
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้าหนี้ตลอดจนสถาบันการเงิน
เกิดความเสียหาย โดยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เช่น วัตถุประสงค์
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การใช้เงิน การช�ำระคืน หลักทรัพย์ค�้ำประกัน  กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ รับรูแ้ ละตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิ
อันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้นในการ
ด�ำเนินธุรกิจใดๆของบริษัท ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการท�ำซ�้ำ  ดัดแปลง หรือ
เผยแพร่ใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก่อน เว้นแต่การกระท�ำนั้น
ไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอื่น
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อชุมชน และสังคม (CSR in
		 Community’s Perspective and Society’s
		 Perspective)
1. บริษัทมีนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
ร่วมมือกับพันธมิตรของบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และอบรม
ความรู้ เช่น จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในการ
ขับขี่อย่างปลอดภัย มีวินัย และถูกกฎจราจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมความมีระเบียบในสังคม
2. ให้การสนับสนุนรถจักรยานยนต์ให้ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติและกองทัพบกเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจน�ำไปปฏิบตั หิ น้าที่
ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ, มอบเครือ่ งผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซล ให้แก่ทางส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมรณรงค์โครงการอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน
3. ร่ ว มบริ จ าคเงิ น สมทบทุ น แก่ มู ล นิ ธิ พ ระดาบส
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนพระดาบส
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4. สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาช่างกล โดยมอบ
เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนอาชีวะ
ต่างๆ ตลอดจนนโยบายปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่ส่งผล
กระทบ ทั้งต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน น�้ำ ไฟฟ้า อย่างคุ้มค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมาย
5. ปี 2554 บริษัทได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�ำ้ ท่วม โดย
พนักงานบริษัทร่วมแรงบรรจุถุงยังชีพเพื่อน�ำไปบริจาค จ�ำนวน
15,000 ถุง และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยน�ำพนักงาน
บริษัทและบริษัทในเครือกว่า 250 คน ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ
ที่สภากาชาดไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. กิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน
และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรของบริษัท
โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัท ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
กว่า 20 ปี
7. ปี 2555 บริษัทฯ ฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง
บริ ษั ท มี ก ารฉลองยิ่ ง ใหญ่ โดยมอบโชคให้ กั บ ลู ก ค้ า เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ จ�ำนวนกว่า 40 ล้านบาท
8. ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ได้บริจาคผ้าห่มเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาวในทุกจังหวัดทางภาคเหนือและอีสาน
ตอนบนของประเทศ เป็นจ�ำนวน 2,320 ผืน
9. วันที่ 7 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมมอบทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนสอนศาสนา “บาแล
สันติสุข” ชุมชนบ้านป่า ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนศาสนา จ�ำนวน
15,000 บาท

       10. วันที่ 9 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมมอบเงินส่วนหนึ่งจากกิจกรรม Fat Off ซึ่งเป็น
กิ จ กรรมที่ บ ริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี สุ ข ภาพที่ ดี ให้ กั บ
มูลนิธิรามาธิบดี เป็นจ�ำนวนเงิน 50,000 บาท
       11. วันที่ 29 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมเลี้ยงอาหารว่างเด็ก ณ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
รั ง สิ ต ” พร้ อ มมอบสิ่ ง ของและทุ น ทรั พ ย์ เป็ น จ� ำ นวนเงิ น
27,600 บาท
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in
		 Environment’s Perspective)
โครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทให้ความส�ำคัญกับการ
ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น โครงการ และกิ จ กรรมต่ า งๆ
เพื่ออนุรักษ์ และเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างคุ้มค่า
มากที่สุด
1. การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้อยู่ในบริษัท และ
ส�ำนักงานสาขาของบริษัทให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน
2. โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทส่งเสริมให้พนักงาน
จั ด เก็ บ เอกสารส� ำ คั ญ หรื อ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ ในรู ป แบบของ
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ
และก่อให้เกิดความสะดวก ในการน�ำไปใช้งาน
3. ส่งเสริมการใช้กระดาษ ที่มีการใช้งานแล้ว 1 หน้า
ให้น�ำอีกหน้ากลับมาใช้งานใหม่เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ
4. ท�ำป้ายรณรงค์การเปิด-ปิดใช้น�้ำ  ภายในส�ำนักงาน
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
5. รณรงค์การขึ้น-ลงลิฟท์ชั้นเดียวให้ใช้วิธีข้ึน-ลงบันได
แทน เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า
6. รณรงค์การปิดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้มีการใช้งาน
7. การปิดไฟในช่วงพักกลางวันหรือในช่วงที่พนักงาน
หรือผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�ำงานเป็นเวลานาน
แนวทางปฏิบตั เิ พิม่ เติมเกีย่ วกับการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับคอรัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอรัปชั่น เพื่อ
ให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
1. บริ ษั ท มี น โยบายในการด� ำ เนิ น การต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
คอรัปชั่น โดยได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร

ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายให้บคุ ลากรทุกคน
ในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และโปร่งใส รวมทัง้ สนับสนุนในการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและการคอรัปชั่น
1.1 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ควบคุมป้องกัน
การทุจริตภายในองค์กร ตลอดจนการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
อย่างจริงจัง
1.2 เผยแพร่ น โยบายนี้ ภ ายในองค์ ก รอย่ า งทั่ ว ถึ ง
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนปฏิบัติ  และบริษัทฯ
ก�ำหนดมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้บริห าร พนั ก งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายใน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้
สินบน หรือการคอรัปชั่นต่างๆ
1.3 มีการเน้นย�ำ้ มาตรการนีผ้ า่ นการอบรม การประชุม
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และ
พนั ก งานทุ ก คนตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอรัปชั่น
1.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอรัปชั่น
1.5 บริ ษั ท มี ก ลไกการรายงานสถานะทางการเงิ น
ที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ
1.6 นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุม
ไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ การเลื่อนต�ำแหน่ง
การฝึกอบรม การประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยก�ำหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสือ่ สารท�ำความ
เข้าใจกับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมีการควบคุมดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย
ช่องทางเพือ่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องสามารถแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดย
ไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและกลั่นแกล้งด้วยประการ
ใดและมีมาตรการคุม้ ครองให้กบั ผูร้ ายงานรวมถึงการแต่งตัง้ บุคคล
เพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
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2. นโยบายการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
การรับหรือให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึง
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สามารถ
กระท�ำได้ในวิสยั อันควรในเทศกาลหรือประเพณีนยิ ม โดยให้อยูใ่ น
มูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ การรับดังกล่าวจะต้องไม่เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle
		 Blowing Policy)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท
ย่อย มีแนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัท
ภิบาลทีด่ ี ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน และผูม้ สี ว่ น
ได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม โดยบริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ นโยบายการแจ้ ง เบาะแส
(Whistle Blowing Policy) โดยได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว         
เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณี
ที่เกิดการทุจริต ฉ้อโกงในสาระที่ส�ำคัญ และกระทบต่อความรู้สึก
เช่นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของ
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บริษัท และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข
หรือด�ำเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ
เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ
4. นโยบายเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน
		 และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
		 (Anti-Money launderimg : AML)
บริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ส�ำคัญ มุ่งหมายเพื่อก�ำจัด
ป้องกัน มิให้กลุ่มอาชญากร หรือผู้ก่อการร้ายมาใช้ผลิตภัณฑ์
บริการหรือธุรกรรมต่างๆของบริษัท เป็นช่องทางหนึ่งในการ
ฟอกเงิ น หรื อ สนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย และ
สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับ
ส�ำนักงาน ปปง. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึง
การป้ อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น และ
การก่อการร้าย ถูกอาชญากร หรือผู้ก่อการร้ายใช้เป็นช่องทาง
ในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดยนโยบายนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ และ
ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ และ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุม บริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำ�ไปใช้
ภายใน
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�นาจ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมกับบุคคล
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ ที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
ของการมีระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท สำ�หรับการควบคุมภายในด้านอื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่า บริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมิน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมุ่งเน้นความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน อันจะส่งผลให้บริษัท
สามารถดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
รวมถึ ง มี ร ะบบบั ญ ชี แ ละรายงานทางการเงิ น ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
เชื่ อ ถื อ ได้ สามารถป้ อ งกั น และรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น หรื อ ลดความ
เสี ย หายที่ เ กิ ด จากความผิ ด พลาดหรื อ การทุ จ ริ ต ตลอดจนมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำ�การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท ประจำ�ปี 2558 โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุ ม ภายในและการซั ก ถามข้ อ มู ล จากฝ่ า ย
บริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สำ�คัญ เกี่ ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นร่วม
กันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะ
สมกั บ สภาพการดำ�เนิ น งานปั จ จุ บั น โดยบริ ษั ท มี บุ ค คลากร
อย่างเพียงพอที่จะดำ�เนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ ง มี ร ะบบควบคุ มภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแ ล
การดำ�เนินงานของบริษัทย่อย สามารถป้องกันทรัพย์สินของ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556
เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้
แต่งตั้ง นางสุภัชฌา ทวีรักษ์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้จัดการสำ�นัก
ตรวจสอบภายใน และเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะ
เดียวกับบริษัท และในธุรกิจของบริษัท เป็นระยะเวลามากกว่า
20 ปี และมีความเข้าใจในธุรกิจและการดำ�เนินงานของบริษัท
จึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ เ สนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
รับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
ทั้ ง นี้ ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน โยกย้ า ย
ผู้ ดำ�รงตำ�แหน่ ง ดั ง กล่ า ว ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ผู้ ดำ�เนิ น การตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ดำ�รงตำ�แหน่ ง ดั ง กล่ า ว ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2558
(แบบ 56-1)
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ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ

ความจ�ำเป็น/หมายเหตุ

10.20 ล้านบาท เป็ น ค่ า บริ ก ารด้ า นกฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด ท� ำ และเก็ บ รั ก ษาสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ
ตลอดจนด�ำเนินคดีและบังคับคดีกับลูกหนี้ที่มีปัญหา ค่าบริการทางกฎหมาย
ที่คิดระหว่างกันเป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการรายอื่น
เสนอมา และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สัญญา
มีก�ำหนด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

4.40 ล้านบาท เป็นค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์  ซึง่ เป็นอัตราทีค่ ดิ กันตามปกติทั่วๆ ไป

30.70 ล้านบาท เป็นค่าเช่าอาคารส�ำนักงานตั้งอยู่ในท�ำเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพร้อมอัตรา
ค่าเช่าต�่ำกว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีก�ำหนด 3 ปี
ระยะเวลาสิ้นสุดคือ
สัญญาที่ 1-2     
สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2560
สัญญาที่  3          สิ้นสุด 31 ตุลาคม  2560
สัญญาที่  4-9          สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
สัญญาที่ 10-12     สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2561

มูลค่าของ
รายการ

8.30 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหน เช่น ค่าซ่อม  ค่าน�้ำมันรถใช้งาน ซึ่งเป็น
ราคาทั่วไปตามท้องตลาด
19.30 ล้านบาท เป็นรถใช้งานบริษัท

ซื้อสินทรัพย์ถาวร

     2.10 ล้านบาท เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าใช้กันอยู่ทั่วไป

ค่านายหน้าขายรถ
ค่าใช้จ่ายอื่น

334.10 ล้านบาท เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป

ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์      1.90 ล้านบาท เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

ค่าบริหารงาน
		

ค่าสาธารณูปโภค

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่    ค่าเช่าและบริการ
และกรรมการร่วมกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2558 จากงบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้
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เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ
และกรรมการร่วมกัน
ค่านายหน้าขายรถ

บริษัทโตโยต้าปทุมธานี ผู้จำ�หน่าย
โตโยต้า จำ�กัด

บริษัท นภัส จำ�กัด

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าใช้จ่ายอื่น
และกรรมการร่วมกัน

บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำ�กัด

0.04 ล้านบาท

   0.20 ล้านบาท

ขายสินทรัพย์ถาวร

เป็นผูถ้ อื หุน้ และมีกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ร่วมกันในบริษัทย่อย

     0.84 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่น

  75.90 ล้านบาท
    0.59 ล้านบาท

    0.08 ล้านบาท

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์   0.36 ล้านบาท
และกรรมการร่วมกัน
ค่าเช่า
    5.10 ล้านบาท

    0.80 ล้านบาท

มูลค่าของ
รายการ

บริษัท เอสพีเอสยู จำ�กัด (มหาชน)

ขายสินทรัพย์ถาวร

ลักษณะของรายการ

กรรมการบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการ)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ค่าบริการขนส่ง  เป็นราคาตลาดที่มีการซื้อขายกันทั่วไป

เป็นราคาตลาด

ค่าซ่อมรถ  เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าใช้กันอยู่ทั่วไป

ค่าซ่อมรถ  เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

เป็นค่าเช่าโกดัง  อัตราค่าเช่าต�่ำกว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3
สัญญามีก�ำหนด 1-3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ  
สัญญาที่ 1-2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2559

เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

ความจ�ำเป็น/หมายเหตุ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
การท�ำรายการระหว่างกัน จะเสนอให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการอิ ส ระของกลุ ่ ม บริ ษั ท พิ จ ารณา
ให้ความเห็นต่อการท�ำรายการระหว่างกันว่าเป็นไปตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
กลุม่ บริษทั มีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้
ในอนาคต โดยก�ำหนด เงือ่ นไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลักษณะการค้า
โดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการ
อิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้ง
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย
หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต กลุ ่ ม บริ ษั ท
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ
ไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้
กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระหรื อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไป
ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่
กรณี ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
กลุ่มบริษัท
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ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ รายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน
โดยค�ำนึงความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ พบว่าเป็นการ
ท�ำรายการตามปกติทวั่ ไปของการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ตามนโยบายบริษทั   และพิจารณามูลค่ารายการเปรียบเทียบราคา
ยุติธรรมหรือราคาตลาดทั่วไป   จากการสอบทานคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• รายการกับบริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นส�ำนักงาน ท�ำสัญญาเช่า
ระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าอาคารต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรมทุก
สัญญา ค่าบริการทางกฎหมาย ซึ่งค่าใช้จ่ายตามสัญญาต�่ำกว่า
ค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการรายอื่นเสนอมา และเป็นค่าซื้อ สิ น ค้ า มา
เพื่อให้เช่าซื้อและใช้งานภายในบริษัท ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคา
ที่ซ้ือขายกันทั่วไป นอกนั้นเป็น ค่านายหน้าขายรถ ค่าซ่อมรถ
ใช้ ง าน ค่ า น�้ ำ มั น รถ ค่ า สาธารณู ป โภค และค่ า เครื่ อ งเขี ย น
แบบพิมพ์ ซึ่งเป็นราคาตลาดทั่วไป
• รายการกับบริษัทเอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน) เป็นการ
จ่ายค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร  อัตราค่าเช่าต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรม
และเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ซึ่งเป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป
• รายการกับบริษัทโตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า
จ�ำกัด เป็นรายการซื้อสินค้ามาเพื่อเช่าซื้อ ค่านายหน้าขายรถ
และค่าซ่อมรถ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป  
• รายการกับบริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด เป็นรายการ
ค่าซ่อมรถ  ซึ่งเป็นราคาตลาดทั่วไป
• รายการกับบริษัท นภัส จ�ำกัด เป็นการจ่ายค่าบริการ
ด้านขนส่ง ซึ่งเป็นราคาตลาดทั่วไป
• รายการกับกรรมการบริษทั เป็นการซือ้ ขายยานพาหนะ
ซึ่งเป็นราคาตลาดทั่วไป

เศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาส 4
ปี 2557 อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันตัวเลขการส่งออกยังคง
ติดลบเป็นปีที่ 3 อันเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในจีน,
ASEAN, ญี่ปุ่น และยุโรปซึ่งเป็นคู่ค้าส�ำคัญของประเทศไทย
ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่สินค้า
เกษตรหลักของประเทศ เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน ข้าวโพด
อ้อย และน�้ำตาล มีราคาตกต�่ำ เนื่องจากราคาน�้ำมันดิบโลก (WTI)
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากต้นปี 2558 ที่ราคา US$ 48 ต่อ BARREL
มาอยู่ที่ US$ 36 ต่อ BARREL อีกทั้งประเทศไทยประสบปัญหา
ภัยแล้งติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 และคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึง
ปี 2559 เนื่องมาจาก EL NINO ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี
ประกอบกับหนีค้ รัวเรือนซึง่ สูงถึง 80% ของ GDP  ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อการบริโภคภายในประเทศในระยะสั้น ในปี 2558 ตลาด
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ มียอดจ�ำหน่ายลดลงทั้ง 2 ตลาด
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3 ตลาดรถจั ก รยานยนต์ มี ย อดจ� ำ หน่ า ย
1,671,237 คัน ลดลง 1.7% จากปีก่อน ส่วนตลาดรถยนต์
มียอดจ�ำหน่าย 799,592 คัน ลดลง 9.3% จากปีก่อน โดย
ในปี 2558 ยอดจ� ำ หน่ า ยรายเดื อ นรถจั ก รยานยนต์ สู ง กว่ า
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 6 เดือน ด้านยอดจ�ำหน่ายรถยนต์
รายเดื อ นรถยนต์ ล ดลง 30 เดื อ นต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ ง เดื อ น
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม รถยนต์มียอดจ�ำหน่ายรายเดือน
สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปี 2559 จะมีการขึ้นภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ ท�ำให้ผู้ซื้อเร่งการซื้อในช่วง 2 เดือนหลังของปี 2558
ในระยะกลางและระยะยาวทางรั ฐ บาลไทยมี แ ผนที่ จ ะลงทุ น
ในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการขนส่งในประเทศ AEC ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทย

ลดต้ น ทุ น ในด้ า นการขนส่ ง และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
ใน ASEAN โดยโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ คาดว่าจะท�ำให้
GDP ขยายตัวเพิ่มอีก 0.5% ต่อเนื่องไปอีกหลายปี                          
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ และลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมรวม 7,252.3 ล้านบาท  ลดลง 6.6% จาก 7,767.8
ล้านบาท ในปี 2557 โดยมีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ณ สิ้นปี
2558 จ�ำนวน   6,266.2 ล้านบาท ลดลง 7.4% จาก 6,768.3
ล้านบาท ในปี 2557 และมีลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ณ สิ้นปี 2558
จ�ำนวน 810.4 ล้านบาท ลดลง 18.9% จาก 999.5 ล้านบาท
ในปี 2557 และตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทได้เริ่มให้สินเชื่อ
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม จากลูกหนี้เช่าซื้อที่มีประวัติการผ่อนช�ำระที่ดี
ของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรวม 175.6
ล้านบาท เนื่องจากสภาวะตลาดรวมในประเทศที่ยอดจ�ำหน่าย
ทั้ ง รถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ ยั ง คงลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 3 ปี
ติ ด ต่ อ กั น อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ยั ง คงนโยบายการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ อย่ า ง
ระมัดระวัง  ต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน
ผลการด�ำเนินงาน
รายได้

ในปี 2558 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2556
ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2558 ท�ำให้กลุ่มบริษัทฐิติกร มีรายได้รวม
ลดลง โดยมีรายได้รวมปี 2558 จ�ำนวน 3,394.1 ล้านบาท ลดลง
7.7% จาก 3,679.1 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาโดยแยกเป็นประเภท
รายได้ดังนี้
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2558
ล้านบาท
รายได้จากการให้เช่าซื้อ
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์
รวมรายได้จากการให้เช่าซื้อ

2,506.3
47.0
2,553.4

2557
%
73.8
1.4
75.2

ล้านบาท
2,758.4
66.1
2,824.5

%
75.0
1.8
76.8

2556
ล้านบาท
%
2,944.5
82.5
3,027.0

%
ผลต่าง
58-57

		
75.8
-9.1
2.1
-28.9
77.9
-9.6

%
ผลต่าง
57-56
-6.3
-19.9
-6.7

รายได้จากการให้กู้ยืม								
รายได้จากการให้กู้ยืม
13.1
0.4
รายได้อื่นๆ						 		
ขายสินค้า
31.1
0.9
21.0
0.6
33.4
0.9
48.3
-37.1
รายได้ค่าปรับช�ำระเงินล่าช้า
54.9
1.6
51.0
1.4
46.0
1.2
7.6
10.9
หนี้สูญรับคืน
384.9
11.3
423.0
11.5
366.9
9.4
-9.0
15.3
อื่นๆ
356.8
10.6
359.6
9.8
410.2
10.6
-0.7
-12.3
รวมรายได้อื่นๆ
827.7
24.4
854.6
23.2
856.5
22.1
-3.1
-0.2
รวมรายได้

3,394.1

100.0

รายได้จากการให้เช่าซื้อรวมปี 2558 จ�ำนวน   2,553.4
ล้านบาท ลดลง 9.6% จาก 2,824.5 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
แยกเป็นรายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปี 2558 จ�ำนวน
2,506.3 ล้านบาท ลดลง 9.1% จาก 2,758.4  ล้านบาท ในปีที่
ผ่านมา เนื่องจากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ลดลง
ตามตลาดรถจักรยานยนต์   และรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์
ปี 2558 จ�ำนวน 47.0 ล้านบาท ลดลง 28.9% จาก 66.1
ล้านบาทในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ บริษทั มีนโยบายไม่เน้นการปล่อยสินเชือ่
รถยนต์ อีกทั้งรถยนต์มือสองมีราคาตกต�่ำ  หลังจากมีโครงการ
รถคั น แรกเมื่ อ ปี 2555 และเนื่ อ งจากธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ รถยนต์
ให้ผลตอบแทนน้อยกว่ารถจักรยานยนต์มาก และมีรายได้จาก
การให้กู้ยืมจ�ำนวน 13.1 ล้านบาท   รายได้อื่นๆ รวมปี 2558
จ�ำนวน 827.7 ล้านบาท ลดลง 3.1% จาก 854.6 ล้านบาท
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3,679.1

100.0

3,883.5

100.0

-7.7

-5.3

ในปีที่ผ่านมา โดยรายได้อื่นๆ ลดลงเกิดจากการติดตามหนี้สูญ
รับคืนได้น้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
รายได้ค่าบริการต่างๆที่เรียกเก็บจากลูกค้าลดลงตามปริมาณ
การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ที่ ล ดลง ส� ำ หรั บ ปี 2558 รายได้ จ ากการ
ให้เช่าซือ้ มีสดั ส่วน  75.2% ของรายได้รวม ส่วนรายได้อนื่ มีสดั ส่วน  
24.4% ของรายได้รวม รายได้จากการให้กู้ยืมมีสัดส่วน 0.4%
ของรายได้รวม
ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่รุนแรง
ทางธุ ร กิ จ ท� ำ ให้ ก ารปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ของบริ ษั ท ลดลง จากการ
พิจารณาปล่อยสินเชือ่ อย่างรัดกุมและเข้มงวด บริษทั จึงมีคา่ ใช้จา่ ย
ในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน ดังนี้

(ล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ต้นทุนทางการเงิน

31.8
1,800.8
891.8
83.6
153.8

21.1
1,936.6
1,279.9

32.2
2,018.4
1,203.9

51.0
-7.0
-30.3

-34.5
-4.0
6.3

211.6

221.8

-27.3

-4.6

รวมค่าใช้จ่าย

2,961.8

3,449.1

3,476.4

-14.1

-0.7

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,961.8
ล้านบาท ลดลง 14.1% จาก 3,449.1 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา   
ประกอบด้ ว ยต้ น ทุ น จากการขายสิ น ค้ า รถจั ก รยานยนต์ ร วม
31.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,800.8
ล้านบาท ลดลง 7.0% จาก 1,936.6 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา  
เนื่องจากการขยายสินเชื่อลดลงท�ำให้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ลดลงตามสัดส่วน ในปี 2558 บริษทั มีนโยบายเร่งระบายรถรุน่ เก่า
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สต๊อกสินค้ารถรับคืน ณ สิ้นปี 2558 จ�ำนวน
160.8 ล้านบาท ลดลง 15.5% จาก 190.2 ล้านบาท ในปี
ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในระยะสั้น แต่
ทางบริ ษั ท มั่ น ใจว่ า จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผลการด� ำ เนิ น การ
ในระยะกลาง และระยะยาวได้อย่างมั่นคง    
ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยด้านหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ ในปี 2558
จ�ำนวน 891.8 ล้านบาท ลดลง 30.3% จาก 1,279.9 ล้านบาท
ในปีทผี่ า่ นมา   เป็นผลจากนโยบายการเร่งตัดหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัย
จะสูญต่อเนื่อง 3 ปี อีกทั้งการพิจารณาปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุม
และเข้มงวด ส่งผลให้ลกู หนีใ้ นปัจจุบนั เป็นลูกหนีท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพดีขนึ้
ตามล�ำดับ

% ผลต่าง 58-57 % ผลต่าง 57-56

ในปี 2558 บริ ษั ท มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ ป็ น รายการพิ เ ศษคื อ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในบริษัทย่อย จ�ำนวน
83.6 ล้านบาท
ในปี 2558 กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ต ้ น ทุ น การกู ้ ยื ม เฉลี่ ย 3.9%
โดยดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2558 มีจ�ำนวน 153.8
ล้านบาท ลดลง 27.3% จาก 211.6 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
ซึง่ สอดคล้องกับการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินลดลงเนือ่ งจากใช้
เงินในการขยายสินเชื่อลดลง
ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2558 กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น
โดยก�ำไรสุทธิ ปี 2558 จ�ำนวน 408.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.1%
จาก 198.1 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา  สาเหตุที่ก�ำไรสุทธิปี 2558
เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลงจากการชะลอการปล่อย
สินเชื่อ รวมทั้งการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพและลูกหนี้
มีคุณภาพดีขึ้น
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไรเปรียบเทียบ
3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
เช่าซื้อรถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

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

33.6
38.1
5.6

34.2
39.6
5.8

4.1
4.1
4.1

3.9
3.9
3.9

29.4
34.0
1.5

30.2
35.7
1.8

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้ น ปี 2558 กลุ ่ ม บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม 8,283.7 โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการหดตัวตามสภาวะของ
ล้านบาท ลดลง 5.5% จาก 8,767.2 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ตลาดรถจักรยานยนต์  
โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทที่ลดลง ได้แก่ ลูกหนี้เช่าซื้อ
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รถจักรยานยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ – รถยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รวม
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ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

6,266.2

6,768.3

7,707.9

-7.4

-12.2

810.4

999.5

1,350.9

-18.9

-26.0

7,076.6

7,767.8

9,058.8

-8.9

-14.3

% ผลต่าง 58-57 % ผลต่าง 57-56

ปี 2558 ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม จ�ำนวน 7,076.6  ล้านบาท
ลดลง 8.9% จาก 7,767.8 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา   แยกเป็น
ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิ จ�ำนวน 6,266.2 ล้านบาท
ลดลง 7.4% จากจ�ำนวน 6,768.3 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์สุทธิ จ�ำนวน 810.4 ล้านบาท ลดลง 18.9%
จากจ�ำนวน 999.5  ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ในไตรมาส 3 ปี 2558
บริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ลู ก หนี้ เ งิ น ให้ กู ้ ยื ม ณ สิ้ น ปี 2558
มียอดลูกหนี้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืม รวม 175.6 ล้านบาท
อนึง่ ลักษณะของสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ของกลุ่มบริษัทนั้นได้มีการกระจายความเสี่ยงตามลักษณะของ
ธุรกิจอยู่แล้ว โดยจะมีการกระจายลูกค้าออกไปเป็นจ�ำนวนมาก
ราย แต่ละรายวงเงินเฉลีย่ ไม่เกิน 50,000 บาท และ 600,000 บาท
ลูกหนี้ตามสัญญา

ส�ำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ตามล�ำดับ ท�ำให้กลุ่มบริษัท
มีการกระจายความเสี่ยงจากความสามารถในการช�ำระหนี้ของ
ลูกหนี้รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้การที่กลุ่มบริษัท
มีนโยบายการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เข้มงวด ท�ำให้
ณ สิ้นปี 2558 กลุ่มบริษัทมีการส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไว้ถึง 518.5 ล้านบาท คิดเป็น 6.6% ของลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อสุทธิและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ) หรือการตั้งส�ำรองหนี้สูญสูงถึง 396.7% เมื่อเทียบกับ
ยอดลูกหนี้ที่ค้างช�ำระเกิน 6 เดือน จ�ำนวน 130.7 ล้านบาท
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
และลู ก หนี้ เ งิ น ให้ กู ้ ยื ม สุ ท ธิ (ก่ อ นหั ก ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ )
จ�ำแนกตามอายุของลูกหนี้ค้างช�ำระดังนี้

2558

2557

2556

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

5,071.9

65.3

5,332.4

64.2

6,489.7

67.4

ค้างชำ�ระ 1 เดือน

1,150.4

14.8

1,282.5

15.4

1,414.4

14.7

ค้างชำ�ระ 2-3 เดือน

1,144.6

14.7

1,275.1

15.4

1,297.8

13.5

ค้างชำ�ระ 4-6 เดือน

273.4

3.5

310.5

3.7

292.9

3.0

ค้างชำ�ระ 7-12 เดือน

78.5

1.0

66.3

0.8

74.5

0.8

ค้างชำ�ระมากกว่า 12 เดือน

52.2

0.7

35.8

0.4

54.2

0.6

7,770.9

100.0

8,302.6

100.0

9,623.5

100.0

รวมลูกหนี้

ในปี 2558   มีลูกหนี้ในส่วนที่ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
มีสัดส่วน 94.8%  ลดลงจาก 95.0% ในปีที่ผ่านมา  และบริษัท
มีลูกหนี้ค้างช�ำระที่เกินกว่า 3 เดือน 5.2%   เพิ่มขึ้นจาก 5.0%
ในปีที่ผ่านมา   ซึ่งเกิดจากความล่าช้าในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้
บางกลุ่มจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง

เพื่ อ เป็ น การบริ ห ารต้ น ทุ น การเงิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
บริษัทยังคงสัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว (รวมที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายใน 1 ปี) ที่ 98%
ณ สิ้นปี 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 3,962.4 ล้านบาท
ลดลง 16.8 % จาก 4,764.6 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา  ซึ่งเกิดจาก
การที่บริษัทมีการปล่อยสินเชื่อลดลง การกู้ยืมเงินจากสถาบัน
หนี้สิน
การเงินจึงลดลง โดยมีสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวต่อเงินกู้ระยะสั้น
ในปี 2558 บริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่องและ ปี 2558 และ ปี 2557 อยู่ที่ 98 : 2 และ 85 : 15 ตามล�ำดับ
ต้นทุนทางด้านการเงิน ท�ำให้บริษัทมีสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดประเภทของเงินกู้ยืม  ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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2558

ประเภทของเงินกู้

2557

2556

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว

14.4
50.6
2,940.0
519.0

0.4
1.4
83.4
14.7

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

รวมเงินกู้ยืม

3,524.0

100.0

4.400.6

100.0

5,838.7

100.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภายใต้การควบคุมอนุมัติการปล่อยสินเชื่ออย่างเข้มงวด ปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน 90 ล้านบาท เมื่อ
และความช�ำนาญของกลุ่มบริษัท ท�ำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัท วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ดังรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
มีก�ำไรสุทธิ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน ผู้ถือหุน้ ดังนี้  
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือต้นปี
บวก  ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจการควบคุม
บวก กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
หัก    เงินปันผลจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือสิ้นปี

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

4,002.6

4,013.9
8.0
195.7
215.0
4,002.6

3,800.2

408.7
90.0
4,321.3

% ผลต่าง 58-57 % ผลต่าง 57-56

428.7
215.0
4,013.9

-0.3
-100.0
108.8
-58.1
8.0

5.6
-54.4
0.0
-0.3

ณ  สิ้นปี 2558 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,321.3 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา  โดยมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้   
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.0% จาก 4,002.6 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา    ปี 2558  และ ปี 2557  เท่ากับ 0.9  และ 1.2  ตามล�ำดับ
และมีกำ� ไรสะสม 2,839.8 ล้านบาท  เพิม่ ขึน้ 12.6% จาก 2,521.6  
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
ชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2.72

ค่าบริการอื่น
ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มี
ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ   งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไม่มีข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ถูกต้องครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
สม�่ำเสมอ จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่าการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระดับการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดร.ชุมพล  พรประภา
ประธานกรรมการ

นางสาวปฐมา  พรประภา
กรรมการผูจ้ ดั การ

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

85

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

86

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

89

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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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. Surin Dhammanives 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 2015, 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 2015, 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, 2015.  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 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 and
human resource development plan for its internal audit
teams to be on par with international standard. 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 2016, the Audit Committee proposes for the
approval of the Board of Directors and the Annual
General Shareholders’ Meeting 2016 the appointment of
Mr. Methee Ratanasrimetha, Certified Public Accountant
registration No. 3425 or Mr. Akadet Pliensakul, Certified
Public Accountant registration No. 5389 or Mr. Pisit
Chiwaruangroch Certified Public Accountant registration
No. 2803 from M.R. & Associates Co., Ltd. to serve as the
independent auditor with an auditor fee of 3,050,000
Baht increase from 2,720,000 Baht in 2015.
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 18, 2016
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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 and society.
		 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.  In addition, a subsidiary company
with registered capital of Baht 50 million has been
established in 2015 to operate Nano financing business.
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 returns 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 hirepurchase 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 2015
the Company has 92 branches covering 54 provinces
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. In addition, a subsidiary company under the name
“TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.” has been established in
2015 to operate Nano financing business.
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The shareholding structure of the Group is presented as follows;

Thitikorn Plc.
Bangkok and fifty three provinces
in Thailand

99.99%

99.99%
C.V.A. CO., Ltd.

Debt collection service provider

99.60%
Suosdey Finance PLC.
Motorcycle and automobile
hire purchase provider in Cambodia
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Chayapak Co., Ltd.
Automobile hire purchase service
provider Bangkok and vicinity

61.91%
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Motorcycle and automobile             
hire purchase provider in Laos

99.99%
TK Debt Services Co., Ltd.
Debt collection service provider

99.99%
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
Nano Finance in Thailand

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 TK Ngern Tan Jai Co., Ltd. The Company
main business is to provide hire-purchase services

for both motorcycle and automobile. In 2015, TK
revenue breakdown structure for motorcycle hirepurchase : automobile hire-purchase : others income
were 74 : 1 : 25
Revenue structure for Group of Companies
		 Revenue breakdown structure for the years
2013-2015 are categorized as follows:
Consolidated
2015
THB
%
Million

Consolidated
2014
THB
%
Million

Consolidated
2013
THB
%
Million

2,506.3

73.8

2,758.4

75.0

2,944.5

75.8

47.0

1.4

66.1

1.8

82.5

2.1

13.1

0.4

Sales of products

31.1

0.9

21.0

0.6

33.4

0.9

Fee income

54.9

1.6

51.0

1.4

46.0

1.2

Bad debt recovery

384.9

11.3

423.0

11.5

366.9

9.4

Other

356.8

10.6

359.6

9.8

410.2

10.6

827.7

24.4

854.6

23.2

856.5

22.1

3,394.1

100.0

3,679.1

100.0

3,883.5

100.0

Business Group/operated by

% share holding

1. Motorcycle Hire-purchase
Thitikorn Plc.

99.99

Suosdey Finance PLC

98.00

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

61.91

Total revenue

			

2. Automobile Hire-purchase
Chayapak Co., Ltd.

99.99

Total revenue

			

3. Loan receivable
     Thitikorn Plc.
Total revenue

			

99.99

4. Others

			

Total revenue
Grand total
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		 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 provincial. In general, business
in Bangkok and metropolitan is highly competitive
compared with provincial.   Since 2001, interest rates
for motorcycle hire-purchase are 1.5-2.4% per month,
2012 (Jan-Jun) *

except in limited period; there is some special promotion
for specific models.
TK is the leader in motorcycle hire-purchase
business with number one market share in Bangkok
for the last 30 consecutive years, according to Thai
Motorcycle Hire-Purchase Association, with 20.27 % market
share in Bangkok and metropolitan as of June 30, 2012

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

2. Hi-Way

19,951

17.08

35,528

18.96

42,399

20.79

39,156

19.58

44,818

17.16

3. AYUDHYA Capital

15,451

13.22

18,371

9.80

17,927

8.79

17,237

8.62

26,215

10.04

4. Group Lease

13,972

11.96

24,669

13.17

26,451

12.97

21,076

10.54

23,612

9.04

5. Thanaban

13,799

11.81

24,166

12.90

27,405

13.43

21,702

10.85

25,040

9.59

6. Thanachart

3,339

2.86

5,593

2.98

6,621

3.25

10,388

5.19

26,429

10.12

7. Inter Bangchak

1,742

1.49

2,053

1.10

1,869

0.92

3,596

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 2.45-3.8% per annum for new passenger vehicle and
2.7-3.2% per annum for new commercial vehicle. While
interest rate for second-handed automobile is ranging
from 4.0-5.5% 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 1,035 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 relationship with
trustworthiness for more than 30 years, therefore, new
customer and business promotion can effectively be
introduced through this relationship. Those relationships
can be considered as an advantage over the competitors.
		 3. Various payment channels
For the convenience of our customers, the
Company has increased many new payment channels.
The customers can pay the installments through
commercial banks, company branches, collection officers,
Tesco Lotus, true money and counter service and pay
point at convenience stores throughout the country.

		• Distribution channel
        To approve the hire-purchase contract, the
customer can apply for service through 3 different
channels such as:
1. Contact dealers or sub-dealers alliances
2. Contact credit officer
3. Contact company headquarter or branches
Approximately 95% of the Company business
came from dealers and sub dealers under win-win
strategy for all parties while good relationships have
been maintained.   As a result, numbers of business
alliance have been increased annually.
Since 2001, the Company has gradually increased
number of branches from 27 branches at the end of
2001 to 92 branches in 2015. In general, individual
branch can cover major area in 54 provinces in Thailand.

4. On-site credit officer and collection officer
			service
TK has on-site credit officers and collection officers
• Industry trend
covered various areas in Bangkok and provincial to service
In 2012, both domestic motorcycle and automobile
all customers effectively.  Since local officers have more
familiarities with customers in the area, loan approval sales have reached new records with 2,125,646 units in
motorcycle and 1,434,669 units in automobile as a direct
and collection process can be efficiency monitored.
results from the government populist programs such
		 5. Human resource development
as first time car buyer and rice pledging schemes which
TK has provided regular training programs to boost automobile sales through the first half of 2013
update the employees on market situations for effective
and single standard services.  As a result, the company especially car sales since a large numbers of customers
can offer services to all customers on time with efficiency were waiting to take vehicle delivery from last year order.  
Thai economy started slowdown since the end of second
and less risk.
quarter of 2013 until the fourth quarter of 2014 onward
		6. Being a member of Motorcycle and Automobile Thai economy started to expand, however, export
			 Hire-purchase Association
sector continued to contracted for the third consecutive
TK is a co-founder of Thai Motorcycle Hire- years due to economic slowdown in China, ASEAN,
purchase Association, as a member of both Motorcycle Japan and Europe which are major trading partners with
and Automobile Hire-purchase Associations, the Thailand.  Even though Thailand economic was heading
Company can share necessary industry information for in the right direction but major agriculture prices such
regular operational standard development.
as rice, rubber, palm oil, tapioca, corn, sugarcane and
sugar had plummeted due to the crude oil (WTI) price
		• Pricing policy
The Company has no policy to compete on price falling from US$ 48 per barrel in the beginning of 2015
but rather set appropriated interest rate depending to US$ 36 per barrel or 25% at the year end. Thailand
on factors such as cost of capital, type, model, brand, also faced severe drought for three consecutive years
condition and age of the vehicle including qualifications and expected to persist/continue through 2016 since it is
of customers and guarantors.
one of the worst El Nino for last 50 years ever recorded
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coupled with household debt of 80% of GDP which
will have negative impact to domestic consumption
in the short term. In 2015, both motorcycle and
automobile sales have declined for third consecutive
years. Motorcycle sales was 1,671,237 units or 1.7%
decreased, while automobile sales was 799,592 units
or 9.3% decreased from the previous year.  Motorcycle
monthly sales were 6 months higher compared to the
previous year.   However, automobile monthly sales
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has declined  for 30 consecutive months but monthly
sales were higher in November and December 2015
compared to the previous year since car buyers were
rush in to buy new cars before new  excise tax rate will
be implement in 2016.
Major manufactures of both Motorcycle and
Automobile are expected motorcycle market to be
1,700,000 units or around 2.0% increase and 720,000
units for automobile market or around 10.0% decrecase
in 2016.

• Financial Risk
The Company major source of income is interest
income, derived form 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, 2015 the Company long term fix rate borrowing
was 519.0 Million Baht (including 510.8 Million Baht of
current portion of fixed long term loans) and debenture
was 2,940.0 Million Baht (including 1,620.0 Million Baht
of current portion of fixed long term loans) thus the
portion of long term fixed rate borrowing was 37.7% of
the total borrowing. The Company long term fix rate
borrowing (including current portion of fixed long term
loans) remained high at 98.2%. 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 711 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.
• Risk from loss in sales of foreclosed assets
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.
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• 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. However, the increase in governmental
supervision 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.

136

ANNUAL REPORT 2015
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

• 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, 2015 the Company long term fixed
rate borrowing was 519.0 Million Baht and debenture
was 2,940.0 Million Baht. The Company long term fix rate
borrowing (including current portion of fixed long term
loans) remained high at 98.2%, hence, the Company can
limit and manage this risk factor.

Thitikorn Plc.
1. Headquarter

13. Lopburi Branch

25. Rayong Branch

2. Bangkok Branch

14. Suratthanee Branch

26. Trad Branch

3. Bangkok Branch

15. Nakornpathom Branch

27. Panomsarakam Branch

16. Burirum Branch

28. Kabinburi Branch

17. Nakornsrithamarat Branch

29. Nakornnayok Branch

69 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
71 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
100/65 Moo 10 Petchkasem 65,
Petchkasem Rd., Bangkae Nua,
Phaseecharoen, Bangkok 10160

4. Chachengsao Branch

346Sukprayoon Rd., Hnamuang, Muang,
Chachengsao 24000

5. Sri-racha Branch

142 Narai maharat Rd, Talaechubsorn,
Muang, Lopburi 15000
97/19 Moo 6 Chonkasem, Makamtea,
Muang, Suratthanee 84000
312 Tasa Rd, Prapratone,
Muang, Nakornpathom 73000
239/1-2 Moo 8, Isarn, Muang,
Burirum 31000

43/5-6 Chanudom, Tangkwean,
Muang, Rayong 21000
154/4-5 Moo 5, Trad-Laemngob Rd.,
Nongsmed, Muang, Trad 23000
155/41-42 Moo 16, Muangkao, Panomsarakam, Chachengsao 24000
123-125 Moo 16, Muang gao, Kabinburi,
Prachinburi 25240
75/9-10 Moo 1, Tachang,
Muang, Nakornnayok 26000

15/27 Moo 4, Sukhumvit Rd., Surasak,
Sri-racha, Cholburi 20110

186/17-18 Vachiravudh By-pass,
Tawang,Muang,
Nakornsrithamarat  80000

6. Klang Branch

18. Supanburi Branch

7. Chantaburi Branch

19. Kanchanaburi Branch

8. Chai Nat Branch

20. Petchburi Branch

9. Pak Chong Branch

21. Hua Hin Branch

33. Chumporn Branch

10. Nakornratsima Branch

22. Cholburi Branch

34. Trang Branch

11. Kon Kaen Branch

23. Pattaya Branch

35. Chiang Mai Branch

12. Kampangpetch Branch

24. Banchang Branch

36. Chiang Rai Branch

204/159-160 Laohapan Rd., Tangkwean,
Klang, Rayong 21110
183/6-7 Srirat Rd., Channimitr,
Muang, Chantaburi 22000
215/20-21 Moo 5 Promprasert Rd,
Bankloey, Muang, Chai Nat 17000
438-6,7 Mittrapap Rd, Pak Chong,
Pak Chong, Nakornratsima 30130
965,967 Mitrapap, Nai Muangm
Muang, Nakornratsima 30000
114/60-64 Mitrapap, Nai Muang,
Muang, Kon Kaen 40000
410 Charoensuk, Nai Muang,
Muang, Kampangpetch 62000

551 Malaiman Rd,
tarahud, Muang, Supanburi 72000

284/24  Sangchutoe Rd, Ban Nua,
Muang, Kanchanaburi 71000

30. Ayudhya Branch

15/28-30 Dachavut, Horratanachai,     
Pranakornsriayudhya
Pranakornsriayudhya 13000

31. Angthong Branch

82/21 Moo1, Yansue, Muang,
Angthong 14000

32. Nakornsawan Branch

434/59-60 Moo 10, Himapan Rd,
94/10,94/11  Moo 1, Ton Mamuang,      Nakornsawan Tok, Muang,
Muang, Petchburi 76000
Nakornsawan 60000

75/16 Chomsin Rd, Hua Hin, Hua Hin,  
Prachuabkirikan 77110
5/8-9 Vachiraprakarn, Bangplasoy,
Muang, Cholburi 20000
23/10-11 Moo 6, Sukhumvit Rd., Na
Klua, Banglamung, Cholburi 20150
90/70 Moo 1, Pala, Banchang,
Rayong 21130

235/ 15-16 Moo 1, Chumporn-Ranong
Wangpai, Muang, Chumpon 86000
467,469 Patalung Rd, Tupteang,
Muang, Trang 92000
267/14 Chungclan Rd., Chungclan
Muang, Chiang Mai 50100
70/6-9 Moo13, Phaholyothin Rd.,
Robmuang, Muang, Chiang Rai 57000
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Thitikorn Plc.
37. Lam Pang Branch

49. Ratchaburi Branch

61. Sakaeo Branch

38. Udonthani Branch

50. Sapan 4 Branch

62. Muang Loei Branch

39. Sukhothai Branch

51. Ranong Branch

63. Phichit Branch

40. Singburi Branch

52. Samutsongkhram Branch

64. Chumphae Branch

342/13 Phaholyothin Rd, Huaveing,
Muang, Lam Pang 52000
148/10 Moo 5, Pracharuksa Rd,
Makkhang, Muang, Udonthani 41000
50/12  Banmuang, Tanee,
Muang, Sukhothai 64000
949/4 Nuydoak Rd, Bangputhra,
Muang, Singburi 16000

41. Roied Branch

38/27 Suntisuk Rd, Naimuang,
Muang, Roied 45000

42. Phisanulok Branch

29/70-71 Thummabucha Rd,
Naimuang, Muang, Phisanulok 65000

43. Nangroung Branch

781/26 Chockchai-Dechaudom Rd,
Nangroung, Nangroung, Burirum 31110

44. Srimahapho Branch

249/2-249/3 Moo 4  Srimahapho
Srimahapho, Prachinburi 25140

45. Mahasarakham Branch

213/1-2 Srisavatdumnurn Rd,
Talad, Muang, Mahasarakham 44000

46. Lumnarai Branch

13/4-5 Chainarai
Chaibadan, Lopburi 15130

47. Kalasin Branch

25/9 Thenanon Rd, Kalasin,
Muang, Kalasin 46000

48. Saraburi Branch

173/25-27 Sudbuntud Rd, Pakpreaw
Muang, Saraburi 18000
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260/46 Suriyawong Rd,
Namuang, Muang, Ratchaburi 70000
177/113  Mabyangporn,
Plougdang, Rayong 21140
291/68, 69 Phetchakasem Rd,
Bangboan Muangranong, Ranong 85000
125/39 Soibangkaew, Tangkaomuang
Rd, Maeklong, Muang Samutsongkhram,
Samutsongkhram, 75000

53. Chaiyapoom Branch

158-159 Moo 6 Chaiyapoom-Sikeou
Rd, Naimuang, Muang Chaiyapoom 36000

54. Banpong Branch

19 Chaleaumprakieat Rd, Banpong,
Banpong, Rachburi 70110

55. Phuket Branch

218/21-23,218/60-62 Tepkasattree Rd,
Rusada, Muang, Phuket 83000

56. Ubonratchathani Branch
182 Chavalanoak, Muang,
Muang, Ubonratchathani 34000

57. Sisaket Branch

861/ 23-24  gasigum, Muangtai,
Muang, Sisaket 33000

58. Thungsong Branch

480-480/1 Moo 1 ThungsongThungyai Rd, Chamai, Thungsong,
Nakornsrithamarat 80110

59. Phetchabun Branch
69/12 Moo 2, Sadiang,
Muang, Phetchbun 67000

60. Doembangnangbuat Branch

158 Moo 4 Khopra, Doembangnangbuat,
Supanburi 72120

97/109-110 Suwansorn Rd, Sakaeo,
Muang, Sakaeo 27000
22/20-21 Chumsai Rd, gudpong
Muang, Loei 42000
2/274-2/275 Srimala Rd, Naimuang,
Muang, Phichit 66000
55-55/1 Moo 4 Chumphae, Chumphae
Kon Kaen 40130

65. Bangpain Branch

101/6-7 Moo 9, ChiangRaknoi, Bangpain,
Pranakornsriayudhya 13180

66. Phimai Branch

550/4 Moo 14 Nai Muang, Phimai,
Nakornratsima 30110

67. Uttaradit Branch

12/3-12/4 Jetsadabodin Rd, Ta it, Muang,
Uttaradit  40130

68. Krabi Branch

1/31-32 Vatchara Rd, Krabi Yai, Muang,
Krabi  81000

69. Surin Branch

101/4-5 Lagmuang, Nai Muang,
Muang, Surin 32000

70. Bungkan Branch

75/15 Moo 9 Bungkan, Muang
Bungkan 38000

71. Mae Sot Branch

6/7-6/8 Intarakiri Rd, Maesot, Maesot
Tak 63110

72. Thap Sakae Branch

137/4 Moo.9 Thap Sakae, Thap Sakae
Prachuabkirikan 77130

C.V.A. Co., Ltd.
1. Headquarter

8. Klang Branch

14. Angthong Branch

2. Bangkok Branch

9. Banchang Branch

15. Kanchanaburi Branch

3. Panomsarakam Branch

10. Chantaburi Branch

16. Kabinburi Branch

4. Cholburi Branch

11. Trad Branch

17. Petchburi Branch

5. Pattaya Branch

12. Ayudhya Branch

18. Chachengsao Branch

69 Ramkamhaeng Rd, Huamark, Bangkapi,
Bangkok 10240
71 Ramkamhaeng Rd, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
155/41-42 Moo 4, Muangkao,
Panomsarakam, Chachengsao 24000
5/9 Vachiraprakarn, Bangplasoy, Muang,
Cholburi 20000
23/10-11 Moo 6, Sukhumvit Rd, Na Klua,
Banglamung, Cholburi 20150

6. Sriracha Branch

15/27 Moo 4, Sukhumvit Rd, Surasak,
Sriracha, Cholburi 20110

7. Rayong Branch

204/159-160 Laohapan, Tangkwean,
Klang, Rayong 21110
138/3 Moo 3, Banchang,
Rayong 21130
183/6-7 Srirat Rd., Channimitr,
Muang, Chantaburi 22000
154/4-5 Moo 5, Trad-Laemngob Rd,
Nongsmed, Muang, Trad 23000
15/28-30 Dachavut, Horratanachai,     
Pranakornsriayudhya,
Pranakornsriayudhya 13000

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

82/21 Moo1, Yansue,
Muang, Angthong 14000
284/24  Sangchutoe Rd, Ban Nua,
Muang, Kanchanaburi 71000
123-125 Moo 16, Muang gao, Kabinburi,
Prachinburi 25240
94/10,94/11  Moo 1, Ton Mamuang,     
Muang, Petchburi 76000
18/10 Moo 5, Sukprayon, Bangteenped,
Muang, Chachengsao 24000

19. Hua Hin Branch

75/16 Chomsin, Hua Hin,
Prachuabkirikan 77110

43/5-6 Chanudom, Tangkwean,
Muang, Rayong 21000

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  

TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
Headquarter 71 Ramkamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
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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
Address (Headquarter)
Business Type
Number and type of securities (sold)
2. Company name
Address (Headquarter)
                
Business Type
Number and type of securities (sold)
3. Company name
Address (Headquarter)
Business Type
Number and type of securities (sold)

: C.V.A. Company Limited
: 69 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel 0-2310-7000   Fax 0-2318-3339
: Motorcycle Hire-Purchase and debt collection service
: Common stock 50,000 shares
: TK Debt Services Company Limited
: 320 Tung Hua Pug Building (Room 9 A), Rama 4 Road, Bangrak,   
Mahaprutharam, Bangkok
Tel 0-2310-7000   Fax 0-2318-3339
: Debt collection service
: Common stock 140,000 shares
: Chayapak Company Limited
: 71 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel 0-2310-7000   Fax 0-2318-3339
: Automobile Hire-Purchase
: Common stock 40,000 shares

4. Company name
:
Address (Headquarter)
:
                                                                   
Business Type
:
Number and type of securities (sold)
:

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 500,000 shares

5. Company name
:
Address (Headquarter)
:
                                                                   
  
Business Type
:
Number and type of securities (sold)
:

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
077, Thaduea Road
Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR
Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
Common stock 656,250 shares

6. Company name
Address (Headquarter)
Business Type
Number and type of securities (sold)
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: TK Ngern Tan Jai Company Limited
: 71 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel 0-2310-7000   Fax 0-2318-3339
: Nano Finance
: Common stock 50,000 shares

References :
Registrar
Address

: Thailand Securities Depository Company Limited
: 93 The Stock Exchange of Thailand Building
Ratchadapisek Rd., Dindang, Dindang, Bangkok 10110
Tel 0-2009-9000  Fax 0-2009-9991

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)
: 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

Address
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Major shareholders as of February 18, 2016
Major shareholders

Number of Shares

1. Zin Thonglor Co., Ltd.

% of shareholding

211,800,000

42.36

27,566,667

5.51

3. Mr. Prapol Phornprapha

25,566,667

5.11

4. S.P. International Co. Ltd.

18,200,000

3.64

5. Mrs. Anothai Phornprapha

15,366,666

3.07

6. Mr. Satitphong Phornprapha Group

13,000,000

2.60

7,000,000

1.40

6,000,000

  1.20

7. Ms. Suphatana Phornprapha		

10,666,670

2.13

8. Mr. Raksanit Phornprapha Group		

9,500,000

1.90

		
- Mr. Raksanit Phornprapha		
9,450,000

1.89

2. Ms. Prathama Phornprapha

		

- Mr. Satitphong Phornprapha
- Mrs. Nongnuj Phornprapha

   

- Mrs. Sirirat Phornprapha

50,000

0.01

9. Mr. Nupong Phornprapha		

6,000,000

1.20

10. Mr. Nucha Phornprapha		

6,000,000

1.20

343,666,670

68.73

				

Total

Source : Major shareholders’ report as at the closing date of the share-registered book, February 18, 2016 prepared
by Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD)
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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
2010

2011

2012

2013

2014

Earning per share (Baht)

1.03

0.98

1.42

0.75

0.32

Dividend per share (Baht)

0.52

0.58

0.80

0.43

0.18

Dividend Payout Ratio (%)

50.3

59.0

56.9

57.5

54.9

		

Year
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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 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,
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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
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 Audit Committee, of which at least one member is
company, subsidiary companies, or same-level subsidiary qualified and experienced to review the reliability of
companies which are listed companies.
financial statements.
5. Possessing adequate qualifications and
experiences to perform duties and responsibilities as
As of December 31, 2015 the Board of Directors consisted of 11 directors as follows;
Attendance records
Name

Position

Annual
General
Meeting of
Shareholders

1. Dr. Chumpol Phornprapha

Chairman

1/1

5/5

2. Mr. Raksanit Phornprapha3

Director

0/1

1/5

3. Mr. Satitphong Phornprapha

Director

1/1

5/5

4. Ms. Prathama Phornprapha

Managing Director

1/1

5/5

Director /

1/1

5/5

5. Mr. Prapol Phornprapha

Nomination and
Audit
Board of
Remuneration
Directors Committee
Committee

Deputy Managing Director
6. Ms. Penchan Klinboonnak

Director

1/1

5/5

7. Mrs. Buskorn Liaummukda

Director / Accounting Manager

1/1

5/5

Independent Director /

1/1

5/5

4/4

1/1

5/5

4/4

-

2/2

2/2

1/1

5/5

8. Ms. Orapin Chartapsorn

2/2

President of Audit Committee
9. Mr. Taveeb Chardtumrong

Independent Director / President

2/2

of Nomination and Remuneration
Committee / Audit Committee
10. Mr. Surin Dhammanives2

Independent Director /
Audit Committee

11. Mr.Wiboon Perm-Arayawong

Independent Director /

2/2

Nomination and Remuneration
Committee
Mr. Chakchai Panichapat

Advisor to the Board of Directors

1/1

5/5

Mr. Phongsak Promrokul1

Independent Director /

1/1

3/3

2/2

Audit Committee
Remarks : 1. Mr. Phongsak Promrokul has been resigned from Directorship since May 8, 2015
2. Mr. Surin Dhammanives as a new Director effective from May 8, 2015
             3. Mr. Raksanit Phornprapha could not attend Annual General Meeting of Shareholders and most of
Board of Directors meetings due health reason.
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2. The Management Team
As of December 31, 2015 the Management team consisted of 14 members as follows;

       

1. Ms. Prathama  Phornprapha
2. Mr. Prapol Phornprapha
3. Mr. Apichai Aumsathienporn

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Mrs. Buskorn Liaummukda
Mrs. Supatcha Taveerak
Ms. Penchan Klinboonnak
Mr. Kumpee Wangsunthorn
Mr. Prasit Sainonsee
Mr. Somboon  Narasunthornkun
Mr. Piti Ngamlert
Mr. Taweesak Charoensakyothin
Mr. Viboonsak Poonsawat
Mr. Pisit Piamsap
Mr. Pornsak Kiranasopon
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Managing Director
Deputy Managing Director
Assistant Deputy Managing Director
and Manager of Hire Purchase Management 1
Accounting Manager
Manager of Internal Audit Office
Manager of Hire Purchase Management 2
Manager of Hire Purchase Management 3
Manager of Hire Purchase 2
Manager of Operation 1
Manager of Operation 3
Manager of Operation 4
Manager of Operation 4
Manager of Special Liabilities Management and Zone 1
Manager of Special Liabilities Management and Zone 2

Organization Chart as of December 31, 2015
Board of Directors

Nomination and
Remuneration
Committee

Executive Board

Audit Committee

Risk Management
Committee

Internal Audit Office
Managing Director
Office of Managing
Director
Deputy Managing
Director

Deputy Managing
Director

Assistant Deputy Managing Director

Manager of
Hire Purchase
Management 2

Manager of
Hire Purchase
Management 3

Manager of
Hire Purchase 2

Manager of
Operation 1

Manager of Special
Liabilities
Management and
Zone 1

Manager of
Operation 4

Manager of
Operation 3

Manager of Special
Liabilities
Management and
Zone 2

Manager of
Operation 2

Manager of
Hire Purchase
Management 1

Accounting
Manager
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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 2015 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 2015, total remuneration of the six 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 (Bath)

Name
1. Ms. Orapin Chartapsorn

Nomination and
Remuneration
Committee

Position

Board of
Director

Audit
Committee

Independent Director /

240,000

180,000

240,000

160,000

160,000

80,000

240,000

80,000

80,000

160,000

Total
420,000

President of Audit Committee
2. Mr. Taveeb Chardtumrong

Independent Director / President

90,000

490,000

of Nomination and Remuneration
Committee / Audit Committee
3. Mr. Phongsak Promrokul

Independent Director /
Audit Committee

4. Mr. Surin Dhammanives

Independent Director /
Audit Committee

5. Mr.Wiboon Perm-Arayawong Independent Director / Nomination

240,000

80,000

320,000

170,000

1,870,000

and Remuneration Committee
6. Mr. Chakchai Panichapat
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Advisor to the Board of Directors

240,000

Total

1,200,000
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500,000

Management Remuneration
		 The Company determines remuneration for the
Management based on the Company’s performance
together with individual performance and contribution.
In 2015, Management remuneration for 14 members
consisted of salary and bonus in the amount of
33,906,683.50 Baht.
2) Other remuneration
		 2.1) Other Director remuneration – None
		 2.2) Other Management remuneration
				 Provident fund
				 The Company contributes to the provident
fund for the Management at 3% of monthly salary. In
Year 2015

2015 provident fund contributions for 14 members of
the Management team was 167,083.50 Baht.
5. Human Resources
		 As of December 31, 2015, the total number
employees at Thitikorn were 1,961 During the year 2015,
total employee remuneration in the form of salary, bonus,
welfare, provident fund contributions and others was
620 Million Baht for the Company and 92 Million Baht
for subsidiary companies.

Thitikorn Plc.

Subsidiaries

1,084

170

- Operations Office (Person)

331

3

- Accounting Office (Person)

29

3

102

3

8

110

- Hire Purchase Management and
   Debt Collection Office (Person)

- Finance Office (Person)
- Special Liabilities Management Office (Person)
- Internal Audit Office (Person)

30

- Office of Managing Director (Person)

87

1

1,671

290

528

92

Total employees (Person)
Total employee remuneration (Million Baht)

During the past three years, there was no significant
change in number of employees, nor labour litigation case.
Compensation and benefits paid to the employees
in 2015 comprises monthly salaries, wages and other
benefits totaling of Baht 620 million.

		 The Company ‘s a compensation policy based on
appropriateness the nature of various jobs requirement
as well as the Company’s growth and business expansion.
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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.
Employee Development Program
Thitikorn group supports employees learning and
development continuously to ensure that each individual

possesses of necessary knowledge, 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 purchase, computer and others such as accounting
taxation which appropriate for each function that
employee works for.

Employees training records
Description

Year 2013

Year 2014

Year 2015

Number of employees

1,036

1,174

1,109

Training hours

6,216

14,280

6,654

Shareholding by the Directors and Management
For the year 2014 and As of February 18, 2016, shares including the securities holding of their spouses
shareholding by the Directors presented in number of and any minor children.
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1) Shareholding by the Directors
Shareholding (Shares)
Name

As of
December 31,2014

1. Dr. Chumpol Phornprapha

17,400,000

Spouse

Change + (-)

As of
February 18,2016

Shareholding
of Spouse

-17,400,000

-

15,366,666

2. Ms. Orapin Chartapsorn

-

-

-

None

3. Mr. Taveeb Chardtumrong

-

-

-

None

4. Mr. Surin Dhammanives

-

-

-

None

5. Mr. Wiboon Perm-Arayawong

-

-

-

None

6. Mr. Raksanit Phornprapha

25,450,000

-16,000,000

9,450,000 (1.89%)

50,000

7. Mr. Satitphong Phornprapha

25,500,000

-18,500,000

7,000,000 (1.40%)

6,000,000

8. Ms. Prathama Phornprapha

2,000,000

25,566,667

27,566,667 (5.51%)

None

-

-

25,566,667 (5.11%)

None

10. Mrs. Buskorn Liaummukda

150,000

-

150,000 (0.03%)

None

11. Ms. Penchan Klinboonnak         

-

-

-

None

      Mr. Chakchai Panichapat

-

-

-

None

-

6,700 (0.0013%)

None

9. Mr. Prapol Phornprapha

      Mr. Phongsak Promrokul

6,700

2) Shareholding by the Management *
Spouse

Change + (-)

As of
February 18,2016

Shareholding
of Spouse

15,000

5,000

10,000 (0.002%)

None

2. Mrs. Supatcha Taveerak

-

-

-

None

3. Mr. Kumpee Wangsunthorn

-

-

-

None

4. Mr. Taweesak Charoensakyothin

-

-

-

None

5. Mr. Piti Ngamlert

-

-

-

None

33,000

-

33,000(0.007%)

None

7. Mr. Somboon  Narasunthornkun

-

-

-

None

8. Mr. Viboonsak Poonsawat

-

-

-

None

9. Mr. Pisit Piamsap

-

-

-

None

-

-

-

None

Name
1. Mr. Apichai Aumsathienporn

6. Mr. Prasit Sainonsee

10. Mr. Pornsak Kiranasopon

As of
December 31,2014

Shareholding (Shares)

* Remark : Disclosed information only on the Management besides those who are the Directors
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Dr. Chumpol Phornprapha
Age :
Shareholding :
Education :

Chairman

74  years
3.07%
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 :
6 June 2003
Experience :			
Listed Company :
2003-Present Chairman, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
1988-Present Chairman, SPSU Plc.
		
1980-Present Chairman, S.P. International Co., Ltd
1971-2010
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
2003-Present Director, Zin Thonglor Co., Ltd.
1992-Present Chairman, Lexus Bangkok Co., Ltd.

Ms. Orapin Chartabsorn
Age :
Shareholding :
Education :
          
Training Program :

Independent Director and President of Audit Committee
75  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)
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)
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 :
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

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Taveeb Chardtumrong
Age :
Shareholding :
Education :

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

67  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 :
2006-2009      Advisor to the President, Bank Thai Plc.
2005-2009      Director, BT Securities Co., Ltd.
            
1999-2004   
Senior Executive Vice President (Institutional Banking), Bank Thai Plc.

Mr. Wiboon Perm-Arayawong
Age :
Shareholding :
Education :
                                                    
    
    
    
Training Program :

Independent Director and Nomination and
Remuneration Committee

58  years
None
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
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
in the previous year :
None
Date of appointment :
23 April 2013
Experience :
		
Listed Company :
2013- Present
Non-Listed Company		
and other organization :
2015-Present

Independent Director and Nomination and Remuneration
Committee, Thitikorn Plc.
Executive Director,  Thai Composites Co., Ltd.

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Present

                
                                              

Past

                               

Director, Executive Director, Treasurer,
The Sirindhorn International Environmental Park
Director,Chairman of Business Development,
Wastewater Management Authority (WMA)
Director and General Manager,
Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
Deputy Chairman of the Board, Executive Director, Audit
Committee, Stock Exchange of Thailand
President and Chief Executive Officer, ACL Securities Co., Ltd.

Past
Past
Past

Mr. Raksanit Phornprapha

Director

Age :
69  years
Shareholding :
1.90%
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 :
6 June 2003
Experience :			
Listed Company :
2003-Present Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company
and other organization :
1987-Present Director, SPSU Plc.
		
1979-Present Director, S.P. International Co., Ltd
1979-2010
Director, Zinphol Co., Ltd.

Mr. Satitphong Phornprapha

Director

Age :
66  years
Shareholding :
2.60%
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 :
6 June 2003
Experience :			
Listed Company :
2003-Present Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
1997-Present Managing Director, SPSU Plc.
		
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.
Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Ms. Prathama Phornprapha
Age :
Shareholding :
Education :
Training Program :
                  
		

Director

46  years
5.51%
M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Advanced Certificate Course in Public Economics Management for Executives
  Class 13/2558, King Prajadhipok’s Institute
TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2556
  Thai Listed Companies Association (TLCA)
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 :
6 June 2003
Experience :
Listed Company :
2003-Present
Non-Listed Company		
and other organization :
2015-Present
2014-Present
2014-Present
2011-Present
2001-Present
2001-Present
2007-Present
2002-2010
1997-Present

Mr. Prapol Phornprapha
Age :
Shareholding :
Education :
Training Program :
		
                               

Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
Director, TK Ngern Tan Jai  Co., Ltd.
Director, Suosdey Finance PLC
Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Director, TK Debt Services Co., Ltd.
Director, Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
Director, Chayapak Co., Ltd.
Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
Executive Director, S.P. International Co., Ltd.

Director

42  years
5.11%
B.S., Babson College, MA., U.S.A.
TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2556
  Thai Listed Companies Association (TLCA)
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 :
6 June 2003
Experience :			
Listed Company :
2003-Present Director, Deputy Managing Director Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
2015-Present Director, TK Ngern Tan Jai  Co., Ltd.
2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
Remark: Include holdings by spouse and minor children
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2014-Present
2011-Present
2007-Present
2001-Present
2001-Present
1997-2001

Mrs. Buskorn Liaummukda

Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Director, TK Debt Services Co., Ltd.
Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
Director, Deputy Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
Director, Chayapak Co., Ltd.
Analyst, JP Morgan

Director and Nomination and Remuneration Committee

Age :
56  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 :
6 June 2003
Experience :			
Listed Company :
2011-Present Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
2003-Present Director, Thitikorn Plc.
1994-Present Accounting Manager, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization :
2015-Present Director, TK Ngern Tan Jai  Co., Ltd.
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.

Ms. Penchan Klinboonnak

Director/ Manager of Hire Purchase Management 2

Age :
61  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 :
Director Accreditation Program – DAP Class 116/2015, Thai institute of Directors (IOD)
Date of appointment :
20 February 2014
Experience :			
Listed Company :
2014-Present Director, Thitikorn Plc.
2015-Present Manager of Hire Purchase Management 2, Thitikorn Plc.
2013-2015
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.

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Non-Listed Company		
and other organization :
2015-Present
2015-Present
		
2014-Present
2007-2008
2006-2007
2005-2005
2002-2005

Mr. Surin Dhammanives
Age :
Shareholding :
Education :

Director, TK Ngern Tan Jai  Co., Ltd.
Director, C.V.A. Co., Ltd.
Director, TK Debt Services Co., Ltd.
Manager of Marketing, Zinphol Co., Ltd.
Assistant Manager of Marketing, Zinphol Co., Ltd.
Assistant Manager of Hire Purchase, Zinphol Co., Ltd.
Branch Manager, Zinphol Co., Ltd.

Independent Director and Audit Committee
69  years
None
DBA (Honorary) Chiang Mai University             
BA (Economics) Chiang Mai University
None

Training Program :
Training Program attended
in the previous year :
None
Date of appointment :
8 May 2015
Experience :
		
Listed Company :
2015-Present
2005-2011
Non-Listed Company		
and other organization :
2008-Present
1994-2004     
1994-2004

Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc.
Director, S.P.Suzuki Plc.
Director, H&R Development Co., Ltd.
Director, Siam Motor Co., Ltd.
Director, Siam Nissan Automobile Co., Ltd.

Remark   Mr. Surin Dhammanives as a new Director effective from May 8, 2015

Mr. Phongsak Promrokul

Independent Director and Audit Committee

Age :
75  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 :
2013-2015
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: Mr. Phongsak Promrokul has been resigned From Directorship since May 8, 2015
Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Ms. Prathama Phornprapha
Shareholding :
Education :
Training Program :
                  
		

Experience :

5.51%
M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Advanced Certificate Course in Public Economics Management for Executives
  Class 13/2558, King Prajadhipok’s Institute
TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2556
  Thai Listed Companies Association (TLCA)
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)
2001-Present Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
2015-Present Director, TK Ngern Tan Jai  Co., Ltd.
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
Shareholding :
Education :
Training Program :
                  
		
		
                               
Experience :

Managing Director

Deputy Managing Director

5.11%
B.S., Babson College, MA., U.S.A.
TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2556
  Thai Listed Companies Association (TLCA)
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)
2001-Present Director, Deputy Managing Director Thitikorn Plc.
2015-Present Director, TK Ngern Tan Jai  Co., Ltd.
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

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Apichai Aumsathienporn Assistant Deputy Managing Director and
					
Shareholding :
Education :
Experience :
		

0.002%
M.B.A., Burapha University
2015-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
2015-Present Manager of Hire Purchase Management 1, Thitikorn Plc.
2014-2015
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
Shareholding :
Education :
Training Program :
Experience :

Accounting Manager

0.03%
B.A., Thammasat University
Director Accreditation Program – DAP Class 17/2004, Thai institute of Directors (IOD)
2015-Present Director, TK Ngern Tan Jai  Co., Ltd.
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
Shareholding :
Education :
Experience :

Manager of Hire Purchase Management 1

Manager of Internal Audit Office

None
Political Science Ramkhamhaeng University
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.

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Ms. Penchan Klinboonnak
Shareholding :
Education :
Training Program :
Experience :

None
B.A, Sukhothaithamathirat University
Director Accreditation Program-DAP Class 116/2015, Thai institute of Directors (IOD)
2014-Present Director, Thitikorn Plc.
2015-Present Director, TK Ngern Tan Jai  Co., Ltd.
2015-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
2014-Present Director, TK Debt Services Co., Ltd.
2015-Present Manager of Hire Purchase Management 2, Thitikorn Plc.
2013-2015
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
Shareholding :
Education :
Experience :

Manager of Hire Purchase Management 2

Manager of Hire Purchase Management 3

None
B.A., Ramkhamhaeng University
2015-Present Director, TK Ngern Tan Jai  Co., Ltd.
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
Shareholding :
Education :
Experience :

None
M.B.A, Thammasat University
B.A, Engineering, Chulalongkorn University
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.

Remark: Include holdings by spouse and minor children

160

ANNUAL REPORT 2015
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

Manager of Operation 4

Mr. Piti Ngamlert
Shareholding :
Education :
Experience :

Mr. Prasit Sainonsee
Shareholding :
Education :
Experience :
		

Manager of Operation 3
None
B.A Finance, Ramkhamhaeng University
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.
Manager of Hire Purchase 2
0.007%
B.A Law., Ramkhamhaeng University
2015-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
2008-Present Manager of Hire Purchase 2, Thitikorn Plc.
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
Shareholding :
Education :
Experience :
		

None
Diploma – Faculty of Management, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
2015-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
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
Shareholding :
Education :
Experience :

Manager of Operation 1

Manager of Operation 4

None
High School, Srivikorn School
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.

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Pornsak Kiranasopon
Shareholding :
Education :
Experience :

Mr. Pisit Piamsap

Manager of Special Liabilities Management and Zone 1

None
B.A., Ramkhamhaeng University
2014- Present Manager of Special Liabilities Management and Zone 1,
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.

Manager of Special Liabilities Management and Zone 2

Shareholding :
Education :
Experience :

None
B.A., Ramkhamhaeng University
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.

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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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 Company long term plan
The Company committed to be a leading
motorcycle hire-purchase provider with sustainable
growth.   The Company policy is to expand in both
domestic and ASEAN countries.  Toward the end of/ Late
2014, the Company started our operation in Kingdom of
Cambodia and Lao People’s Democratic Republic. The
Company long term plan is to leverage on the expertise
of our human resource and efficient operation to expand
our operation in Southeast Asia.     
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.
Corporate Governance Policy
The Board of Directors has well realized the
importance of the good corporate governance to ensure
transparency and audibility for confidence of the
shareholders, employees, customers and all stakeholders
in order to strengthen the competitive advantage of the
Company.  In order to reach such policy, the Board has
ruled out the framework as follows:  
- Establish the business operation policies to
ensure fair and equal treatment for customers and all
stakeholders
- Supervise to ensure the operations of the
Company are conducted with competence and
effectiveness under appropriate internal control system
and risk management in order to create sustainable
values of the Company.
- Avoid conflict of interest and enhance
transparency and audibility in conducting business.   

- Impose policy for Directors, Management and
employees to strictly comply with the code of conduct.
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
4. Disclosure and transparency
5. Responsibilities of the Board
The Board of Directors places great importance on
enhancing the directors’, executives’ and staff’s
awareness of their roles and responsibilities in good
corporate governance set forth by the Board.  Corporate
governance policy and business code of conduct
are regularly communicated to the executives and
employees at all levels via channels as follows;
1. Business code of conduct
2. Good corporate governance policy
3. The Company’s website, Investor Relations section
4. Orientation of new staff
Rights of Shareholders
The Board of Directors recognizes the importance
of the rights and confidence of shareholders. The Board
has set a guideline for protection of the basic rights of
shareholders which 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:
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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 2015, the Company convened the Annual
General Meeting (AGM) on April 21, 2015.  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 18 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.
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.
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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 40 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 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 impacts that may result in damage to the
creditors.  The Company complies with loan agreement
conditions including borrowing objective, repayment,
collateral and others covenants.  In the event that the
Company is unable to perform any of its obligations
under the agreement, the advance written notice will
be provided to the creditor in order for both parties to
use all reasonable efforts to remedy the issue.  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
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to similar companies in the same industry and in situation as well as trainings and developments are
accordance with individual’s knowledge, capability, continuously provided in order to enhance the
skills and job characteristics.  Staff welfare is reviewed employees’ skills and competency.
to ensure that it is suitable for the changing economic
Health and Safety Statistics
2013

2014

2015

Sickness absence (Days/Person)

2.8

3.1

3.3

Work related injury and sickness absence (Days/Person)

1.9

3.1

0.6

Accident  (Times)

14

9

11

1

1

1

Average days absent from work of employees

Work related death (Person)

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, 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.
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 Whistleblowing Committee and specified authority
in order to determine examination process, investigate
and report to the Managing Directors and Audit
Committee for taking proper action.
The Whistleblowing written policy is posted
on the Company website in order to acknowledge
employees of processes and procedures for reporting
misconduct incidents.
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
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			 1. Email : audit@tk.co.th
2. Post : sending a letter to
         
Manager of Internal Audit Office
         
Thitikorn Public Company Limited
         
69 Ramkhamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
3. Telephone number : 02-3107011, 02-3107110
4. Facsimile number : 02-3183339
5. Independent Director via website : www.tk.co.th
6. The Company’s secretary : filling in the
“Whistleblowing form” posted on website
www.tk.co.th
7. 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
Company during the year 2015, however, the Company
will promote additional communication channel via the
Company 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 2015, 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
9 times                                           
• Questions and answers through telephone
conversations
20 times
• Business trips, meetings with shareholders and
investors                                
-  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 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 non-financial
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.
• 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.
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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.
The Board of Directors defined that the Company’s
vision, mission and code of conduct to be reviewed and
approved annually or as appropriated.
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 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 12, 2015), however, the
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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.
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.
9) The Board of Directors’ minute of the meeting
consists of important information such as date, startingclosing 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 2015, there are 5 Board of Director 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 2015, 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 Securities
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.

ANNUAL REPORT 2015
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

169

The Board of Directors self-assessment results
Assessment Topic

Full Obtained
Score Score

2015
%

Results

2014
%

Results

Total

232

228.09

98.32% Excellent

97.33% Excellent

1. Structure and Qualification of the Board of Directors

56

55.82

99.68% Excellent

97.47% Excellent

2. Roles and Responsibilities of the Board of Directors

68

67.18

98.80% Excellent

97.73% Excellent

3. Board of Directors’ Meetings

36

35.18

97.73% Excellent

97.73% Excellent

4. The Board’s Performance

28

27.73

99.03% Excellent

97.73% Excellent

5. Relationship with Management

20

19.73

98.64% Excellent

99.24% Excellent

6. Development of Directors and Executives

24

22.45

93.56% Excellent

93.18% Excellent

2015

2014

The Audit Committee self-assessment results
Assessment Topic
Total

Full Obtained
Score Score

%

Results

%

Results

204

196.67

96.41% Excellent

90.85% Excellent

8

7.33

91.67% Excellent

87.50% Very good

2. The Audit Committee component

12

12.00

100.00% Excellent

100.00% Excellent

3. Qualifications of the Audit committee

12

12.00

100.00% Excellent

91.67% Excellent

4. The Audit Committee roles and duties

72

70.00

97.22% Excellent

90.74% Excellent

5. Meeting of the Audit Committee

36

36.00

100.00% Excellent

93.52% Excellent

6. The Committee’s relationship with Management,   

48

44.67

93.06% Excellent

88.89% Very good

7. Training and resources

8

7.33

91.67% Excellent

79.17%

8. Other matters

8

7.33

91.67% Excellent

91.67% Excellent

1. The Audit Committee charter

    internal auditor and external auditor
Good

The Company does not conduct Managing and in accordance with laws, the Company’s mission
Director’s performance assessment, however, last year and policies and for the Company benefit.
the Managing Director has carried out her duty effectively
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		 Remuneration of Directors and Management
Remuneration of Directors and Management are
presented under the Management structure section.
		
Development of Directors and Executives
The Board of Directors encourages and provides
knowledge and educations for the people relevant
to the corporate governance, such as Directors, Audit
Committee members, Independent Directors and
the Corporate Secretary. Directors regularly update
themselves by attending seminars, and meetings
organized by the Thailand Institute of Directors (IOD),
the Stock Exchange of Thailand, and Stock Exchange
Commission. When new director is appointed,
management will arrange for essential information
regarding the Company’s business nature and operations
for enabling the director to fully perform his/her duties
as well as trainings beneficial to a listed company
directorship.       
		 Succession Plan
The Board of Directors assigned the Managing
Director and Management to prepare a succession plan
for key positions in different levels of executives and
annually review and asses work profiles and potential of
each individual. The Company encourages job rotations
in order to develop the Management’s skills in various
aspects and prepare for capability and readiness for
replacement.
		
2. Sub-committees
The Board structure consists of the Board of
Directors, the Audit Committee, the Executive Board,
the Nomination and Remuneration Committee and the
Risk Management Committee.
Authority and Responsibilities of each board or
committee are described below:
		
The Board of Directors
As of December 31, 2015 the Board of Directors
consisted of 11 directors as follows;
1. Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman
2. Ms. Orapin Chartapsorn
Independent Director, President of the Audit         
Committee

3. Mr. Taveeb Chardtumrong
Independent Director, President of the
Nomination and Remuneration Committee
and the Audit Committee
4. Mr. Surin Dhammanives1		
Independent Director and Audit Committee
5. Mr. Wiboon Perm-Arayawong
In dependent Director and Nomination and
Remuneration Committee
6. Mr. Raksanit Phornprapha
Director
7. Mr. Satitphong Phornprapha
Director
8. Ms. Prathama Phornprapha
Managing Director
9. Mr. Prapol Phornprapha
Director/ Deputy Managing Director
10. Mrs. Buskorn Liaummukda
Director and Nomination and Remuneration       
Committee
			 11. Ms. Penchan Klinboonnak
Director
Mr. Chakchai Panichapat
Advisor to the Board of Directors
Corporate Secretary:  Mr. Wichai Suranakarin
Remarks Mr. Phongsak Promrokul has been
resigned from Directorship since
May 8, 2015
1
						Mr. Surin Dhammanives as a new
Director effective from May 8, 2015
		 Authority and Responsibilities of the Board of
		Directors
According to corporate regulations, the Board of
Directors has the obligation and responsibility to perform
its duty in accordance with laws, objectives 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.
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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.
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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 and operations
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.
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 		 system and observe the independence of the
disclosure process to ensure that it is accurate, complete
internal audit unit, as well as to approve the
and reliable in accordance with generally accepted
appointment, transfer and dismissal of the chief
accounting principles.
of an internal audit or any other units in charge
8. Establish the Company’s objectives, business
of an internal audit.
plan and budget, as well as monitor and supervise over
3) To review the Company compliance with the
the management to operate in accordance with the
law on securities and exchange, the regulations
established policies, except for the following actions
of the Stock Exchange of Thailand, and any
which require approval from shareholders meeting:
relevant laws governing the Company’s business.
1) Actions requiring shareholders’ approval by laws.
4) To select and propose for appointment of the
2) Entering into connected transactions with a
Company’s auditor and audit fee, as well as to
value that require shareholders’ approval in
attend a meeting with the auditor without the
accordance with the regulations and
presence of the management at least once a year.
Notifications of the Stock Exchange of Thailand
5) To consider the connected transactions, or
concerning connected transactions of listed
transactions that may lead to conflicts of
companies.
interest in accordance with the laws and
3) Major acquisition or disposal of assets
regulations of the Stock Exchange of Thailand
transactions with a value that require
to ensure that such transactions are appropriate
shareholders’ approval as stipulated by
and most beneficial to the Company.
regulations and Notifications of the Stock
6) To prepare the Report of the Audit Committee
and disclose the report in the Annual Report.  
Exchange of Thailand concerning acquisition
The Report of the Audit Committee must be
or disposition of assets of the listed companies.
signed by the Chairman of the Audit Committee
		 Audit Committee
and at least contain the following information.
As of December 31, 2015 the Audit Committee
1) An opinion on the accuracy, completeness
consisted of 3 independent directors as follows;
and trustworthiness of the Company’s
1. Ms. Orapin Chartapsorn
financial report,
President of the Audit Committee
2) An opinion on the adequacy of the
2. Mr. Taveeb Chardtumrong
Company’s internal control system,
Audit Committee
3)
An opinion on the compliance with the
		 3. Mr. Surin Dhammanives
law on securities and exchange, the Stock
Audit Committee
Exchange of Thailand’s regulations, or
Secretary to the Audit Committee : Mrs. Supatcha
the laws governing the Company’s business,
Taveerak  
4) An opinion on the suitability of the auditor,
The President of the Audit Committee has
5) An opinion on the transactions that may
sufficient knowledge and experience to review the
lead to conflicts of interest,
trustworthiness of financial reports.
6) The number of the audit committee
		 Authority and Responsibilities of the Audit
meetings, and the attendance of such
		Committee
meetings by each committee member,
1) To review the Company’s financial report to
7) An opinion or overview comment
ensure accuracy and adequacy.
received by the Audit Committee from its
2) To review that the Company has established
performance of duties in accordance with
appropriate and effective internal control
the charter, and
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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, 2015 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
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3. Mrs. Buskorn Liaummukda
Nomination and Remuneration
Committee
Secretary to the Nomination and Remu
neration Committee : Mrs. Buskorn
Liaummukda
		 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.
		 Risk Management Committee
As of December 31, 2015 the Risk Management
Committee consisted of 5 Directors as follows;
1. Mrs. Buskorn Liaummukda
President of  the Risk Management Committee
2. Mr. Pisit Piamsap
Risk Management Committee
3. Mr. Apichai Aumsathienporn
Risk Management Committee
4. Ms. Penchan Klinboonnak
Risk Management Committee
5. Mrs. Supatcha Taveerak  
Risk Management Committee
         Dr. Rattakorn Poonsuph
Advisor to the Risk Management Committee
Secretary to Risk Management Committee:
Mrs. Supatcha Taveerak  
		 Authority and Responsibilities of the Risk
		 Management Committee
1. To establish policy on hire-purchase business
risks for the Board of Directors’ approval. This
will cover overall risks including customer credit
risk, financial risk, operational risk, liquidity risk
and any risk that could adversely affect the
Company’s reputation.
2. To develop strategies that are in consistent with
the risk management policy and enable the

Committee to assess and monitor those risks 		 Authority and Responsibilities of the Executive
		Board
are at acceptable levels.
1. To supervise the day-to-day management on
3. To control and monitor the adoptions of the
behalf of the Company as to maximize
risk management policy to ensure in consistent
Company’s benefits.
with the policy approved by the Board of Directors.
2.
To formulate business plan, budget, and
4. To review the adequacy of the risk management
management structure and authority as
policy and system, including the review of the
assigned
by the Board of Directors.
implementation and effectiveness of the system.
3. To conduct normal business transactions and
5. To regularly update the Board of Directors on
enter into contractual obligation.
results of operation regarding areas to be
4. To manage the Company business and its affair
improved in accordance with the prescribed
in accordance with the Company Articles of
policy and strategies.
Association, Shareholders approval and/or the
		 Executive Board
Board of Directors’ approval.
5. To review and report quarterly financial
The Board of Directors has appointed the Executive
statements which have been reviewed and
Board to assist in providing advices and suggestions in
approved by the Audit Committee to the Stock
its managerial responsibility and other matters assigned
Exchange of Thailand and Securities and
by the Board of Directors.  As of December 31, 2015 the
Exchange Commission of Thailand.
Company’s executive board consisted of 5 directors as
		
6.
To responsible in any tasks assigned by the
follows;
Board of Directors, however, any tasks assigned
1. Ms. Prathama Phornprapha
have to comply with laws, rules and regulations.  
President of the Executive Board
Any executive or person that might have
2. Mr. Prapol Phornprapha
conflicts of interest with the Company and its
Executive Director
subsidiaries does not take part in any irregular
3. Mr. Raksanit Phornprapha
business transaction or terms and conditions
Executive Director
trading.  The transactions are to be reported to
4. Ms. Penchan Klinboonnak
the Board of Directors in accordance with the
Executive Director
rules and regulations imposed by the Stock
5. Mrs. Buskorn Liaummukda
Exchange of Thailand.
Executive Director
7. Having authority to approve and proceed as
Secretary to the Executive Board : Mrs. Buskorn
follows;
Liaummukda
7.1 Authorities to approve credit facilities
Authority to approve
credit facilities
Manager of Hire Purchase

Motorcycle

Motorcycle
Big Bike

Used Car
(Second hand car)

New Car

Unit : Baht
Other Credits

100,000

650,000

700,000

1,500,000

75,000

<150,000

<1,000,000

<1,000,000

<2,000,000

<120,000

Deputy Managing Director

<1,200,000

<1,250,000

<1,250,000

<5,000,000

<2,500,000

Managing Director

<2,500,000

<2,500,000

<2,500,000

<10,000,000

<20,000,000

Executive Board

>2,500,000

>2,500,000

>2,500,000

>10,000,000

>20,000,000

Assistant Deputy
Managing Director
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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.
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.
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;
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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.
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 Company’s business and share the
Board’s operating philosophy in order to ensure that
the Company’s goals are met.
			 • Nomination of Audit Committee
The Board of Directors has appointed an Audit
Committee consisting of Independent Directors.
4. Monitoring of Subsidiaries’ operations
		
Managing Director is responsible to consider and
recommend management of the Company’s subsidiaries.
The Company set policy for the nominated
management to monitor the operation of the subsidiaries
under the same operating policies prescribed by the
Company and to review the accuracy and completeness
of any required information disclosures relating to the
Company undertaking any connected transactions,
acquisition or disposition of assets, or any significant
transactions.  The subsidiaries financial information and
accounting records should be made readily available
for review and preparation of consolidated financial
statement in a timely manner.
5. Controlling the use of inside information
The Company has established a written policy on
use of internal information as prescribed in the Corporate
Governance policy, which are as follows;
Name of Auditor
M.R.& ASSOCIATES Co.,Ltd.

		
1. The Company has implemented procedures
regarding the use of confidential information in
accordance to good corporate governance practices
and instructed all employees to follow. The Directors
and the Management have to report their holdings of
the Company securities when first appointed to the
position, and disclose any changes in the status of their
holdings within three days to the Securities Exchange
Commission as per Article 59 of Securities and Exchange
Act (B.E. 2535).
		
In 2014, Directors and Management have reported
the changes in their holdings to the Securities Exchange
Commission according to the section 59 and to the
Corporate Secretary for recording. Summary of each
Director and Management holding of the Company’s
securities will be presented to the Board of Directors in
the next meeting and disclosed in the Annual Report
and the Annual Registration Statements (Form 56-1).
		
2. The Directors, Management or related parties
having access to inside information are prohibited from
disclosing such information to those outside the Company
or not authorized to know, within one month prior to
the Company’s Financial Statements being made public
in accordance with code of conduct to perform their
duties fairly and honestly.   Penalties shall be imposed
for any breaches which including warning, salary cut,
suspension from work and fire.
These procedures were approved by the Board
of Directors.
6. Auditor Fee
In 2015, the Company and its subsidiaries paid
auditor fee as follows:

Auditor fee
2.72

Unit : Million Baht
Non-audit service fee
None

(Mr. Akadet Pliensakul)
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7. Good Corporate Governance in other matters
During the years 2007 to 2015, 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 2015, 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.

Sustainability Framework
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 company and builds a sustainable
society according to its Vision.
• 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 and society.
• Mission
To focus on creating corporate cultures and
values of good corporate governance by adhering to the
principles as follows;
1. Fully responsible for shareholders and all
stakeholders in safe guarding of assets and maintaining
the Company’s reputation.
2. Attain trustworthy business operation through
disciplined management together with awareness of
current and possible risks.
3. Clear and transparent decision making process
and procedures.
4. Treat all stakeholders equally as well as prevent
any situations involving the conflicts of interest.
5. Take into consideration the responsibility to
community and environment conservation.
• Values
1. Be leader in motorcycle and automobile
hire-purchase business together with continue creating
sustainable values for the shareholders.
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.
The Company realized that the Corporate Social
Responsibility is to operate with business ethics together
with social contribution for sustainable development.  
The Company places importance on all stakeholders’

interests and active participation of employees. This
philosophy is incorporated in the Company’s code of
conduct.
In an organizational level, the Company has
determined a policy on good corporate governance
which includes practices relating anti-corruption, in
order to enhance the transparency of the Company’s
operations and compliance with laws and regulations of
regulatory agencies.  The Company fosters employees’
work attitudes toward, integrity and accountability and
strict compliance with the Company’s regulations. The
Company also applies new IT technology to improve
operation and service efficiency which lead to the
creation of the returns to the shareholders and real
benefits to society.
		
- Corporate governance policy for the
Company and subsidiaries
The Company has prescribed policies and practice
guidelines for Directors, Executives and employees to
follow in order to comply with laws and the Company’s
regulations and abide to the business ethics in
performing duties and decision making with honesty.
		
- Code of conduct
The Company has established the code of conduct
and communicated to all employees, including
new employees, to ensure mutual knowledge and
understanding on business ethics in order to create
confidence among shareholders and all stakeholders
and provide competitiveness and long term success to
the Company.
Corporate Social Responsibility
The Company’s Corporate Social Responsibility
policies are as follows:
1. General social responsibility to concern of
best outcome for all stakeholders including customers,
employees, business partners, competitors, shareholders,
community, society and environment for ensuring
all parties’ satisfaction based on fair and transparent
treatment.
2. Corporate social responsibility activities are
incorporated into the Company’s normal business
transactions (CSR in process) which are part of the
responsibility of every employee.
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3. Corporate social responsibility after process
(CSR after process) which mainly related to social and
environmental activities for public service and donations
such as supplies and blood donations.
• Corporate Social Responsibility in Employee’s
		Perspective
		 Human Rights and Labor Justice
			 • The Company has designated a policy on
non-violation of human rights, stating that employees
are equally treated and given opportunities to develop
themselves for professional advancement to ensure
sufficient capabilities to perform their duties. Management
and staff are obligated to comply with human rights
principles which considered as part of their duties and
must be no violation of human rights. The Company
prohibits the use of child labour and human trafficking
and discourage engaging in or accepting any form of
bribery or corruption.
During the year 2015, the Company has not
received any complaints relating human rights violation
from employees, suppliers and other stakeholders which
building the confidence that the Company’s operation
has not cause or possible to cause adverse impact to
communities and society.
Human Resources Development
		
1. Employee compensation and benefits
The Company provides fair remunerations
appropriate to the responsibilities and work performance
of each employee.  Various benefits are also provided to
employee in addition to those governed by laws such
as performance bonus, employee rewards program,
provident fund and annual physical check up arrangements.
		
2. Competency Development
The Company is confident that personnel
development by various methods is important to encourage
people with potential and performance to maximize
their knowledge and skills that will help strengthen
the competitiveness of the organization. The program
is divided into training and development for both new
staff and the existing ones.
2.1 Training and development for the new staff
Orientation for new staff; a training that provides
knowledge and understanding to new personnel in order
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to provide basic understand of the organization and
enable them to adjust and create harmonize working
environment.
2.2 Training and development for the existing staff
The Company has established a plan for personnel
development to encourage employees to meet the
operational goals as well as to prepare them for the jobs
(rotation) and promotion. These include the framework
of development as follows;
- Development according to training by the
position and years of service so the employees will
be equipped to handle management for each position
according the Company’s expectations.
- In-house Seminar, the experienced staff from
various aspects will be assign to be the trainers.
- Sending the staff to attend seminars outside
the Company.
		 3. Health Care Project
The Company recognizes importance of its
employees’ health and thus places great emphasis on
promote good health and quality of life by set up the
following programs continuously;
- Annual medical check-up with check-up
program that suitable for each staff’s age and job
characteristic.
- Against Drugs program within the organization.
- Medical assistance benefit to relieve
employee’s financial burden which related to medical
treatment fees for both cases of in-patients and
outpatients.
- Various employee wellness programs, the
exercising facilities are available to relief employees from
work and join the activities together.  The Company also
sponsors in employees’ sport activities since 2009 to
create a harmonious workplace, strengthen teamwork,
and provide learning and development opportunities
to the employees.
		 4. 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.
On January 19, 2016, Thitikorn Plc. group in collaboration

with the Company’s Management and employees,
had donated cash to assist the fire victim, Mr. Wittawat
Meksong, the Nakhon Ratchasima branch’s Manager in
the amount of Baht 145,000.
		 5. 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.
		 6. 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, 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.
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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.
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.
9. On January 7, 2016, Thitikorn Plc. contributed
Baht 15,000 to Balae Religious school, Banpa Community
Centre, Pattanakarn Road, Suanluang Sub-district,
Suanluang District, Bangkok in order to support the
purchasing of school supplies.
10. On January 9, 2016, the Company contributed
Baht 50,000 to the Ramathibodi Foundation for funding
the Fat Off program, to promote the program for good
health to employees.
11. On January 29, 2016, the Company hosted
a supper at and donated money and other amenities
totaling of Baht 27,600 to Rangsit Babies’ Home
Orphanage.

• 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:
1. Replacement of electronic appliances use in the
Company and its branches with energy saving models.

2. 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.
3. Encouraging reuse of single-sided used paper to
reduce paper waste
4. Post water conservation signs and posters in office
5. Encouraging walk up the stairs for one floor
instead of taking the elevator to save energy
6. Encouraging turn off computer when not in use
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7. Turning off the lights during lunch break or in
working areas where not in use by employee and the
Management for long period
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.
		
1. Anti-Corruption written policy
The Company has established Anti-Corruption
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 involves 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 AntiCorruption 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. Receiving and giving gifts policy
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.
		
3. Whistleblowing Policy
Thitikorn Plc. and its subsidiaries conduct business
based on the principles of good governance with focusing
on responsibility toward society, employee and all
stakeholders by formulated written procedures on
Whistleblowing, as approved by the Board of Directors.
This is to provide channels of communication to the
Directors, Management, employees and other stakeholders
to file complaints or report suspicious circumstances of
fraud, unlawful activities and misconduct including those
in violation of the law, rules, regulations, code of business
conduct, or corporate governance principles to enhance
transparent and fair business operations. The whistleblowers’ information will be kept in confidential to protect
the person from reprisals or retaliation
		
4. Anti-Money Laundering Act B.E. 2542
			 compliance policy
The Company and its subsidiaries are committed
to preventing the organization from being used for
money laundering and terrorism financing. In order to
establish a culture of corporate social responsibility and
cooperate with the Anti-Money Laundering Office to fight
against money laundering, financing of terrorism, and
being any channel to introduce the proceeds from illegal
activity, the written policy on Anti-Money Laundering was
established and approved by the Board of Directors to
which the employees are aware of and required to strictly
adhere to.
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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. 5/2015
on November 12, 2015, 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 2015, 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 improper
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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

Type of Transaction

Value

Necessity/Remark

S.P. International Co., Ltd. Share the same major shareholders Office Building rental   30.70 Million Baht Located in commercial area with all utilities, rental fee is lower than that
and Board of Director members
expenses
of the fair market rate, which appraised by third party.  Rental contracts for 3
years period each. The expiration date are as follows:
Contract 1-2          end at August  31, 2017
Contract 3              end at October  31, 2017
Contract 4-9           end at  December  31, 2017
Contract 10-12       end at  August 31, 2018
Utilities expenses
4.40 Million Baht Electricity and communication expenses as public rate
Legal service fee
10.20 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, 2016
Stationary and printing 1.90 Million Baht As market price
expenses
Vehicle for financing 334.10 Million Baht As market price
Commission for
2.10 Million Baht As market price
vehicles financing

Related Party

In 2015, according to Thitikorn Plc. consolidated Balance Sheet, there are connected transactions with related parties as follows:
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Other expenses

Type of Transaction

Buy fixed asset
Company Director
Sold fixed asset
Share the same major shareholders Stationary and
and Board of Director members
printing revenue
Warehouse rental
expenses

Nature of Connection

Necessity/Remark

5.10 Million Baht 3 Warehouse rental contracts for document filing, rate lower than that of the
market price appraised by independent third party appraisal, Rental contracts
for 3 years period each.  The expiration date are as follows:
Contract 1-2          end at December  31, 2016
0.08 Million Baht Vehicle maintenance as market price

8.30 Million Baht Vehicle maintenance such as spare part, maintenance & service expenses, fuel
as market price
19.30 Million Baht Vehicle for business operation
0.80 Million Baht As market price
0.36 Million Baht As market price

Value

Share the same major shareholders Other Maintenance
and Board of Director members
Toyota Pathumthani
Share the same major shareholder Vehicles for financing 75.90 Million Baht As market price
Toyota’s dealer Co., Ltd. and Board of Director members
Commission for
0.59 Million Baht As market price
vehicles financing
Other Maintenance
0.84 Million Baht Vehicle maintenance as market price
Sold fixed asset
0.20 Million Baht As market price
Napas Co., Ltd.
Share the same major shareholders Other expenses
0.04 Million Baht Transportation expenses as market price
and Board of  Director as a
subsidiaries  

Lexus Bangkok Co., Ltd.

Related party (Director)
SPSU Plc.

Related Party

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.
Transaction with company director considered of
buy and  sell vehicle as market price
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The Thai economy started to expand since the
fourth quarter of 2014 onward, however, export sector
continued to contracted for the third consecutive years
due to economic slowdown in China, ASEAN, Japan and
Europe which are major trading partners with Thailand.
Even though Thailand economic was heading in the
right direction but major agriculture prices such as rice,
rubber, palm oil, tapioca, corn, sugarcane and sugar had
plummeted due to the crude oil (WTI) price falling from
US$ 48 per barrel in the beginning of 2015 to US$ 36
per barrel or 25% at the year end. Thailand also faced
severe drought for three consecutive years and expected
to persist/continue through 2016 since it is one of the
worst El Nino for last 50 years ever recorded coupled with
household debt of 80% of GDP which will have negative
impact to domestic consumption in the short term. Once
the government started its mega infrastructure projects
it will boost Thai GDP by additional 0.5% annually for
many years to come. In 2015, both motorcycle and
automobile sales have declined for third consecutive
years. Motorcycle sales was 1,671,237 units or 1.7%
decreased, while automobile sales was 799,592 units
or 9.3% decreased from the previous year. Motorcycle
monthly sales were 6 months higher compared to the
previous year. However, automobile monthly sales has
declined 30 consecutive months until both November
and December 2015 monthly sales were higher
compared to the previous year since car buyers were rush
in to buy new cars before new car excise tax increase
will be implement in 2016. On the medium and long

Hire-purchase income
Motorcycle Hire-purchase
Automobile Hire-purchase
Total revenue
loan receivable
Loan receivable
Other income
Sales of merchandises
Fee income
Bad Debt recovery
Other
Total revenue
Total
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term, Thai Government will invest in mega infrastructure
projects to promote Thailand to be a logistic hub for
mainland AEC countries. Thailand will be able to lower
its logistic cost and increase our competitiveness with
ASEAN. Once the government started its mega infrastructure projects it will boost Thai GDP by additional
0.5% annually for many years to come.
As of the end of 2015, the combined Company
net portfolio and net loan receivable was 7,252.3 Million
Baht, 6.6% decreased from 7,767.8 Million Baht compare
to the previous year. TK motorcycle portfolio declined
to 6,266.2 Million Baht, 7.4% decreased at the end of
2015 compared with 6,768.3 Million Baht at the end of
2014. Automobile portfolio declined to 810.4 Million
Baht, 18.9% decreased at the end of 2015 compared
with 999.5 Million Baht at the end of 2014. Since the
Third quarter of 2015, the Company started its lending
to existing good customers base and at the end of
2015 net loan receivable was 175.6 Million Baht. Both
motorcycle and automobile markets continue to decline
for three consecutive years, the Company has continued
the policy to be strict on its loan origination.
Operating results
Revenue
In 2015, the Thai automotive industry continues to
experiences an economic slowdown since the second
quarter of 2013 throughout the year end 2015. The
Company total revenue was 3,394.1 Million Baht,
decreased 7.7% from 3,679.1 Million Baht in the previous
year. The Company revenue by category is as follows:

2015
Million
%
Baht

2014
Million
%
Baht

2013
Million
%
Baht

2,506.3
47.0
2,553.4

73.8
1.4
75.2

2,758.4
66.1
2,824.5

75.0
1.8
76.8

2,944.5
82.5
3,027.0

13.1

0.4

31.1
54.9
384.9
356.8
827.7
3,394.1

0.9
1.6
11.3
10.6
24.4
100.0

21.0
51.0
423.0
359.6
854.6
3,679.1

0.6
1.4
11.5
9.8
23.2
100.0

33.4
46.0
366.9
410.2
856.5
3,883.5

% YOY
15-14

% YOY
14-13

75.8
2.1
77.9

-9.1
-28.9
-9.6

-6.3
-19.9
-6.7

0.9
1.2
9.4
10.6
22.1
100.0

48.3
7.6
-9.0
-0.7
-3.1
-7.7

-37.1
10.9
15.3
-12.3
-0.2
-5.3

In 2015, Total hire-purchase income was 2,553.4
Million Baht, decreased 9.6% from 2,824.5 Million Baht
in the previous year. In 2015, Motorcycle hire-purchase
income was 2,506.3 Million Baht, decreased 9.1% from
2,758.4 Million Baht in the previous year. The Company
motorcycle portfolio declined along with domestic
motorcycle sales. Automobile hire-purchase income
was 47.0 Million Baht, decreased 28.9% from 66.1
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 2012 and its yield much less than
motorcycle hire-purchase.  Loan receivable income was
13.1 Million Baht. Other income was 827.7 Million Baht,
Million Baht
Cost of sales
Selling and administrative expenses
Bad debt and provision for doubtful accounts
Loss on impairment of good will

decreased 3.1% from 854.6 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 75.2% of total
revenue, other income accounted for 24.4% of the total
revenue and income from loan receivable accounted
for 0.4% of 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:

2015

2014

2013

% YOY 15-14 % YOY 14-13

31.8

21.1

32.2

51.0

-34.5

1,800.8

1,936.6

2,018.4

-7.0

-4.0

891.8

1,279.9

1,203.9

-30.3

6.3

83.6

Finance costs

153.8

211.6

221.8

-27.3

-4.6

Total expenses

2,961.8

3,449.1

3,476.4

-14.1

-0.7

In 2015, the Company total expenses were 2,961.8
Million Baht, decreased 14.1% from 3,449.1 Million Baht
in the previous year. Costs of sales (motorcycles) were
31.8 Million Baht.  Selling and administrative expenses
were 1,800.8 Million Baht, decreased 7.0% from 1,936.6
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 160.8 Million Baht, decreased 15.5%
from 190.2 Million Baht in the previous year, which has
a negative impact on the Company operation in the
short term. However, 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 2015 was
891.8 Million Baht, decreased 30.3% from 1,279.9 Million

Baht in the previous year which came from the Company
policy to accelerated write off of bad debts and doubtful
accounts for the past 3 years as well as stringent loan
origination which contributed to continued improvement
in customers credit  quality.
In 2015, the Company had a non-recurring expense
item, loss on impairment of good will from its subsidiary
company of 83.6 Million Baht.  
In 2015, the Company average cost of borrowing
was 3.9% per annum. As a result, the Company interest
expenses in 2015 was 153.8 Million Baht, decreased
27.3% from 211.6 Million Baht in the previous year, due
to decrease of borrowing from the financial institutions
and from portfolio contraction.
Net profit
In 2015, the Company net profit was 408.3 Million
Baht, increased 106.1% from 198.1 Million Baht in
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the previous year. The Company net profit increase loan origination together with efficient operation and
caused by lower expenses from lower numbers of new improvement of customers credit quality.
The Company interest spread by category over the last three years is as follows:
2015

2014

2013

Interest Income (%)

34.2

33.6

34.2

Motorcycle

38.5

38.1

39.6

Automobile

5.2

5.6

5.8

Net loan receivable

7.5

Interest Expenses (%)

3.9

4.1

3.9

Motorcycle

3.9

4.1

3.9

Automobile

3.9

4.1

3.9

Net loan receivable

3.9

Profitability Ratio

Spread (%)

30.3

29.4

30.2

Motorcycle

34.6

34.0

35.7

Automobile

1.3

1.5

1.8

Net loan receivable

3.6

Financial Status
Assets
At the end of 2015, The Company total asset was total asset was hire purchase receivables especially
8,283.7 Million Baht, decreased 5.5% from 8,767.2 Million motorcycle hire purchase receivables has declined along
Baht in the previous year. Majority of the Company with domestic motorcycle sales.
Million Baht

2015

2014

2013

Net Hire-purchase receivables-Motorcycle

6,266.2

6,768.3

7,707.9

-7.4

-12.2

Net Hire-purchase receivables-Automobile

810.4

999.5

1,350.9

-18.9

-26.0

7,076.6

7,767.8

9,058.8

-8.9

-14.3

Total Hire-purchase receivables

In 2015, The Company net hire-purchase
receivables outstanding was 7,076.6 Million Baht,
decreased 8.9% from 7,767.8 Million Baht in the
previous year. The Company motorcycle net hirepurchase receivables outstanding was 6,266.2 Million
Baht, decreased 7.4% from 6,768.3 Million Baht in the
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previous year, while automobile net hire-purchase
receivables outstanding was 810.4 Million Baht,
decreased 18.9% from 999.5 Million Baht in the previous
year. Since the Third quarter of 2015, the Company
started its lending to existing good customers base and at
the end of 2015 net loan receivable was 175.6 Million Baht.  

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 2015, the Company had
Account receivables

loan loss reserve of 518.5 Million Baht, accounted for
6.6% of net hire-purchase portfolio and Loan receivables
(before net off loan loss reserve)  or 396.7% coverage
ratio compared with 6 months overdue amounted of
130.7 Million Baht.
In 2015, the Company had net hire-purchase
portfolio and Loan receivables (before net off loan loss
reserve) classified by aging as follows:

2015

2014
%

Value

Unit: Million Baht
2013
%

Value

Value

%

Current account

5,071.9

65.3

5,332.4

64.2

6,489.7

67.4

Overdue=1 month

1,150.4

14.8

1,282.5

15.4

1,414.4

14.7

Overdue 2-3 month

1,144.6

14.7

1,275.1

15.4

1,297.8

13.5

Overdue 4-6 month

273.4

3.5

310.5

3.7

292.9

3.0

Overdue 7-12 month

78.5

1.0

66.3

0.8

74.5

0.8

Overdue>12 month  

52.2

0.7

35.8

0.4

54.2

0.6

7,770.9

100.0

8,302.6

100.0

9,623.5

100.0

Total

Active account and overdue receivables less than
3 months, decreased from 95.0% in 2014 to 94.8% in
2015. Similarly, overdue account receivables more than
3 months increased from 5.0% in 2014 to 5.2% in 2015
due to some group of customers delay payment caused
by economic slowdown.
Liabilities
In 2015, the Company managed its liquidity
position and cost of fund by increased its fixed rate long
Type of Loans

term borrowing (including current portion of less than
one year) high at 98%.
In 2015, TK had total liabilities of 3,962.4 Million
Baht, decreased 16.8% from 4,764.6 Million Baht in the
previous year due to portfolio contraction. As a result
of an increase long term borrowing in 2015, the ratio
between long term vs short term borrowing stood at 98:2
in 2015 compared with 85:15 in 2014. Details by type of
loans over the last three years as follows:

2015

2014

Unit: Million Baht
2013
%
Value

Value

%

Value

%

Bank overdrafts

14.4

0.4

24.4

0.6

72.7

1.2

Loan from Banks

50.6

1.4

656.2

14.9

1,146.0

19.6

2,940.0

83.4

2,920.0

66.4

2,220.0

38.0

519.0

14.7

800.0

18.2

2,400.0

41.1

3,524.0

100.0

4,400.6

100.0

5,838.7

100.0

Bond
Long Term Loan
Total
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Shareholders’ Equity
As a result of the Company stringent credit approval shareholders amount 90.0 Million Baht on May 12, 2015.
process and expertise staffs enabled the Company to The Company changed in shareholders’ equity during
be profitable. In 2014, The Company paid dividend to the fiscal years is as follows:
Million Baht
Equity  Balance as at the beginning for the year

2015

2014

2013

4,002.6

4,013.9

3,800.2

Equity  Non-controlling interests
Equity  Total Comprehensive Income for the Year
Less  Dividends paid
Equity  Balance as at the ending for the year

% YOY 15-14 % YOY 14-13

8.0

-0.3

5.6

-100.0

408.7

195.7

428.7

108.8

-54.4

90.0

215.0

215.0

-58.1

0.0

4,321.3

4,002.6

4,013.9

8.0

-0.3

At the end of 2015, shareholders’ equity stood at 2015 and 2014 was 0.9 times and 1.2 times respectively.
4,321.3 Million Baht, increased 8.0% from 4,002.6 Million
Baht in the previous year, while retained earnings was Auditor Fee
In 2015, the Company and its subsidiaries auditor
2,839.8 Million Baht, increased 12.6% from 2,521.6 Million
Baht in the previous year.  Debt to equity ratio (D/E) in fee is as follows:
Name of Auditor
M.R.& ASSOCIATES Co., Ltd.
(Mr. Akadet Pliensakul)

192

ANNUAL REPORT 2015
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

Auditor fee
2.72

Unit : Million Baht
Non-audit service fee
None

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.    
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 2015, that it has been prepared according to generally
accepted accounting principles and related regulations.

            Dr. Chumpol  Phornprapha
                        Chairman

              Ms. Prathama  Phornprapha
          Managing Director
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS AT DECEMBER 31, 2015 AND 2014
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
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