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ความส�าเร็จของบริษัท
SucceSS of coMpAnieS

• ฐิติกร ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 
 1 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจให้บริการ
 สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์และรถยนต์

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

• ริเริ่มโครงการประกันภัย เพื่อลดความ
เสียหายจากอุบัติเหตุ ซึ่งต่อมาถือเป็น
แนวทางการปฏิบัติส�าหรับธุรกิจ

 เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

• Initiated “Motorcycle Insurance 
Program” which later becomes 
the standard practice for  
motorcycle Hire-Purchase  
business

• เข้าซื้อหุ้นจ�านวนร้อยละ 99.99 
 จาก บริษัท ซี.วี.เอ. และขยายขอบเขต 

การให้บริการในภาคกลาง 
และภาคตะวันออกของประเทศไทย

• Acquired 99.99% of CVA 
 and expand its coverage area  

in Central & Eastern parts of 
Thailand

• ได้รับผลการประเมิน
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 4-Stars Coporate Governance 
Scoring appraised by Thai Institude 
of Directors Association (IOD)

• ฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท
• 1 ใน 17 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับ

รางวัล “Investors Choice Award” 
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• Celebrate 40th years Aniversary
• TK is one of the 17 listed 
 companies to received an 
 “Investors Choice Award” from 

Thai Investors Association (TIA)

• เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 99.99 จาก
 บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ�ากัด 

และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ 
 เซอร์วิสเซส จ�ากัด
• ผลการประเมิน AGM เป็น 1 ใน 
 64 บริษัท จากจ�านวนบริษัทจดทะเบียน 

416 บริษัท ที่คะแนนประเมินเต็ม 
 100 คะแนน (ติดต่อกันเป็นปีที่ 5)

• Acquired 99.99% of Cetelem 
 Thailand Co., Ltd. and changed 

the name to TK Debt Services 
 Co., Ltd.
• Thitikorn is proud to be 1 of 64 

companies to score 100 points 
from 416 listed companies on the 
Set to AGM Assessment Project 
(for five conservative years)
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• เขาซื้อหุน รอยละ 99.99 จาก
บริษัท ชยภาค เพื่อขยายฐานธุรกิจ
เขาสูธุรกิจเชาซื้อรถยนต

• เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
เปน 500 ลานบาท และ เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• 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 the Stock Exchange of 
Thailand (SET)

• ผลการประเมนิ AGM เปน 1 ใน 74 บรษิทั 
 จากจํานวนบริษัทจดทะเบียน 486 
 บริษัทที่คะแนนประเมินเกิน 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

• ไดรับรางวัล
คุมครองสิทธิ
ของผูบริโภค
สําหรับสัญญาเชาซื้อที่เปนธรรม

 จากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

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

• ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK 
 ที่ระดับ A- (แนวโนมคงที่)
• จัดตั้งบริษัทยอย “ทีเค เงินทันใจ จํากัด” 

ดวยทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท 
 เพื่อประกอบธุรกิจใหสินเชื่อรายยอย
 เพื่อการประกอบอาชีพ

• TRIS Rating assigned the company 
rating of TK at “A-” (Stable)

• Established TK Ngern Tan Jai with 
50 MB registered capital to 

 provide Nano Finance

• มีสาขา รวมทั้งสิ้น 88 สาขา ครอบคลุม 
54 จังหวัด

• ไดรบัผลการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการ
 ที่ดี ระดับ 4 ดาว (ติดตอกันเปนปที่ 8)
• 1 ใน 12 บริษัทจดทะเบียน ที่ไดรับรางวัล 
 “Investors Choice Award” 
 (ติดตอกันเปนปที่ 8)
• ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK 
 ที่ระดับ A- (แนวโนมคงที่)
• ขยายเพิม่ 2 สาขา คอื สาขา Battambang 

และสาขา Siem Riep ในประเทศกัมพูชา
• Extensive 88 branches covering 
 54 provinces in Thailand
• 4- Stars Coporate Governance 

Scoring appraised (for eight 
 conservative years)
• TK is one of the 12 listed 
 companies to received an 
 “Investors Choice Award” from 

(for eight conservative years)
• TRIS Rating assigned the company 

rating of TK at “A-” (Stable)
• Expand two branches in Battambang
 and Siem Riep, Cambodia through 

Suosdey Finance

• 1 ใน 13 บริษัทจดทะเบียน ที่ไดรับ
รางวัล “Investors Choice Award” 
จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

• จัดตั้งบริษัทยอยในตางประเทศแหงแรก 
 ในประเทศกัมพูชา ชื่อ “Suosdey 
 Finance PLC” 
• จัดตั้งบริษัทยอยในตางประเทศ
 แหงที่สอง 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.”
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ครองใจลูกคา
ดวยการบริการอยางใกลชิด
ที่มีลูกคากวา 300,000 รายทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนอยางมั่นคง
ดวยความชํานาญของบุคลากร
ที่มีคุณภาพกวา 2,200 คน

แข็งแกรงดวยคุณภาพ
ของระบบการดําเนินงานที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
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ที่มีคุณภาพกวา 2,200 คน

ดวยคุณภาพ

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการประจําป (56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซตของบริษัทฯ www.tk.co.th
Investors can learn more at the company’s annual statement (56-1), a company Listed on the company’s website or www.sec.or.th or www.tk.co.th
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
FINANCIAL HIGHLIGHTS 

รายไดรวม
Total Revenue

สวนของผูถือหุน
Total Equity

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อ
Account Receivables (Net)
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2558
2015

2559
2016

ลานบาท
THB in Million

ลานบาท
THB in Million

ลานบาท
THB in Million

2559 
2016

2558 
2515

2557 
2514

สินทรัพย / Assets
สินทรัพยรวม / Total Assets 8,611.4 8,283.7 8,767.2

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อ / Account Receivables (Net) 7,790.6 7,309.8 7,840.0

หนี้สินและสวนของผูถือหุน / Liabilities & Shareholders’ Equity
หนี้สินรวม / Total Liabilities 4,061.5 3,962.4 4,764.6

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม / Bank O/D and Loans 3,667.9 3,524.0 4,400.6

สวนของผูถือหุน / Total Equity 4,549.9 4,321.3 4,002.6

ผลการดําเนินงาน / Income Statement
รายไดรวม / Total Revenue 3,371.3 3,394.1 3,679.1

รายไดจากการใหเชาซื้อและเงินใหกูยืม-สุทธิ / Hire-Purchase and Loan Income (Net) 2,562.0 2,566.4 2,824.5

คาใชจายจากการดําเนินงาน / Total Expenses 2,716.1 2,724.4 3,237.5

กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบรวม) / Net Profit (Loss) After Tax(Consolidated) 429.7 408.3 198.1

กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบเฉพาะกิจการ) / Net Profit (Loss) After Tax (The Company) 423.0 500.2 164.1

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร / Profitability Ratio
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) / Interest Income (%) 34.2 34.2 33.6

อัตราดอกเบี้ยจาย (%) / Interest Expenses (%) 3.3 3.9 4.1

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) / Spread (%) 30.9 30.3 29.5

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) / Net Profit (Loss) Margin (%) 12.7 12.0 5.4

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) / Return on Equity (%) 9.7 9.8 4.9

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน / Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) / Return on Assets (%) 5.1 4.8 2.1

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) / Assets Turnover (Times) 0.4 0.4 0.4

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน / Financial Ratio
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) / Debt to Equity (Times) 0.9 0.9 1.2

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา) / Lending to Borrowing (Times) 2.1 2.1 1.8

อัตราการจายเงินปนผล (%) / Dividend Payout (%) 53.2 40.0 54.9

2559 
2016

2558
2015

2557
2514หนวย : ลานบาท / Unit: THB in Million

3,394.1 3,371.33,679.1 4,321.3 4,549.9
4,002.6

7,309.8
7,790.67,840.0
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 
ได้ประสบกับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง อันเนื่องมาจากพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต การสูญเสีย
พระมหากษตัรย์ิผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐินีย้งัความโศกเศร้าอาลยัมาสู่
พสกนกิรชาวไทยทกุหมูเ่หล่า พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9 
ทรงครองราชย์และเสวยราชย์ยาวนานทีส่ดุของพระมหากษตัรย์ิไทยถงึ 
70 ปี 126 วัน ท่านทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน กษัตริย์นักพัฒนา และ 
ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด เพื่อความกินดีอยู่ดี
ของชาวไทย โดยเฉพาะโครงการพระราชด�าริที่เกี่ยวกับน�้าและดิน 
เช่นโครงการแก้มลิง ที่ช่วยแก้ปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้ง โครงการ 
ฝนหลวงซึง่ท่านทรงใช้เวลา 14 ปี ในการวเิคราะห์วจิยัจนเป็นผลส�าเรจ็ 
ประชาชนชาวไทยต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหา
ที่สุดมิได้ รัฐบาลไทยประกาศไว้ทุกข์ถวายความไว้อาลัยเป็นเวลา 1 ปี  
และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามกฎุราชกมุาร ทรงขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่10 
ของราชวงศ์จักรี น�ามาซึ่งความปลาบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวต่อเนื่องในปี 2559 ขณะเดียวกัน 
ตวัเลขการส่งออกขยายตวัที ่0.5% เป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี จากสภาวะ 
การค้าของโลกหดตัว สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายไปในทาง 
ที่ดีขึ้น หลังจากประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมา 3 ปี  

Dear Shareholders,

On October 13, 2016 all Thai people face an immense 
lost from His Majesty King Bhumibol Adulyadej passed away. 
The lost of our beloved His Majesty King Rama IX has brought 
the indescribable sorrow to all Thai and nation. His Majesty 
King Rama IX’s coronation and accession to the throne for 70 
years and 126 days, this was the longest reign in the history of 
Thai monarchy, His Majesty King Bhumibol was Father of Thai 
nation and he was best known as Development King as he 
devoted his time working hard for the well being of all Thais.  
Most of His Majesty King Bhumibol Royal Development  
Projects evolved around water and soil. The Monkey Cheek 
Royal Project was initiated to solve both flood and drought 
at the same time as well as Royal Rain Project which was 
successful after 14 years diligent research and analysis of King 
Bhumibol. All Thais felt an utmost immeasurable for the royal 
grace of His Majesty King Rama IX. On the grievance occasion,  
the Royal Thai Government announced 1 year national mourning  
period. On December 1, 2016, His Royal Highness the Crown 
Prince Maha Vajiralongkorn ascended the throne as King Rama 
X of Chakri Dynasty which bring joy and happiness to all Thais. 

The Thai economy continued to expand in 2016, mean-
while, export sector expanded 0.5% for the first time in four 
years due to global trade slowdown. The severe drought that 
plagued Thailand for three consecutive years had alleviated 
and improved, however, first half of 2016 only produced small 

ดร. ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ

Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman

สารจากประธานกรรมการ
Message froM ChairMan of the BoarD 
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amount of major agriculture products due to lack of water to 
grow crops coupled with low major crop prices which directly 
correlated to lower crude oil price. But toward the end of 2016, 
crude oil price started to raise which will help improve major 
crop prices for 2017. Thai household debt is still persistently 
high level at 80% of GDP which have negative impact directly 
to domestic consumption. Tourism sector continued to grow 
and remain an important source of revenue to Thailand. Thai 
government already started its auction, award and preparation 
for several mega infrastructure projects for 2017 which expected 
to boost Thai GDP by additional 0.5% annually for many years 
to come. In 2016, Thai economy grew at 3.2%. 

In 2016, motorcycle sales increased for the first time 
in four years, however, automobile sales have declined for 
the fourth consecutive years. Motorcycle sales was 1,738,254 
units or 4.0% increased, while automobile sales was 768,788 
units or 3.9% decreased from the previous year. TK has 
implemented a strict credit controls on loan origination for 
both motorcycles and automobile hire purchase business 
for the last 3 years which resulted in continued expansion 
of hire purchase receivables and improvement of its quality 
for 5 consecutive quarters from last quarter of 2015 and the 
year 2016. Hire purchase receivables stood at 7,723.8 Million 
Baht or 6.5% increased from previous year while Motorcycle 
hire purchase receivable increase by 11.6% or 2.9 times of 
domestic motorcycle sales growth rate. The Company net 
profit increase to 429.7 Million Baht or 5.2% increased from the 

ของบริษัทที่จะเพิ่มสัดสวนรายไดและลูกหนี้เชาซื้อในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
โดยป 2559 บรษิทัลกูทัง้สองแหงในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชามีอัตราการเติบโต 346.9% และทั้งสอง
บริษัทเริ่มมีกําไรตั้งแตไตรมาส 2 ป 2559

สุดทายนี้ ขาพเจาขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกคา พันธมิตรทาง
ธุรกิจ นักลงทุน สถาบันการเงิน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย 
และทานผูถือหุนที่ไดใหความไววางใจ และใหการสนับสนุนดวยดี
เสมอมา ความสําเร็จขององคกรตลอดระยะเวลาที่ผานมาเกิดจาก
ความมุงมัน่ และประสบการณของบคุลากร ตลอดจนผูบรหิาร พนกังาน
ของบริษัท ทําใหบริษัทฯ เปนผูนําอันดับ 1 ตอเนื่องมากกวา 30 ป 
ในธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท
ยงัคงเดนิหนาขยายงานเพือ่เปาหมายทีจ่ะเปนบรษิทัในภมูภิาคอาเซยีน 
ขาพเจามคีวามมัน่ใจเปนอยางยิง่วา กลุมบรษิทัฐติกิร จะเตบิโตตอเนือ่ง
ทั้งในประเทศ และในอาเซียน อยางยั่งยืนในอนาคต

previous year. During the year 2016, the Company open two 
new branches in Kingdom of Cambodia which is our strategic 
direction to increase our revenue and hire-purchase receivable 
in the region. In 2016, both subsidiary companies in The Loa 
People’s Democratic Republic and Kingdom of Cambodia hire 
purchase receivable increase 346.9% with both operations 
became profitable since second quarter of 2016.

Lastly, I would like to take this opportunity to express 
our gratitude and thank to all loyal customers, business 
alliances, investors, financial institutions, regulators and 
shareholders for their trust and support to TK over the past 
years. Recognition and gratitude should also bestowed upon 
the loyal and hard working staffs and management team of TK 
who have contributed to the continuous success and number 
ONE position in motorcycle hire-purchase business in Bangkok 
for over 30 consecutive years. TK 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.

ทาํใหในชวงครึง่ปแรกผลติผลทางการเกษตรมปีรมิาณไมมาก ประกอบ
กับราคาสินคาเกษตรหลักของประเทศมีราคาตกต่ํา เน่ืองจากราคา
สินคาเกษตรมีความสัมพันธโดยตรงกับราคานํ้ามันดิบโลก ซ่ึงใน
ปลายป 2559 ราคานํา้มนัเริม่ขยบัตวัสงูขึน้ซึง่จะสงผลดตีอภาคเกษตร
ในป 2560 แตหนี้ครัวเรือนยังคงอยูในระดับสูงถึง 80% ของ GDP 
สงผลกระทบโดยตรงกับการใชจายในประเทศ ภาคการทองเที่ยว
จะเติบโตตอเนื่องและเปนรายไดสําคัญในประเทศไทย ในขณะที่ 
การลงทุนขนาดใหญ โดยภาครัฐไดมีการประมูลและเตรียมการเพื่อ
เริม่โครงการในป 2560 ตอเนือ่งไปอกีหลายป คาดวา GDP จะขยายตวั
เพิ่มอีกปละ 0.5% โดยในป 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.2%

ในป 2559 ตลาดรถจักรยานยนตมีการขยายตัวคร้ังแรก
ในรอบ 4 ป ในขณะที่ตลาดรถยนตมียอดจําหนายลดลงเปนปที่ 4 
รถจักรยานยนตมียอดจําหนาย 1,738,254 คัน เพิ่มขึ้น 4.0% สวน
ตลาดรถยนตมยีอดจําหนาย 768,788 คนั ลดลง 3.9% บรษิทัมนีโยบาย
รัดกมุในการใหบรกิารสนิเชือ่ทัง้รถจกัรยานยนตและรถยนตตอเนือ่งมา
ตลอด 3 ป ทําใหคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อดีขึ้นตอเนื่อง และขยายตัวตอ
เนื่องมา 5 ไตรมาสตั้งแตไตรมาส 4 ป 2558 จนถึงปลายป 2559 
ลูกหนี้เชาซื้อสุทธิและลูกหนี้ใหกู ยืมสุทธิของบริษัทอยูที่ 7,723.8 
ลานบาท เพิม่ขึน้ 6.5% ในขณะทีล่กูหนีเ้ชาซือ้รถจกัรยานยนตขยายตวั 
11.6% หรือ 2.9 เทาของตลาดรถจักรยานยนต สงผลใหกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นอยูที่ 429.7 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 5.2% ในปที่ผานมาบริษัทได
เปดสาขาเพิม่อกี 2 แหงในราชอาณาจกัรกมัพชูา ซึง่เปนไปตามนโยบาย

ดร. ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ

Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman
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ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
dr. chumpol Phornprapha
Chairman

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Ms. orapin chartabsorn
Independent Director
President of Audit Committee

นายทวีป ชาติธ�ารง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
Mr. taveeb chardtumrong
Independent Director
Audit Committee

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
Mr. surin dhammanives
Independent Director
Audit Committee

นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
Mr. raksanit Phornprapha
Director

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ
Mr. satitphong Phornprapha
Director

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ
Ms. Prathama Phornprapha
Managing Director

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Mrs. Buskorn Liaummukda
Director
Accounting Manager

นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
กรรมการ
Ms. Penchan Klinboonnak
Director

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Mr. chakchai Panichapat
Advisor to the Board 
of Directors

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ
Mr. Wiboon Perm-arayawong
Independent Director

นายประพล พรประภา
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
Mr. Prapol Phornprapha
Director
Deputy Managing Director
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CSR 
ACTIVITIES

รับรางวัล Investor Choice Award 8 ป ตอเนื่อง

บริจาคถุงยังชีพแกผูประสบภัยนํ้าทวมภาคใต

มอบอุปกรณกีฬา ใหแก โรงเรียนสินแรสยาม จ.กาญจนบุรี

“ยิ่งวิ่ง ยิ่งให ไดกุศล”
กับการวิ่งมินิมาราธอนการกุศล 10 km.

มุงมั่นพัฒนา กาวหนามั่นคง องคกรเดน สังคมดี

บริจาคถุงยังชีพแกผูประสบภัยนํ้าทวมภาคใต

มอบอุปกรณกีฬา ใหแก โรงเรียนสินแรสยาม จ.กาญจนบุรี
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เรียน ทานผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ฐิติกร จํากัด 
(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนผูทรง
คณุวุฒิ และมีประสบการณดานการเงนิ บญัช ีและการจดัการ 
โดยมนีางสาวอรพนิธุ ชาตอิปัสร เปนประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายทวปี ชาตธิาํรง และ นายสริุนทร ธรรมนิเวศ เปนกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงทกุทานไมไดเปนเจาหนาทีบ่รหิาร หรอืพนกังาน
ของบริษัท และมีนางสุภัชฌา ทวีรักษ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางเปน
อิสระ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับของ
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ไดแก การสอบทานงบการเงนิ 
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการสอบทาน
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ในป 2559 ไดมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการไดเขารวมประชุม
อยางพรอมเพรียงทุกครั้ง โดยไดมีการหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับฝายบัญชี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ
ผูตรวจสอบภายใน ในเรือ่งทีเ่กีย่วของเพือ่ใหมัน่ใจวาบรษิทัฯ 
มีรายงานทางการเงินที่ถูกตอง และเพียงพอ และไดรายงาน
ผลการประชุมทุกครั้งตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยในป 2559 ไดจัดใหมีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมนิการปฏบิตัหินาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะอยูในระดบัดเียีย่ม และ
ไดมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบดวย

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ของบรษัิทฯ และงบการเงินรวม โดยไดประชุม
รวมกับผูสอบบัญชีทุกครั้ง ไดสอบถามในเรื่องความถูกตอง
ครบถวนของงบการเงิน ความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล 
และผลกระทบตองบการเงินจากการใชประกาศมาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหมๆ เพื่อใหมั่นใจวา การจัดทํางบการเงินเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
ทั่วไป ตามรายงานและความเห็นของผูสอบบัญชี มีการเปด
เผยขอมูลเพียงพอ และทันเวลา สอดคลองกับขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยฯ

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน ใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ
ในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของ

สาํหรบัระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานผลการตรวจสอบภายในประจําไตรมาส และ
ประจาํป พรอมทัง้ไดใหขอแนะนาํ และตดิตามการดาํเนนิการ
แกไข ในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ นอกจากนี้ไดใหความ
เห็นชอบตอแผนการตรวจสอบภายใน และแผนการพัฒนา
บคุลากรตรวจสอบภายในใหมศีกัยภาพทนัตอความเปนสากล
มากยิง่ขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการบญัชี
กับกิจการท่ีเก่ียวของกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน และมีความเห็นวาไดมีการเปดเผยขอมูล
ของรายการดังกลาวในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

สวนการพิจารณาแตงตั้งผู สอบบัญชีรับอนุญาต
ประจาํป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาเหน็ชอบ
ใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน
ประจาํป 2560 แตงตัง้บรษิทั เอม็ อาร แอนด แอสโซซเิอท จาํกดั 
โดยมนีายเมธ ีรตันศรเีมธา ผูสอบบัญชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 
3425 หรือนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5389 หรือนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ผูสอบ
บญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 2803 เปนผูสอบบญัช ีในอตัรา
คาตอบแทนการสอบบัญชี 3,160,000 บาท ซ่ึงมากกวาป 
2559 ทีม่กีารจายคาตอบแทนการสอบบญัช ีที ่3,050,000 บาท

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดวย
ความอิสระในการสอบทานงบการเงิน การควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม และการสอบทานรายการบัญชีกับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ 
ตามกฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ

นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ 2560

นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร 

รายงาน
จากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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1.  วิสัยทัศน์
การเป็นบรษัิทช้ันน�าทีด่�าเนนิธุรกจิเช่าซือ้รถจักรยานยนต์

และรถยนต์ ด้วยความมุ่งม่ันที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโต
อย่างยั่งยืนและธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทยังคงมุ ่งเน้นในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ 

เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ ซ่ึงบริษัทมีความรู ้ความช�านาญ  
โดยตั้งเป้าหมายขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการออกไป 
นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะขยายสาขา 
ให้ครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดัใหญ่ในแต่ละภมิูภาคของประเทศไทย 
และมีเป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้าน 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปี 2557 บริษัท 
มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 2 แห่ง เพื่อด�าเนินธุรกิจสินเชื่อ
เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ  
คือประเทศกัมพูชาและประเทศลาว และในปี 2558 มีการ 
จัดตัง้บรษิทัย่อยเพิม่ 1 แห่ง ด้วยทนุจดทะเบยีน 50 ล้านบาท 
เพื่อให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 

ส�าหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 
บริษทัจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยเฉพาะ                        
อย่างยิง่อตัราผลตอบแทนและความเสีย่ง โดยมุง่เน้นให้บรกิาร
ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เพือ่ง่ายต่อการบรหิารจดัการ
และควบคุมต้นทุนในการด�าเนินการ

อนึ่ง บริษัทให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ 
และอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลัก โดยที่การเติบโต
ขยายสินเชื่อของบริษัทยังคงต้องอยู ่ภายใต้การบริหาร 
ความเส่ียงทีรั่ดกมุและควบคมุได้ ไม่ว่าจะเป็นการคดัคณุภาพ
ของลูกค้าอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งส�ารองฯ                       
อย่างเพียงพอ เพ่ือคงไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ 
ผูถื้อหุน้ทกุราย นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ  
รวมทั้งผู้บริหารในทุกระดับได้ตระหนักและมุ่งเน้นในหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) ในการก�าหนดนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้าง 
ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู ้ถือหุ้นทุกราย ในส่วนของ 
การเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอของ
บริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นท่ัวไป  
ผู้บริหารระดับสูงได้ถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญ เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
ของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

กลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่  
4 สิงหาคม 2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทัย 
พรประภา เพื่อประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต ์
และรถจกัรยานยนต์ทกุยีห้่อ โดยในช่วงต้นได้เน้นการให้บรกิาร
สนิเชือ่เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
ในนามของ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด หลังจากนั้นในปี 2538  
จงึขยายตวัออกไปในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกในช่ือ บรษัิท ซี.วี.เอ จ�ากดั                                                                                                      
ซึ่ง บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
เป็นผู ้ด�าเนินการ และในปี 2546 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด 
(มหาชน) ได ้เข ้าซื้อกิจการของบริษัท ชยภาค จ�ากัด  
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อขยายสินเช่ือในส่วนของ 
การให้เช่าซื้อรถยนต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล   

ต่อมาในปี 2547 ได้มกีารจดัโครงสร้างการประกอบธุรกจิ                                                   
เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนโดย บรษัิท ซี.วี.เอ. จ�ากัด ได้หยดุการปล่อย                                                         
สินเช่ือโดยหันมาเน้นในเรื่องของการบริหารติดตามหนี้สิน                                                                 
เพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ 
ท้ังหมดอยู่ภายใต้การด�าเนินการของบริษัท ฐิติกร จ�ากัด                                                                                                              
(มหาชน) ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทยและ 
มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544                        
เป็น 78 สาขา ณ สิ้นปี 2554 ครอบคลุม 45 จังหวัด 
ทั่วทุกภาคของประเทศ     

ปี 2554 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้า
ซื้อกิจการของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ�ากัด  
โดยถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเปลี่ยนช่ือเป็น  
บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด เพื่อขยายธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้บริการจัดเก็บหนี้

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้                                                           
บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของ                                     
ประเทศไทย มีส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยู่ท่ี 20.27% สูงสุด
เป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องมา 30 ปี และยังเป็นผู้ประกอบการ 
สินเช่ือเช่าซ้ือท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก ส�านักงาน
คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค ส�านักนายกรัฐมนตรี  
ให้เป็นผู ้ประกอบการซ่ึงรักษาสิทธิผู ้บริโภคด้านสัญญา 
ที่เป็นธรรมต่อผู ้บริโภค ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสาขา 

นโยบาย
และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท แบ่งได้ดังนี้

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และต่างจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ถือหุ้น 99.60% ถือหุ้น 61.91% ถือหุ้น 99.99%

Suosdey Finance PLC

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์และ

รถยนต์ในประเทศกัมพูชา

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ

รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ในประเทศลาว

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด
ธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ

ถือหุ้น 99.99% ถือหุ้น 99.99% ถือหุ้น 99.99%

บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด
ธุรกิจให้บริการ 

ด้านการติดตามหนี้สิน

บริษัท ชยภาค จ�ากัด
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล

บริษัท ทีเค เด็บท์ 
เซอร์วิสเซส จ�ากัด

ธุรกิจให้บริการจัดเก็บหนี้

88 สาขา ครอบคลุม 54 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศ  
อีกทั้งกลุ่มบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างชัดเจนในการ
ขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มประเทศ ASEAN  
ซึ่งมีการเปิดการค้าเสรี AEC ในปี 2558 โดยในปี 2557  
บรษิทัมีการจดัตัง้บรษัิทย่อยอกี 2 แห่ง เพิม่เตมิใน 2 ประเทศ                         
คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ชื่อ “Suosdey Finance 
PLC” และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ภายใต้ช่ือ                                 
“Sabaidee Leasing Co., Ltd.” เพื่อด�าเนินธุรกิจ 
ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยในปี 2559  

บริษัทย่อยท้ังสองแห่งมีลูกหนี้เช ่าซื้อเพ่ิมข้ึน 346.9%  
อีกท้ังเริ่มมีก�าไรตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นต้นมา  
และในปี 2558 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 1 แห่ง  
ภายใต้ชื่อ “บริษัท  ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด” เพื่อด�าเนินธุรกิจ
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) 

บริษัทยังคงเน้นการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ  
โดยในปี 2559 มกีารขยายสาขาเพิม่ 2 แห่ง คอื Battambang 
และ Riem Riep ภายใต้บริษัทย่อย Suosdey Finance PLC
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กลุ่มธุรกิจ/ด�าเนินการโดย
% การถือหุ้น
ของบริษัท

งบการเงินรวม 2559 งบการเงินรวม 2558 งบการเงินรวม 2557
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

       บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)       99.99

       Suosdey Finance PLC       99.60

       Sabaidee Leasing Co., Ltd.       61.91

รวมรายได้ 2,475.7 73.5 2,506.3 73.8 2,758.4 75.0

2. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

       บริษัท ชยภาค จ�ากัด 99.99

รวมรายได้ 41.7 1.2 47.0 1.4 66.1 1.8

3. ธุรกิจเงินให้กู้ยืม

       บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) 99.99

       บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด 99.99

                                     รวมรายได้ 44.6 1.3 13.1 0.4

4. รายได้อื่นๆ

       ขายสินค้า 20.1 0.6 31.1 0.9 21.0 0.6

       รายได้ค่าธรรมเนียม 52.0 1.6 54.9 1.6 51.0 1.4

       หนี้สูญรับคืน 328.3 9.7 384.9 11.3 423.0 11.5

       อื่นๆ 408.9 12.1 356.8 10.6 359.6 9.8

รวมรายได้อื่นๆ 809.3 24.0 827.70 24.4 854.6 23.2

รวมรายได้ 3,371.3 100.0 3,394.1 100.0 3,679.1 100.0

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

กลุ่มบรษิทัประกอบด้วยบรษัิท ฐติกิร จ�ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย ได้แก่ บรษิทั ซ.ีวี.เอ. จ�ากดั, บรษิทั ชยภาค จ�ากัด                                                                                                
บริษทั ทเีค เดบ็ท์ เซอร์วสิเซส จ�ากดั, Suosdey Finance PLC,                                                                                                  
Sabaidee Leasing Co., Ltd. และ บริษัท ทเีค เงินทนัใจ จ�ากัด 
ด�าเนินธรุกจิหลักโดยให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์                                                                                          
และรถยนต์ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้

จากธุรกิจเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์:รถยนต์:เงินให้กู้ยืม:รายได้
อื่นๆ เท่ากับ 74:1:1:24

 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2557-2559 
สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
1. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

การแข่งขันของธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือ                                                                             
รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันอยู่ในรูปของการให้บริการสินเช่ือ                                                                                      
ทีร่วดเร็วและมีสาขาครอบคลมุสามารถให้บรกิารลกูค้าอย่างท่ัวถงึ                       
การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สามารถแบ่งตาม

พื้นที่การให้บริการออกเป็นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และเขตต่างจังหวดั โดยทัว่ไปในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
จะมีการแข่งขันที่สูงกว่าต่างจังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2544 
เป็นต้นมา อัตราดอกเบ้ียส�าหรับสินเช่ือเพื่อการเช่าซื้อรถ
จักรยานยนต์โดยทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.5 – 2.4 ต่อเดือน 
ยกเว้นในบางช่วงเวลาอาจจะมีการจัดส่งเสริมการขายให้กับ
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สินค้าเฉพาะรุ่นในระยะเวลาจ�ากัด ส่งเสริมการขายสินค้า
ประเภทนั้นๆ

บริษัทเป็นผู ้น�าในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่า
ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยเป็นผู ้ให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถ

จกัรยานยนต์ท่ีมส่ีวนแบ่งการตลาดสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ตามการ
จัดล�าดับของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทยต่อเน่ือง
มา 30 ปี โดยส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ณ เดือน มิถุนายน 2555 อยู่ที่ร้อยละ 20.27   

 ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.) * ปี 2554 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

8. อื่นๆ 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

ที่มำ : สมำคมธุรกิจเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์ไทย, กรมกำรขนส่งทำงบกและบริษัทฐิติกร จ�ำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนำยน 2555 เนื่องจำกทำงกรมกำรขนส่งทำงบก ไม่สำมำรถแจ้งรำยละเอียดของข้อมูลได้                   

2. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 ในปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งได้หันมา 

ขยายสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์เพิม่มากขึน้เนือ่งจากอตุสาหกรรม
รถยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง 
ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน ท�าให้
นับตั้งแต่คร่ึงหลังของปี 2544 เป็นต้นมา อัตราดอกเบ้ีย
ส�าหรับสินเชื่อเพ่ือการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทเงินทุน                              
อยู ่ที่ระดับเฉล่ียร้อยละ 2.45-3.8 ต่อปีส�าหรับรถยนต ์
นั่งส่วนบุคคล และระดับเฉลี่ยที่ร ้อยละ 2.7-3.2 ต่อป ี
ส�าหรับรถเพื่อการพาณิชย์ โดยอัตราดอกเบี้ยส�าหรับสินเชื่อ
เพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.0-5.5 ต่อปี                       
ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ คุณสมบัติผู้เช่าซื้อ 
เช่น รายได้ อาชีพ ภูมิล�าเนาของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้าประกัน  
จากสภาวะการแข่งขันท�าให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ลดต�่าลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ท�าให้ผู้ประกอบการ 
บางแห่งมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อ
ส�าหรับรถยนต์มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 

• กลยุทธ์การแข่งขัน
 กลุม่บรษิทัมกีลยทุธ์ในการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังนี้
1. การให้บริการลกูค้าท่ีดี รวดเรว็ และมปีระสิทธภิาพ  
 กลุม่บรษิทัมเีจ้าหน้าทีส่นิเชือ่คอยให้บรกิารประจ�า

ตามส�านักงาน และ/หรอื สาขาของผูจ้�าหน่ายรถจักรยานยนต์                                                                   

และรถยนต์ รวม 997 แห่ง และ 45 แห่ง ตามล�าดบั เจ้าหน้าที่                                                              
ของกลุ่มบริษัทสามารถแจ้งผลการพิจารณาสินเช่ือเช่าซื้อ                                                                                                                                             
ให้กับลกูค้าทราบภายใน 3 วนัส�าหรบัสนิเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์                                                                                                                       
และภายใน 7 วันส�าหรับสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ เมื่อลูกค้า 
ได้รับการอนุมัติสินเช่ือ กลุ่มบริษัทยังสามารถช�าระค่าสินค้า 
ให้แก่ผู ้จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่มีประวัต ิ
การค้าที่ดีอย่างรวดเร็วภายใต้ขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม

2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ  
 กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น 

ผู ้จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์มีความสัมพันธ์ที่ด ี
ทางธุรกิจ และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันมานานกว่า 40 ปี                      
โดยพันธมิตรทางธุรกิจได้สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ  
กลุ่มบริษัทโดยการแนะน�าลูกค้า และร่วมจัดกิจกรรมในการ 
ส่งเสรมิการขายต่างๆ ซึง่ส่งผลให้กลุม่บรษิทัมคีวามได้เปรยีบ
ต่อผู้ประกอบการรายอื่น

3. การเพิ่มช่องทางการช�าระเงินค่างวด 
 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า กลุ ่มบริษัท 

ได้เพ่ิมช่องทางการรับช�าระเงินค่างวดโดยสามารถช�าระเงิน                                            
ผ ่านธนาคารพาณิชย ์ ส�านักงานสาขาของบริษัทและ 
บริษัทย่อย เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ Tesco Lotus, Internet 
Banking, True Money และ Counter Service ซึ่งกระจาย
อยู่ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ 

4. การมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริหารหนี้
กระจายอยู่เต็มพื้นที่ที่ให้บริการ
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กลุ่มบริษทัมเีจ้าหน้าทีส่นิเชือ่และเจ้าหน้าทีบ่รหิารหนี้                                                                                       
ทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลและในต่างจังหวัด เพื่อครอบคลุม 
การให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
มีความช�านาญในพ้ืนที่ที่ครอบคลุมเป ็นอย ่างดีซึ่ งจะ 
ส่งผลให้การบริการ การตรวจสอบข้อมูล การเร่งรัดหนี้สิน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การพัฒนาบุคลากร   
 กลุ่มบริษัทได้จัดอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่

บคุลากรอย่างสม�า่เสมอให้ทนักบัการแข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของเจ้าหน้าทีใ่ห้มมีาตรฐาน
เดยีวกนัตามทีก่ลุม่บรษิทัก�าหนดซึง่จะส่งผลให้สามารถบรกิาร
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ 
ลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในการให้สินเชื่อ  

6. การเป็นสมาชกิสมาคมเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์และ
รถยนต์ 

 กลุ ่มบริษัทเป ็นผู ้ร ่วมก ่อตั้งและเป ็นสมาชิก 
ของสมาคมเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ
สมาคมเช่าซือ้รถยนต์ ส่งผลให้กลุม่บรษิทัสามารถแลกเปลีย่น
ข้อมูลและพัฒนามาตรฐานในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา

• นโยบายราคา
 กลุ ่มบริษัทไม่มีนโยบายด้านการแข่งขันโดย 

การตัดราคา แต่จะก�าหนดอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณา 
ตามความเหมาะสม ประกอบกับต้นทุนการด�าเนินงาน 
ของบริษัท นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงรถจักรยานยนต์หรือ
รถยนต์ที่เช่าซื้อ ได้แก่ ประเภทและยี่ห้อรถ สภาพและอายุ 
การใช้งานของรถ รวมถงึคณุสมบตัขิองผูเ้ช่าซือ้และผูค้�า้ประกัน 

• ช่องทางการจ�าหน่าย
 ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือของกลุ่มบริษัทนั้น 

ลูกค้าจะติดต่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
 (1) ติดต่อผู้จ�าหน่ายสินค้าซึ่งได้แก่ Dealer หรือ 

Sub dealer ท่ีเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางกลุ่มบริษัท  
โดยผู้จ�าหน่ายสินค้าจะแนะน�าลูกค้าให้แก่กลุ่มบริษัท 

 (2) ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
 (3) ติดต่อกลุ่มบริษัทโดยตรงผ่านส�านักงานใหญ่

หรือส�านักงานสาขา 
 ทัง้น้ี กลุม่บรษิทัได้ให้บรกิารผ่านช่องทางแรกประมาณ

ร้อยละ 95 ทั้งนี้กลุ ่มบริษัทได้ยึดนโยบายประกอบธุรกิจ 
ในลักษณะประสานประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และมุ่งรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย ท�าให้บริษัท
สามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

 ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการเพิ่ม
จ�านวนสาขาอย่างต่อเนื่องจาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544  
เป็น 88 สาขา ณ สิน้ปี 2559 ครอบคลมุ 54 จงัหวดัท่ัวทกุภาค                                                                           
ของประเทศ

• แนวโน้มอุตสาหกรรม 
 ปี 2555 อตุสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ในประเทศสามารถสร้างยอดจ�าหน่ายสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ 
โดยมียอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ 2,125,646 คันและ 
มียอดจ�าหน่ายรถยนต์ 1,434,669 คัน ซึ่งเป็นผลโดยตรง 
จากนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการคันแรก 
และโครงการรับจ�าน�าข้าว ซ่ึงส่งผลต่อเนื่องไปถึงคร่ึงปีแรก 
2556 โดยเฉพาะยอดจ�าหน่ายรถยนต์ เนื่องจากลูกค้ารอรับ
ส่งมอบรถยนต์ที่จองไว้ในปีที่ผ่านมา แต่ตั้งแต่ปลายไตรมาส
ที่ 2 ปี 2556 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยเริ่มชะลอตัวต่อเนื่อง 
และเศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาส 4  
ปี 2557 อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2559 ในขณะเดียวกันตัวเลข
ส่งออกยังคงติดลบเป็นปีที่ 4 เป็นผลมาจากสภาวะการค้า 
ของโลกหดตวั สถานการณ์ภยัแล้งเริม่คลีค่ลายไปในทางทีด่ขีึน้                         
หลังจากประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมา 3 ปี 
ท�าให้ในช่วงครึง่ปีแรกผลติผลทางการเกษตรมปีรมิาณไม่มาก                     
ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลักของประเทศมีราคาตกต�า่                     
เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ 
ราคาน�า้มนัดบิโลก ซ่ึงในปลายปี 2559 ราคาน�า้มนัเร่ิมขยบัตวั                                                                                     
สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคเกษตรในปี 2560 แต่หนี้ครัวเรือน
ยังคงอยู่ในระดับสูงถึง 80% ของ GDP ส่งผลโดยตรงกับ 
การใช้จ่ายในประเทศ ภาคการท่องเท่ียวจะเติบโตต่อเนื่อง
และเป็นรายได้ส�าคัญต่อเนื่องในประเทศไทย ในขณะท่ี  
การลงทุนขนาดใหญ่ โดยภาครัฐได้มกีารประมลูและเตรยีมการ                                                                                                        
เพื่อเริ่มโครงการในปี 2560 ต่อเนื่องไปอีกหลายปี คาดว่า  
GDP จะขยายตัวเพิ่มอีกปีละ 0.5% ในปี 2559 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัว 3.2%

ในปี 2559 ตลาดรถจักรยานยนต์มีการขยายตัว 
ครั้งแรกในรอบ 4 ปี ในขณะที่ตลาดรถยนต์มียอดจ�าหน่าย 
ลดลงเป็นปีท่ี 4 รถจักรยานยนต์มยีอดจ�าหน่าย 1,738,254 คนั                                                                                       
เพิม่ข้ึน 4.0% จาก 1,671,237 คนั ในปี 2558 ส่วนตลาดรถยนต์                                                                                                    
มียอดจ�าหน่าย 768,788 คัน ลดลง 3.9% จาก 799,632 คัน 
ในปี 2558

 กลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่
คาดการณ์ว่าในปี 2560 ยอดจ�าหน่ายอยู่ที่ 1,750,000 คัน 
ส�าหรบัรถจกัรยานยนต์ เพิม่ขึน้ประมาณ 0.7% และ 800,000 คนั 
ส�าหรับรถยนต์ เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1%
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ปัจจัย
ความเส่ียง

•	 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 เน่ืองจากรายได้หลกัของกลุม่บรษิทัเป็นดอกเบีย้รบั

จากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งถูกก�าหนดอัตราดอกเบ้ีย
ไว้คงท่ีตลอดอายุสัญญา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 
อัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั ดงันัน้บรษัิทจงึได้คงสดัส่วนการกูย้มืเงนิระยะยาว                                  
จากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยคงท่ีระยะเวลา 3 ปี 
และออกหุ้นกู้ระยะเวลา 2-3 ปีไว้ในระดับสูง ท�าให้บริษัท 
สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  
ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษัิทมเีงินกูย้มืระยะยาวอตัราดอกเบีย้
คงที่รวม 18.9 ล้านบาท (ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี จ�านวน 
15.3 ล้านบาท) หุน้กูร้วม 3,320.0 ล้านบาท (ถงึก�าหนดช�าระ
ภายใน 1 ปี จ�านวน 1,120.0 ล้านบาท) ท�าให้เงินกูย้มืระยะยาว
ทีถ่งึก�าหนดช�าระเกนิ 1 ปี มสีดัส่วน 60.1% ของยอดเงนิกู้รวม                                                                                                    
และสัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว (รวมที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายใน 1 ปี) ที่ 91.0% บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิต
องค์กรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ที่ระดับ A- (แนวโน้ม
คงท่ี) ท�าให้ทั้งสถาบันการเงินและผู้ลงทุนเกิดความม่ันใจ 
มากขึ้นในความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของทางบริษัท 
เป็นผลให้บริษัทได้รับเงื่อนไขที่ดีขึ้น 

•	 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
 - สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  ธรุกจิการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์                                                                                                          

มภีาวะการแข่งขนัทีคู่แ่ข่งรายใหม่สามารถเข้ามาในอตุสาหกรรม
ได้ไม่ยากนักหากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่อย่างไรก็ตาม  
จากการที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ 
มาเป็นเวลายาวนานกว่า 45 ปี ท�าให้มรีะบบฐานข้อมูลลูกค้า 
เช่าซือ้ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธรุกจิ ท�าให้
กลุ่มบริษัทสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเครอืข่ายของคูค้่าและเจ้าหน้าทีส่นิเชือ่กระจายกว่า 240 แห่ง
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตร 
ทางธรุกจิและเจ้าหน้าทีส่นิเชือ่กระจายกว่า 757 แห่ง ในต่างจงัหวดั 
ท�าให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น 

 - สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  ส�าหรับธรุกิจการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์นัน้                                                                                                   

ผู้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทเงินทุนขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ                                                                                                                                      
ในรปูบรษัิทท่ีเกิดจากการร่วมทุนของบรษัิทแม่ของค่ายรถยนต์                                                                                                                                  
หรอืบรษิทัข้ามชาตซึิง่มคีวาม ได้เปรยีบจากต้นทนุทางการเงนิ                  
ทีต่�า่และฐานเงนิทุนขนาดใหญ่ ได้แข่งขันในด้านราคาอย่างรนุแรง
เพื่อให้ได้มา ซ่ึงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ใน 
ระดับค่อนข้างต�่า แต่ในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหลายราย
ประสบปัญหาจากลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จึงชะลอการให้                     
สินเชื่อรถยนต์ใหม่จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ ในการ 
ที่จะคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพจึงหันมาให้สินเชื่อเช่าซ้ือ
รถยนต์ใหม่โดยแนวโน้มมีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงจนเกินไป 

•	 ความเสี่ยงต่อผลการด�าเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อ 
 ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

 ในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละราย 
ในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามารถ
ท�าได้ตามศกัยภาพของบรษิทัโดยไม่มข้ีอจ�ากดัจากหน่วยงาน
ใดๆ ดงันัน้ผูป้ระกอบการทุกรายมโีอกาสท่ีจะได้รบัความเสีย่ง
จากสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากขาดความระมัดระวัง 
ในการให้สนิเช่ือ และขาดระบบการบริหารและการจดัการทีด่ี                                                                                       
อย ่างไรก็ตามจากการท่ีกลุ ่มบริษัทได ้ให ้ความส�าคัญ 
กับคุณภาพของสินเชื่อและหลักประกัน กลุ ่มบริษัท 
จึงได้ก�าหนดมาตรการส�าคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ 
ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน ก�าหนดให้มี
มาตรฐานการพจิารณาอนมุติัสินเชือ่อย่างเข้มงวดทกุขัน้ตอน 
รวมถึงการก�าหนดวงเงนิสนิเช่ือท่ีเหมาะสมกับความเสีย่งของ
ลกูหนีแ้ละหลกัประกันแต่ละราย ทัง้นีบ้รษิทัได้มกีารตัง้ส�ารอง
เป็นค่าเผือ่ส�าหรบัความเสีย่งในอนาคต เป็นจ�านวนทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด 

•	 ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการขายทรัพย์สิน 
 ที่ยึดมาได้

 รถจกัรยานยนต์หรอืรถยนต์ทีก่ลุม่บรษิทัยดึคนืมา 
จะถูกน�ามาจ�าหน่าย ซ่ึงโดยทั่วไปหากลูกค้าช�าระค่างวด                                    
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด จะสามารถลดความเสี่ยงจาก
การขาดทุนจากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้ อย่างไรก็ตาม 
เมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้น ส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าว 
ยังสามารถติดตามทวงถามจากผู ้ใช ้บริการเช่าซ้ือและ 
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ผู้ค�้าประกันได้ ซึ่งจะสามารถชดเชยความเสียหายดังกล่าว 
ลงได้ อนึ่งจ�านวนผลขาดทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู ่กับ 
สภาพ ยี่ห้อ รุ่นรถ จ�านวนปี และความต้องการในท้องตลาด 
ที่มีต่อสินค้านั้นๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีการว่าจ้างปรับ
สภาพรถจักรยานยนต์ของบริษัทเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าก่อนน�าออกจ�าหน่าย ท�าให้สามารถลดความเส่ียงจาก 
การขาดทุนในการขายสินทรัพย์ที่ยึดมาได้อีกทางหนึ่ง 

•	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
 จากการท่ีบริษัทใช้ระบบการอนุมัติที่มีมาตรฐาน 

ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ระบบการให้
คะแนนสินเชื่อ ส�าหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ พนักงาน 
สินเชื่อสามารถปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และบริษัท
สามารถลดการพึ่งพาผู ้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี 
บริษัทมีการให้ผลตอบแทนท่ีจูงใจต่อพนักงาน ประกอบกับ 
การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของพนักงานต่อไป

•	 ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ
 ปัจจบุนัธรุกจิการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้ถกูก�ากบั                        

โดยส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.)  
ซ่ึงก�ากับดูแลสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค  
เช่น ก�าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการบอกเลิกสัญญา  
และอัตราเบี้ยปรับการผิดนัดจ่ายช�าระในอัตราไม่เกิน MRR 
ของธนาคารกรุงไทย+10% โดยมิได้อยู่ภายใต้การก�ากับ 
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในอนาคต 
หากภาครฐัพจิารณาเข้ามาก�ากบัดแูลผูป้ระกอบธรุกจิสนิเชือ่
เช่าซื้อเพื่อควบคุมให้การด�าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกบริษัทที่อยู่ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซ้ือ                        
อย่างไรก็ตามปัจจุบันกลุ ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทาง 

ทีท่าง ธปท. ใช้ก�ากบัสถาบนัการเงนิ เช่น เกณฑ์การตัง้ส�ารอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นโยบายการรับรู้และหยุดรับรู้รายได้                           
ดังนั้น กลุ ่มบริษัทจึงเชื่อว ่าการเข ้ามาก�ากับดูแลของ 
ภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน 
ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรกด็หีากในอนาคตภาครฐัเข้ามาควบคมุกจิการ
ประเภทเช่าซ้ือมากขึ้นจะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการ 
รายเล็กๆ ที่ยังไม ่มีระบบการท�างานที่ เป ็นมาตรฐาน  
และเป็นการสร้างก�าแพงป้องกนัมใิห้มผู้ีประกอบการรายใหม่
เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต

•	 ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างอายุของ 
 สินเชื่อเช่าซื้อกับแหล่งเงินทุน

 เนื่องจากระยะเวลาผ่อนช�าระของสินเช่ือเช่าซื้อ
มอเตอร์ไซค์อยู่ระหว่าง 24 ถึง 30 เดือน และสินเชื่อเช่าซื้อ                            
รถยนต์อยู่ระหว่าง 48 ถึง 60 เดือน หากใช้กู้เงินระยะส้ัน                                                                                      
จ�านวนมาก อาจพจิารณาได้ว่าเป็นความเสีย่งหากถูกสถาบันการเงนิ                                                                                                  
เรียกเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคืนทันที ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัท 
มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่งและเป็นลกูค้าชัน้ดขีองสถาบนัการเงนิ
กว่า 14 แห่ง ไม่เคยมปัีญหาด้านการเงนิหรือการผดินดัช�าระหนี้                                                                                                         
แม้กระทั่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ที่สถาบันการเงิน
จ�านวนมากประสบปัญหาแต่กลุม่บรษัิทก็มไิด้ถูกเรยีกเงินกูย้มืคืน
แต่อย่างใด เพือ่เป็นการลดความเสีย่งในการจ่ายช�าระคนืเงนิกู้                                                                                         
บริษัทจึงได้เพ่ิมเงินกู ้ระยะยาวเพื่อลดความเส่ียงในด้าน
ทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมียอดเงินกู้                           
ระยะยาวอัตราดอกเบ้ียคงท่ีกับสถาบันการเงินจ�านวน  
18.9 ล้านบาท  และหุ้นกู้จ�านวน 3,320.0 ล้านบาท สัดส่วน
เงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว (รวมที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน  
1 ปี) ที่ 91.0% ส่งผลให้บริษัทสามารถจ�ากัดความเส่ียง 
ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
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12. สาขาก�าแพงเพชร
เลขที่ 456/1 ถนนเจริญสุข ต�าบลในเมือง
อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร 62000

13. สาขาลพบุรี
เลขที่ 142 ถนนนารายณ์มหาราช 
ต�าบลทะเลชุบศร อ�าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 15000 

14. สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 97/19 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม
ต�าบลมะขามเตี้ย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

15. สาขานครปฐม
เลขที่ 312 ถนนเทศา ต�าบลพระประโทน
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

16. สาขาบุรีรัมย์
เลขที่ 239/1-2 หมู่ที่ 8 ต�าบลอิสาณ
อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

17. สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่ 186/17-18 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
ต�าบลท่าวัง อ�าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

18. สาขาสุพรรณบุรี
เลขที่ 551 ถนนมาลัยแมน 
ต�าบลท่าระหัด อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

19. สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต 
ต�าบลบ้านเหนือ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

20. สาขาเพชรบุรี
เลขที่ 94/10-11 หมู่ที่ 1 ต�าบลต้นมะม่วง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

21. สาขาหัวหิน
เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธุ์
ต�าบลหัวหิน อ�าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

22. สาขาชลบุรี
เลขที่ 5/8-9 ถนนวชิรปราการ
ต�าบลบางปลาสร้อย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20000 

23. สาขาบ้านฉาง
เลขที่ 90/70 หมู่ที่ 1 ต�าบลพลา 
อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

24. สาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ต�าบลท่าประดู่ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000  

25. สาขาตราด
เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่ 5 ต�าบลหนองเสม็ด 
อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 23000  

26. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 155/41-42 หมู่ที่ 4 ต�าบลเมืองเก่า 
อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24120

27. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่ 123-125 หมู่ที่ 16 
ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 25240

28. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมู่ที่ 1 ต�าบลท่าช้าง
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

29. สาขาอยุธยา
เลขที่ 77/1 หมู่ที่ 2 
ต�าบลไผ่ลิง อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

30. สาขาอ่างทอง
เลขที่ 82/21 ต�าบลย่านซื่อ อ�าเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000

31. สาขานครสวรรค์
เลขที่ 434/59-60 หมู่ที่ 10 ถนนหิมพานต์
ต�าบลนครสวรรค์ตก อ�าเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

32. สาขาชุมพร
เลขที่ 235/15-16 หมู่ 1 
ถนนชุมพร-ระนอง ต�าบลวังไผ่ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 86000

33. สาขาตรัง
เลขที่ 467,469 ถนนพัทลุง 
ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 92000 

34. สาขาเชียงใหม่
เลขที่ 267/14 ถนนช้างคลาน
ต�าบลช้างคลาน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

35. สาขาเชียงราย
เลขที่ 70/6-9 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 57000

ส�านักงานใหญ่

1. เลขที่ 69 ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สาขากรุงเทพฯ 

2. เลขที่ 71 ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

3. เลขที่ 1681 ซอยเพชรเกษม 65 
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

สาขาต่างจังหวัด

4. สาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 346 ถนนศุขประยูร ต�าบลหน้าเมือง
อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

5. สาขาศรีราชา
เลขที่ 15/27 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท
ต�าบลสุรศักดิ์ อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110 

6. สาขาแกลง
เลขที่ 204/159-160 ถนนเลาหพันธ์ 
ต�าบลทางเกวียน อ�าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 21110

7. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์ ต�าบลจันทนิมิต 
อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

8. สาขาชัยนาท
เลขที ่215/20-21 หมูท่ี ่5 ถนนพรหมประเสรฐิ 
ต�าบลบ้านกล้วย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท 17000 

9. สาขาปากช่อง
เลขที่ 438-6,7 ถนนมิตรภาพ ต�าบลปากช่อง 
อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

10. สาขานครราชสีมา
เลขที่ 965, 967 ถนนมิตรภาพ 
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000  
11. สาขาขอนแก่น
เลขที ่114/60-64 ถนนมติรภาพ ต�าบลในเมอืง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สถานที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่และสาขา ณ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
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36. สาขาล�าปาง
เลขที่ 342/13 ถนนพหลโยธิน 
ต�าบลหัวเวียง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าปาง 52000 

37. สาขาอุดรธานี
เลขที่ 148/10 หมู่ที่ 5 ถนนประชารักษา
ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 41000 

38. สาขาสุโขทัย
เลขที่ 50/12 ถนนบาลเมือง ต�าบลธานี 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
39. สาขาสิงห์บุรี
เลขที่ 729-730 ถนนวิไลจิตต์ 
ต�าบลบางพุทรา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี 16000 

40. สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่ 38/27 ถนนสันติสุข 
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

41. สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 29/70-71 ถนนธรรมบูชา 
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000

42. สาขานางรอง
เลขที่ 781/26 ถนนโชคชัย-เดชอุดม 
ต�าบลนางรอง อ�าเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

43. สาขาศรีมหาโพธิ
เลขที่ 249/2-249/3 หมู่ที่ 4 
ต�าบลศรีมหาโพธิ อ�าเภอศรีมหาโพธิ  
จังหวัดปราจีนบุรี 25140 

44. สาขามหาสารคาม
เลขที่ 213/1-2 ถนนศรีสวัสดิ์ด�าเนิน
ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม  44000

45. สาขากาฬสินธุ์
เลขที่ 25/9 ถนนถีนานนท์ 
ต�าบลกาฬสินธ์ุ อ�าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000
46. สาขาล�านารายณ์
เลขที่ 13/4-5 หมู่ที่ 1 ต�าบลชัยนารายณ์ 
อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 

47. สาขาสระบุรี
เลขที่ 173/25-27 ถนนสุดบรรทัด
ต�าบลปากเพรียว อ�าเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000

48. สาขาราชบุรี
เลขท่ี 260/46 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต�าบลหน้าเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

49. สาขาระนอง
เลขที่ 291/68, 69 ถนนเพชรเกษม
ต�าบลบางบอน อ�าเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 85000
50. สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่ 125/39 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง
ต�าบลแม่กลอง อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

51. สาขาชัยภูมิ
เลขที่ 158-159 หมู่ที่ 6  ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000 

52. สาขาบ้านโป่ง
เลขที่ 19 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต�าบลบ้านโป่ง 
อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

53. สาขาภูเก็ต
เลขที่ 218/21-23, 218/60-62 
ถนนเทพกษัตรีย์ ต�าบลรัษฎา อ�าเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000 

54. สาขาอุบลราชธานี
เลขที่ 182 ถนนชวาลานอก ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

55. สาขาศรีสะเกษ
เลขท่ี 861/ 23-24 ถนนกสิกรรม ต�าบลเมืองใต้ 
อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
56. สาขาทุ่งสง
เลขที่ 480-480/1 หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ 
ต�าบลชะมาย อ�าเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

57. สาขาเพชรบูรณ์
เลขที่ 69/12  หมู่ที่ 2 ต�าบลสะเดียง
อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

58. สาขาเดิมบางนางบวช
เลขที่ 158 หมู่ที่ 4 ต�าบลเขาพระ
อ�าเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

59. สาขาสระแก้ว
เลขที่ 97/109-110 ถนนสุวรรณศร
ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 27000 

60. สาขาเมืองเลย
เลขที่ 22/20-21 ถนนชุมสาย ต�าบลกุดป่อง
อ�าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

61. สาขาพิจิตร
เลขที่ 2/274-2/275 ถนนศรีมาลา
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000

62. สาขาชุมแพ
เลขที่ 55-55/1 หมู่ที่ 4 ต�าบลชุมแพ
อ�าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

63. สาขาบางปะอิน

เลขที่ 101/6-7 หมู่ที่ 9  
ต�าบลเชียงรากน้อย อ�าเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 

64. สาขาพิมาย
เลขที่ 181/3-4 หมู่ที่ 14 ต�าบลในเมือง
อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

65. สาขาอุตรดิตถ์
เลขที่ 12/3-12/4 ถนนเจษฎาบดินทร์
ต�าบลท่าอิฐ อ�าเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

66. สาขากระบี่
เลขที่ 1/31-32 ถนนวัชระ  
ต�าบลกระบี่ใหญ่ อ�าเภอเมือง  
จังหวัดกระบี่ 81000 

67. สาขาสุรินทร์
เลขที่ 101/4-5 ถนนหลักเมือง
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

68. สาขาบึงกาฬ
เลขที่ 75/15 หมู่ที่ 9 ต�าบลบึงกาฬ
อ�าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  38000 

69. สาขาแม่สอด
เลขที่ 6/7-6/8 ถนนอินทรคีรี ต�าบลแม่สอด
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

70. สาขาทับสะแก
เลขที่ 137/4 หมู่ที่ 9 
ต�าบลทับสะแก อ�าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
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บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด 
1.  ส�านักงานใหญ ่ 

เลขที่ 69 ถนนรามค�าแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

2.  สาขากรุงเทพฯ  

เลขที่ 71 ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพฯ 10240

สาขาต่างจังหวัด

3. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 155/41-42 หมู่ที่ 4 ต�าบลเมืองเก่า                   
อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชงิเทรา 24000

4. สาขาชลบุรี
เลขที่ 5/9 ถนนวชิรปราการ 
ต�าบลบางปลาสร้อย อ�าเภอเมือง         
จังหวัดชลบุรี 20000 

5. สาขาศรีราชา
เลขที ่15/27 หมูท่ี ่4 ถนนสขุมุวทิ ต�าบลสรุศกัดิ์ 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

12. สาขาอ่างทอง
เลขที่ 82/21 หมู่ที่ 1 ต�าบลย่านซื่อ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 

13. สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต ต�าบลบ้านเหนือ
อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000

14. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่ 123-125 หมู่ที่ 16 ต�าบลเมืองเก่า 
อ�าเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี25240 

15. สาขาเพชรบุรี
เลขที่ 94/10, 94/11 หมู่ที่ 1 
ต�าบลต้นมะม่วง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 76000 

16. สาขาฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 18/10  ถนนสุขประยูร   
ต�าบลบางตีนเป็ด อ�าเภอเมือง   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000                 

17. สาขาหัวหิน
เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธ์ 
ต�าบลหัวหิน  อ�าเภอหัวหิน       
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

6. สาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ต�าบลท่าประดู่ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

7. สาขาแกลง
เลขที่ 204/159-160 ถนนสุขุมวิท
ต�าบลทางเกวียน อ�าเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110

8. สาขาบ้านฉาง
เลขที่ 138/3 หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านฉาง 
อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

9. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์ 
ต�าบลจันทนิมิต อ�าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี 22000 

10. สาขาตราด
เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่ 5 ถนนตราด-แหลมงอบ      
ต�าบลหนองเสม็ด อ�าเภอเมือง 
จังหวัดตราด 23000 

11. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมู่ที่ 1 ต�าบลท่าช้าง
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

ส�านักงานใหญ่  

เลขที่ 71 ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ส�านักงานใหญ่  

เลขที่ 320 ห้อง 9 เอ อาคารตั้งฮั่วปัก ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

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

ส�านักงานใหญ่  

เลขที่ 71 ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ชยภาค จ�ากัด

บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

Suosdey Finance PLC

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด

2. Siem Reap Province Branch
 Nation Nq 6 Phum Chongkaosou, 
 Sangkat Sia Kram, Krong Siem Reap,
 Siem Reap Province

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

ชื่อบริษัท : บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง : ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�าแหง 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
Website : www.tk.co.th
ประเภทธุรกิจ : เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่ 0107546000130 
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�านวน 500,000,000 หุ้น

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ	ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

1. ชื่อบริษัท : บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด 
สถานที่ตั้ง : ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�าแหง 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
ประเภทธุรกิจ : เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และบริการจัดเก็บหนี้
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�านวน 50,000 หุ้น

2. ชื่อบริษัท : บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
สถานที่ตั้ง : ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 320 ห้อง 9 เอ อาคารตั้งฮั่วปัก
  ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม 
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
ประเภทธุรกิจ : บริการจัดเก็บหนี้
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�านวน 140,000 หุ้น

3. ชื่อบริษัท : บริษัท ชยภาค จ�ากัด 
สถานที่ตั้ง : ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามค�าแหง 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339 
ประเภทธุรกิจ : เช่าซื้อรถยนต์
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�านวน 40,000 หุ้น

4. ชื่อบริษัท : Suosdey Finance PLC
สถานที่ตั้ง : No. 119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
  Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
ประเภทธุรกิจ : ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�านวน 500,000 หุ้น

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�าคัญอื่น



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)20

5. ชื่อบริษัท : Sabaidee Leasing Co., Ltd.
สถานที่ตั้ง : 077, Thaduea Road 
  Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
  Vientiane Capital, Lao PDR     
ประเภทธุรกิจ : ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�านวน 656,250 หุ้น

6. ชื่อบริษัท : บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด 
สถานที่ตั้ง : ส�านักงานใหญ่  เลขที่ 71 ถนนรามค�าแหง  
  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339 
ประเภทธุรกิจ : ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�านวน 50,000 หุ้น

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
  โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด
  นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 5389 หรือ
  นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 
  หรอืนายเมธ ีรัตนศรเีมธา ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3425   
สถานที่ตั้ง         : 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา) 
  เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ 0 2630 7500 โทรสาร 0 2630 7506
                                                       



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 21

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ	วันที่	7	มีนาคม	2559

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

 2.  นางสาวปฐมา พรประภา         27,566,667     5.51

 3.  นายประพล พรประภา         25,566,667     5.11

 4. บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เเนชั่นแนล จ�ากัด  18,200,000 3.64

 5. นางอโนทัย พรประภา    15,366,666 3.07

 6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา 13,000,000 2.60

  - นายสถิตย์พงษ์ พรประภา 7,000,000 1.40

  - นางนงนุช พรประภา           6,000,000 1.20

 7. นางสาวสุพัฒนา พรประภา 10,666,670 2.13

 8. นายรักสนิท พรประภา 9,500,000    1.90

  - นายรักสนิท พรประภา 9,450,000 1.89

  - นางสิริรัตน์ พรประภา 50,000 0.01

 9. นายนุพงศ์ พรประภา     6,000,000 1.20

 10. นายนุชา พรประภา 6,000,000     1.20

                       รวม      343,666,670                           68.73

ที่มำ :  รำยงำนรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 7 มีนำคม 2559 โดย บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

	 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จำ นวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
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บริษทั ฐติกิร จ�ากดั (มหาชน) มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�าไรหลังหัก 
ภาษีเงินได้ของบริษัท 

ส�าหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย จะม ี
นโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 30 ของ 
ก�าไรหลังหักภาษีเงินได้แต่ละปี

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลได้ใช้ปัจจัย 
ดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบเช่น ผลการด�าเนินงาน 

และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล ่องของบริษัท  
การขยายธรุกิจ และปัจจัยอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบรหิารงาน                                                                                          
ของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
โดยให้แจ้งแก่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

เปรียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

 ปี 2554 2555 2556 2557 2558

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.98 1.42 0.75 0.32 1.00

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.58 0.80 0.43 0.18 0.40

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อก�าไรสทุธ ิ(%) 59.0 56.9 57.5 54.9 40.0



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 23

โครงสร้าง
การจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

    1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการ 

ทั้งคณะ และต้องไม่ต�่ากว่า 3 คน

 2. มคีณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)                                                                                                           

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน  

ท่ีมีความเป็นอิสระโดยมีหน้าที่ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู ้และประสบการณ์ที่จะ 

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่น 

ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

    3. มีการมอบอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและ

ฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ

การก�ากับดูแลกิจการแล้ว

 นิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือก

กรรมการอิสระ  

 1. ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ ้นที่มีสิทธ ิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย ่อย  

บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้น

ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)

 2. ไม ่เป ็นกรรมการที่มีส ่วนร ่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือ 

ผู ้ที่มีอ�านาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน

และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง

 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย 

การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา  

คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย

 4. ไม ่ มี ความสัมพันธ ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจม ี

ความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช ้

วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังในปัจจุบัน

และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ท้ังนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ                             

รวมถึงการท�ารายการทางการค ้า ท่ีกระท�าเป ็นปกติ 

เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ 

รับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 

20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า

 5. ไม่เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ                    

ผู ้บริหาร หรือหุ ้นส่วนผู ้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี  

ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน

และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง 

 6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง

การเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท  

บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรือนติบุิคคลท่ีอาจมคีวาม

ขัดแย้ง ท้ังนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล                                                                                           

ให้รวมถึงการเป็นผู ้ ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช ่

กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บรกิาร                                                                                                     

ทางวชิาชีพนัน้ด้วย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รบัแต่งตัง้ 

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็น

ตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 8. ไม ่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให ้ไม ่สามารถให ้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น

เข้าประชุม/
ทั้งหมด

ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท
เข้าประชุม/
ทั้งหมด

ประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
เข้าประชุม/
ทั้งหมด

ประชุม
คณะกรรมการ

สรรหาและกำ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
เข้าประชุม/ทั้งหมด

ตำ แหน่ง

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

   2. นายรักสนิท  พรประภา กรรมการ 1/1 3/4  

   3. นายสถิตย์พงษ์  พรประภา กรรมการ 1/1 4/4  

    4. นางสาวปฐมา  พรประภา กรรมการผู้จัดการ 1/1 4/4  

   5. นายประพล  พรประภา กรรมการ/ 1/1 4/4    

   รองกรรมการผู้จัดการ    

    6. นางสาวเพ็ญจันทร์ กล่ินบุนนาค  กรรมการ 1/1 4/4  

   7. นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1/1 4/4  1/1

   8. นางสาวอรพินธ์ุ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ/  1/1 4/4 4/4

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   9. นายทวีป ชาติธ�ารง กรรมการอิสระ/ ประธาน  1/1 4/4 4/4 1/1 

   กรรมการสรรหาและ

   ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ/

   กรรมการตรวจสอบ 

  10. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ/ 1/1 4/4 4/4

   กรรมการตรวจสอบ  

 11. นายวิบูลย์ เพ่ิมอารยวงศ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา 1/1 4/4  1/1

   และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

  นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์  ท่ีปรึกษา 1/1 4/4

   คณะกรรมการบริษัท   

 คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

 1. ได ้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

 2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

 3. ไม ่ เป ็นกรรมการที่ ได ้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

หรอืบรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

 5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ 

ท� าหน ้ าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้ ต ้ องมี  

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู ้และ

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�าหน ้าท่ีในการสอบทาน 

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้
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2. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวน 14 ท่าน ดังนี้

 1. นางสาวปฐมา  พรประภา กรรมการผู้จัดการ

 2. นายประพล  พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ

 3. นายอภิชัย  เอื้อมเสถียรพร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

 4. นายประสิทธิ์  ไทรนนทรีย์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

 5. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 6. นางสุภัชฌา ทวีรักษ์ ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก. ฝ่าย) ดูแลงานตรวจสอบภายใน

 7. นายสมบุญ  นาราสุนทรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 และรักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2

 8. นายทวีศักดิ์  เจริญศักด์ิโยธิน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

 9. นายสันติ อิ่นแก้ว รก.ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ

 10. นายพรศักดิ์  กิรณโสภณ ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก. ฝ่าย)

11. นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์ ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก. ฝ่าย)

12. นายธิติพล เลือดภักดี ท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผจก. ฝ่าย)

13. นายคัมภีร์ หวังสุนทร ผู้บริหารระดับฝ่าย

14. นายปิติ  งามเลิศ ผู้บริหารระดับฝ่าย
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•	 โครงสร้างภายในบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2559

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าคอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			

ส�านักตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ			

ส�านักกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการ	1
สินค้าคงคลัง

ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ	1
สินเชื่อเช่าซื้อกรุงเทพ

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
ภูมิภาค	1

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
ภูมิภาค	2

ฝ่ายตรวจสอบและ
บรหิารหนีพ้เิศษ	

ฝ่ายงานต่างประเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการ	2
ปรับสภาพ/	
จ�าหน่าย
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวิชัย  

สรุนัคครนิทร์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิทั มผีลตัง้แต่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนกรรมการ
 บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ                       

ผู ้บริหารไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจ 
ให้กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ปฏบิตังิานเพือ่ผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามหลักการและนโยบาย 
ท่ีบรษิทัก�าหนด โดยบรษิทัจะพจิารณาค่าตอบแทนเปรยีบเทยีบ
กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน                      
โดยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารได้รบัค่าตอบแทนในรปูเงนิเดอืน 

โบนัส และเงินส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน ส่วนกรรมการอิสระ                  
ได้รับค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมในวงเงินท่ีขออนุมัต ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2559 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นได้อนุมัต ิ
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการในแต่ละครั้งที่มาประชุม  
40,000 บาท/ คน/ ครั้ง

- ส�าหรับกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับค่าตอบแทน
เป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง 
โดยให้ประธานกรรมการชดุย่อยได้รบัเบีย้ประชมุ 45,000 บาท
ต่อการประชุมต่อครั้ง

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจ�านวน 
5 ท่าน ในฐานะที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม  
ตามจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ 

รวม
ต�าแหน่ง

เบี้ยประชุม (บาท)

 1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ, 200,000 180,000  380,000

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายทวีป ชาติธ�ารง กรรมการอิสระ, 200,000 160,000 45,000 405,000

   ประธานกรรมการสรรหา
   และก�าหนดค่าตอบแทน
   กรรมการและกรรมการ

   ตรวจสอบ 

 3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ 200,000 160,000  360,000

   และกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ, 200,000  40,000 240,000

   กรรมการสรรหาและ 

   ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 5. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 200,000   200,000

   บริษัท 

   รวม 1,000,000 500,000 85,000 1,585,000

คณะกรรมการ
บริษัท
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยพิจารณาจาก 

ผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน 

ให้แก่ผู้บริหาร จ�านวน 16 คน ในรูปของเงินเดือน โบนัส  

เป็นจ�านวนเงิน 36,744,555.00 บาท 

2) ค่าตอบแทนอื่น 

 2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ – ไม่ม ี

  สิทธิประโยชน์ใดๆ

 2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู ้บริหาร

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัได้จดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี ให้แก่ผูบ้รหิาร 

โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน  

โดยในปี 2559 บรษิทัได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี

ส�าหรับผู้บริหาร 16 ราย รวมทั้งสิ้น 114,480.00 บาท

4. บุคลากร  

บริษัทมีพนักงานท้ังหมด 2,235 คน โดยในปี 2559                                                      

บรษิทัจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ�านวนทัง้สิน้ 700 ล้านบาท 

ซึง่ผลตอบแทนได้แก่ เงนิเดอืน โบนสั สวสัดกิาร และเงนิสมทบ      

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทย่อย 

ได้จ ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน 

กับบริษัท เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 77 ล้านบาท

 ปี 2559 บมจ. ฐิติกร บริษัทย่อย

   

- ฝ่ายสินเชื่อและบริหารหนี้ (คน)  1,333 36

- ฝ่ายปฏิบัติการ (คน)  15 141

-  ฝ่ายบัญชี (คน)  32 3

- ฝ่ายการเงิน (คน)  305 14

- ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ (คน)  6 100

- ส�านักตรวจสอบภายใน (คน)  29 

- ส�านักกรรมการผู้จัดการ (คน)  210 11

รวม (คน)  1,930 305

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)  623 77
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ทั้งนี้ ใน 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จ�านวนพนักงานอย ่างมีนัยส�าคัญ และไม ่มีข ้อพิพาท 

ด้านแรงงานที่ส�าคัญ

โดยบริษัทให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าแรง

และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน โดยในปี 2559 คิดเป็น

จ�านวนเงินทั้งสิ้น 700 ล้านบาท 

บริษัท มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน                      

โดยค� า นึ งถึ งความ เหมาะสมและสอดคล ้อง กับ กับ 

การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท

นอกเหนือจากการที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับ

พนกังานในรูปเงินเดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทนุเลีย้งชีพ                                                                                                         

แล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นให้กับพนักงาน เช่น ค่ารักษา

พยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�าปี ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน                    

ต่างจังหวัด จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่ โครงการกองทุน 

การศกึษาบตุร เงนิช่วยเหลอืให้กบัพนกังานทีป่ระสบภยัพบัิติ                                                                                        

รวมถึงการให ้  รางวัลส�าหรับพนักงานที่มีความตั้ งใจ 

ในการท�างาน เป็นรางวัลพนักงานดีเด่น เพื่อเป็นการจูงใจ 

ให้พนักงานของบริษัท มีขวัญและก�าลังใจในการสร้าง 

ความเจริญเติบโตให้บริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

กลุม่บรษิทัมนีโยบายในการพฒันาพนกังาน เพือ่ส่งเสริม                    

ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 

ในการปฏบัิตงิาน โดยมุง่เน้นการบรกิารท่ีมคีณุภาพ นอกจากนี้                                                                                              

กลุ ่มบริษัทยังเน ้นการด�าเนินธุรกิจด ้วยความโปร ่งใส  

ตามหลกับรรษทัภบิาลท่ีด ี(Good Corporate Governance)  

โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณ                 

ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กลุ ่มบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศ 

ส�าหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ

ในระบบการท�างาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้                                        

บรษัิทยงัจดัอบรมท้ังการอบรมภายในบรษัิท และการส่งอบรม                                                  

ภายนอกอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเช่าซื้อ                                                      

คอมพวิเตอร์ และการฝึกอบรมท่ัวไป เช่น ความรูด้้านการบญัชี                                                                                 

ภาษอีากร ซึง่ขึน้กบัความเหมาะสมของสายงานทีพ่นกังานนัน้

ท�างานอยู่ 

ข้อมูลการฝึกอบรม

 สถิติการฝึกอบรมพนักงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

จ�านวนคน  1,174 1,109 1,356

จ�านวนชั่วโมง 14,280 6,654 8,118
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การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

บริษัท และผู้บริหาร

 การถือครองหลักทรัพย ์ของคณะกรรมการ

บริษัท 18 กุมภาพันธ์ ปี 2559 และ ณ 31 ธันวาคม 

2559 แสดงจ�านวนหุ ้นโดยรวมจ�านวนหุ ้นของคู ่สมรส  

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 

 

 1. ดร.ชุมพล พรประภา - - - 15,366,666

 2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร - - - -

 3. นายทวีป ชาติธ�ารง - - - -

 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ - - - -

 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ ์ - - - -

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

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

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

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

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

 11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค         - - - -

      นายจักก์ชัย พานิชพัฒน ์ - - - -

1) รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการบรษิทั

รายชื่อ

 จำ นวนหุ้น	 คู่สมรส

 ณ 18 กุมภาพันธ ์ เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธันวาคม การถือหุ้น
 2559 เพิ่ม (ลด) 2559 ของคู่สมรส	
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2) รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของ ผูบ้รหิาร *

 1. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร 10,000 (0.002%) -10,000 - -

 2. นางสุภัชฌา ทวีรักษ ์ - - - -

 3. นายคัมภีร์ หวังสุนทร - - - -

 4. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน - - - -

 5. นายปิติ งามเลิศ - - - -

 6. นายประสิทธิ์ ไทรนนท์ทรีย ์ 33,000 (0.007%) - 33,000 (0.007%) -

 7. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล - - - -

 8. นายพิศิษฐ์ เปลี่ยมทรัพย ์ - - - -

 9. นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ - - - -

 10. นายธิติพล เลือดภักด ี - - - -

 11. นายสันติ อิ่นแก้ว - - - -

* หมำยเหตุ : ข้อมูลหลักทรัพย์ ของคณะผู้บริหำรในตำรำงดังกล่ำวขำ้งต้น แสดงเฉพำะผู้บริหำรที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรเท่ำนั้น

รายชื่อ

 จำ นวนหุ้น	 คู่สมรส

 ณ 18 กุมภาพันธ ์ เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธันวาคม การถือหุ้น
 2559 เพิ่ม (ลด) 2559 ของคู่สมรส	
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 อาย ุ 75 ปี
 การถือหุ้น 3.07%
 การศึกษา 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 จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ           ปี 2531-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2523-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด
                                       ปี 2514-2553 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ากัด
                                        ปี 2546-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท สินทองหล่อ จ�ากัด
                                           ปี 2535-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ากัด

 อาย ุ 76 ปี
 การถือหุ้น ไม่มี
 การศึกษา                  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.B.A. (The Gothenburg School of Economic and Business Administration, Sweden)
   M.S. (Accounting), M.B.A. (International Business), University of Wisconsin (Madison)
 หลักสูตรการอบรม หลักสูตร  Audit Committee and Continuing Development Program 
     (ACP) รุ่นที่ 43/2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91/2554
            สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี
 วันแต่งตั้งครั้งแรก                      20 เมษายน 2553
 ประสบการณ์
 บริษัทจดทะเบียน            ปี 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ ปี 2550-2552        กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน                                                            
  ปี 2546-2548    กรรมการ ธนาคารออมสิน
  ปี 2544-ปัจจุบัน    กรรมการ MMP Corporation
              ปี 2508-2544       อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
                                                                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ข้อมูล
คณะกรรมการบริษัท

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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 อาย ุ 68 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 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
   บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2552-2555 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
   บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ 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.

หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

นายทวีป ชาติธำ รง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
 และกรรมการตรวจสอบ

 อาย ุ 71 ปี
 การถือหุ้น ไม่มี
 การศึกษา                           บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             
  ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                            
 หลักสูตรการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133/2560 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี
 วันแต่งตั้งครั้งแรก                       8 พฤษภาคม 2558
 ประสบการณ ์   
 บริษัทจดทะเบียน ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ ปี 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ากัด
  ปี 2548-2554 กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามกลการ จ�ากัด
  ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จ�ากัด

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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 อายุ 59 ปี
 การถือหุ้น ไม่มี
 การศึกษา                           Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
                                             Graduate School of Business
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.) โยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 17 
     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรการอบรม วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการ
   ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  รุ่นท่ี 3
          หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นท่ี 1/2542 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)          
  Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย     
 หลักสูตรการอบรมในปีท่ีผ่านมา ไม่มี
 วันแต่งต้ังคร้ังแรก                  23 เมษายน 2556
 ประสบการณ์   
 บริษัทจดทะเบียน ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
                                                          บริษัท ฐิติกร  จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทไทยคอมโพสิท จ�ากัด
  ปัจจุบัน     กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก
   มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมป์ 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอสน.)
  อดีต กรรมการ, ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ องค์การจัดการน�้าเสีย (อจน.)
  อดีต กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
  อดีต รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อดีต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จ�ากัด

หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

นายวิบูลย	์เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
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 อายุ 67 ปี
 การถือหุ้น 2.60%
 การศึกษา                  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI., U.S.A.
 หลักสูตรการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67/2550
            สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี
 วันแต่งตั้งครั้งแรก                     6 มิถุนายน 2546
 ประสบการณ์              
 บริษัทจดทะเบียน ปี 2546-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
 บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ ปี 2540-ปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2545-2553    กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
                                      ปี 2523-2553    กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินพล จ�ากัด
                                       ปี 2522-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด
            ปี 2532-2553    กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ากัด
  ปี 2537-2549     ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด

หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

 อาย ุ 70 ปี
 การถือหุ้น 1.90%
 การศึกษา                  ปริญญาตรีบัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A.
 หลักสูตรการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67/2550 
            สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการอบรมในปีท่ีผ่านมา ไม่มี
 วันแต่งตั้งครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546
 ประสบการณ์              
 บริษัทจดทะเบียน ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
   บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ ปี 2530-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด
                                      ปี 2522-2553 กรรมการ บริษัท สินพล จ�ากัด

นายรักสนิท พรประภา กรรมการ

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา  กรรมการ
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 อาย ุ 47 ปี
 การถือหุ้น 5.51%
 การศึกษา                    M.B.A. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ  
     ส�าหรับนักบริหาร 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 รุ่นที่ 50/2547
    สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี
 วันแต่งตั้งครั้งแรก                    6 มิถุนายน 2546
 ประสบการณ์                
 บริษัทจดทะเบียน ปี 2546-ปัจจุบัน  กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
 บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Suosdey Finance PLC
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
  ปี 2554-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
  ปี 2544-ปัจจุบัน    กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด
                                        ปี 2544-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ากัด
  ปี 2554-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เอส.พี. อาคาร จ�ากัด
  ปี 2554-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า จ�ากัด
  ปี 2550-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ากัด
                                        ปี 2545-2553         กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ากัด             
                                       ปี 2540-ปัจจุบัน     กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด

หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

นางสาวปฐมา พรประภา     กรรมการ  
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 อาย ุ 43 ปี
 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
 หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี
 วันแต่งตั้งครั้งแรก               6 มิถุนายน 2546
 ประสบการณ์              
 บริษัทจดทะเบียน ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
 บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Suosdey Finance PLC
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
  ปี 2554-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
  ปี 2554-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จ�ากัด
  ปี 2554-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า จ�ากัด
  ปี 2550-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ากัด                                     
                                    ปี 2544-ปัจจุบัน   กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด 
  ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ากัด
                                     ปี 2540-2544 นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน 

หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

นายประพล พรประภา     กรรมการ
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 อาย ุ 57 ปี
 การถือหุ้น 0.03%
 การศึกษา                  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 17/2547 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี
 วันแต่งตั้งครั้งแรก                      6 มิถุนายน 2546
 ประสบการณ์              
 บริษัทจดทะเบียน ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
   บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2546-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2537-ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Suosdey Finance PLC
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
  ปี 2554-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
  ปี 2553-ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ากัด         
  ปี 2545-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด                                        

 อาย ุ 62 ปี
 การถือหุ้น ไม่มี
 การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 หลักสูตรการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 116/2558 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 116/2558 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 วันแต่งตั้งครั้งแรก                   20 กุมภาพันธ์ 2557
 ประสบการณ ์   
 บริษัทจดทะเบียน ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2558-2559 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2556-2558 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
      ปี 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)          
  ปี 2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และ
                               รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด
  ปี 2548-ปัจจุบัน       กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จ�ากัด                                        
  ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
  ปี 2550-2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จ�ากัด
  ปี 2549-2550 รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สินพล จ�ากัด
  ปี 2548-2548 รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท สินพล จ�ากัด    
  ปี 2545-2548 ผู้จัดการบริหารสาขา บริษัท สินพล จ�ากัด

หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

 นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา    กรรมการและกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการ 
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หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ข้อมูล
ผู้บริหาร

การถือหุ้น 5.51%
การศึกษา                    M.B.A. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์               ปี 2546-ปัจจุบัน  กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Suosdey Finance PLC
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd. 
  ปี 2554-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
  ปี 2544-ปัจจุบัน      กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด
  ปี 2544-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ากัด
  ปี 2554-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท เอส.พี. อาคาร จ�ากัด
  ปี 2554-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า จ�ากัด
  ปี 2550-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ากัด
                                   ปี 2545-2553           กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ากัด             
  ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด

การถือหุ้น 5.11%
การศึกษา                  B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
ประสบการณ์             ปี 2546-ปัจจุบัน  กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Suosdey Finance PLC
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
  ปี 2554-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
  ปี 2554-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จ�ากัด
  ปี 2554-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า จ�ากัด
  ปี 2550-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ากัด                                     
                                   ปี 2544-ปัจจุบัน   กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด 
  ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ากัด
                                   ปี 2540-2544 นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน 

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ	

นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ
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หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา                 ปริญญาโท  MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์            ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ากัด
 ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Suosdey Finance PLC
 ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
 ปี 2558-2559 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
 ปี 2557-2558 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
 ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
         ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2548-2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)           
                       ปี 2547-2548      ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
                                   ปี 2541-2547      ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขาติดตาม บริษัท สินพล จ�ากัด    

การถือหุ้น 0.007%
การศึกษา                ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบการณ์            ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ากัด
  ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2551-2559 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2547-2551 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
                                   ปี 2546-2547 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
                                   ปี 2541-2546 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)  

การถือหุ้น 0.03%
การศึกษา                  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์             ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Suosdey Finance PLC
  ปี 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
  ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
   บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)    
  ปี 2554-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
  ปี 2553-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ากัด   
  ปี 2546-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
                                   ปี 2545-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด    
                                  ปี 2537-ปัจจุบัน     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
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การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบการณ์ ปี 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก. ฝ่าย) ดูแลงานตรวจสอบภายใน
    บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2556-2559 ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2554-2555    ผู้จัดการฝ่ายอ�านวยการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ากัด                                     
  ปี 2548-2553 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ ์ ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด
  ปี 2558-ปัจจุบัน       กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จ�ากัด                                        
  ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
  ปี 2558-2559 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2556-2558 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
      ปี 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)          
  ปี 2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 
                                                                   บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2550-2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จ�ากัด
  ปี 2549-2550 รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สินพล จ�ากัด
  ปี 2548-2548 รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท สินพล จ�ากัด    
  ปี 2545-2548 ผู้จัดการบริหารสาขา บริษัท สินพล จ�ากัด

หมำยเหตุ : นำงสำวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนำค ลำออกจำกกำรเป็นผู้บริหำร มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยำยน 2559

หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา                  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบการณ์             ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด
  ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ากัด
  ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ จ�ากัด
  ปี 2559-ปัจจุบัน     ผู้บริหารระดับฝ่าย บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2557-2559          ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2556-2557          ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2554-2556          ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2547-2554          ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
                                   ปี 2541-2547        ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2539-2541        ผู้จัดการส่วนบริหารสาขา 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)

นางสุภัชฌา ทวีรักษ ์ ที่ปรึกษา	(เทียบเท่าผจก.	ฝ่าย)	ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ	2

นายคัมภีร์ หวังสุนทร ผู้บริหารระดับฝ่าย



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)42
หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา                 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ ์           ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
  ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2557-2559 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2555-2557 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)       
  ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจพิเศษ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2553-2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)       
     ปี 2552-2553 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2550-2552      ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จ�ากัด
                       ปี 2547-2550      รองผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จ�ากัด 

การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบการณ ์ ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับฝ่าย บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2557-2559 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2554-2557 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2547-2551 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา อนุปริญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประสบการณ์ ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ากัด
  ปี 2559-ปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2555-2557 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)       
  ปี 2550-2554 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2548-2550 ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน  ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

นายปิติ งามเลิศ ผู้บริหารระดับฝ่าย

นายสมบุญ  นาราสุนทรกุล  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	1	และรักษาการฝ่ายปฏิบัติการ	2
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การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา                  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบการณ์             ปี 2549-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด
  ปี 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก. ฝ่าย) บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2557-2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ โซน 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2556-2557 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)  
  ปี 2553-2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ ภูมิภาค บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)  
  ปี 2551-2553 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษส่วนกลาง บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2548-2551 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)           
        ปี 2547-2548      ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2545-2547      ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (ต่างจังหวัด) บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
                                   ปี 2543-2545          ผู้จัดการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ (กรุงเทพและปริมณฑล) บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
                                   ปี 2540-2543         ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้พิเศษ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา                  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบการณ์             ปี 2549-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด
  ปี 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก. ฝ่าย) บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2557-2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ โซน 2 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2556-2557 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ ภูมิภาค บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)  
  ปี 2554-2556 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
  ปี 2548-2551 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
          ปี 2547-2548 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)   
                                   ปี 2545-2547          ผู้จัดการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ (กรุงเทพและปริมณฑล) บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
                                   ปี 2543-2545        ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (ต่างจังหวัด) บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด
   ปี 2541-2543        ผู้จัดการส่วนเช่าซื้อ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด

หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ ที่ปรึกษา	(เทียบเท่าผจก.	ฝ่าย)

นายพิสิฏฐ	์เปลี่ยมทรัพย ์  ที่ปรึกษา	(เทียบเท่าผจก.	ฝ่าย)
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การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณ ์ ปี 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก. ฝ่าย) บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2552-2559     ผู้จัดการฝ่ายบริการและอะไหล่ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด
  ปี 2551-2551      ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2549-2551 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 และรักษาการผู้จัดการ 
   ฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2548-2549 ผู้จัดการฝ่ายส�านักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2547-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย บริษัท สินพล จ�ากัด
  ปี 2542-2547 ผู้จัดการบริหารสาขา บริษัท สินพล จ�ากัด

หมำยเหตุ : กำรถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ประสบการณ ์ ปี 2559-ปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2558-2559     ผู้จัดการส่วน บริหารสินเชื่อ กรุงเทพ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2557-2558      ผู้จัดการส่วน บริหารหนี้ กรุงเทพ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2552-2556 ผู้จัดการส่วน บริหารหนี้ ธนบุรี บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้น ไม่มี
การศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีวิกรม์
ประสบการณ ์ ปี 2559-2559 ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2557-2559 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2553-2557 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2551-2553 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้พิเศษ ภูมิภาค บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  ปี 2550-2551 ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขาย บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด
  ปี 2547-2550 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)          
  ปี 2537-2547 ผู้จัดการบริหารสาขา ฝ่ายขายรถยนต์ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด

หมำยเหตุ : นำยวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ลำออกจำกกำรเป็นผู้บริหำร มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559

นายธิติพล  เลือดภักด ี ที่ปรึกษา	(เทียบเท่าผจก.	ฝ่าย)

นายสันติ อิ่นแก้ว รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ

นายวิบูลย์ศักดิ	์	พูนสวัสดิ ์  ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และจัดให้มีกระบวนการ 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยปลกูฝังจติส�านึก เรือ่งจรยิธรรม
ธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู ่ค้า สังคม เพื่อนพนักงาน  
อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความซื่อสัตย์ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
บริษัทฯ มุ ่งมั่นจะเป็นผู ้น�าด ้านธุรกิจให้เช ่าซื้อ 

รถจกัรยานยนต์ โดยมเีป้าหมายการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและ
ยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายการให้บริการสินเชื่อ  
รถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศและประเทศใน ASEAN 
โดยเมื่อปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการใน 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งในระยะยาวบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะ
ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความช�านาญ และระบบเช่าซื้อท่ีมี
ประสิทธิภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัทใน
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท
ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยมีการทบทวนนโยบาย 
เกีย่วการก�ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ 

1.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได ้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อันเป็นพื้นฐานส�าคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
ผู้ถือหุ้น พนักงานและลูกค้าของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิท เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ 
ดังกล่าว คณะกรรมการได้ก�าหนดกรอบนโยบายสนับสนุน 
การก�ากับดูแลกิจการดังนี้

- ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติและการให้บริการ 
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกัน 

- ก�ากับดูแลให้มีการบริหารงานและรับผิดชอบต่อ
การปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความสามารถและความมปีระสทิธภิาพ

การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

ที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีระบบ 
การควบคุมและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มุ ่งมั่น 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาไม่ม ี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้

- ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏบิตัิ
ตามแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทเน้นให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการด�ารงไว้  

ซึ่งช่ือเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเช่ือมั่นในบริษัท ทั้งนี้
บรษิทัได้จดัท�าคูม่อืแนวทางจรรยาบรรณ และได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและ
ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ส�านักตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน  
ปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับ 
การก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด จึงจัดให้มีช่องทางการส่ือสาร
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ  
ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทราบอย่างสม�่าเสมอ  
โดยผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. คู่มือ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ”
3. เว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
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หมวด	สิทธิของผู้ถือหุ้น	
คณะกรรมการได้ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิ

ของผู้ถือหุ้น จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการต่างๆ เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ

ขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง 

ในก�าไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่าง 

เพียงพอ การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึการใช้สทิธอิอกเสยีง 

ลงคะแนนในเรื่องที่ส�าคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น ดังนี้

1. บริษัทมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึง 

“นักลงทุนสถาบัน” เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อน

วันประชมุ โดยมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้า 

อย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�าถาม 

ล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

3. ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น 1 ครั้ง 

เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 

2559 โดยบริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็น 

ผู ้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าก่อน 

วันประชุม 21 วัน พร้อมข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ และ 

ครบถ้วนให้แก่ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน โดยรายละเอยีด 

ในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุ วัน เวลา และสถานท่ี  

รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม วาระการประชุม และ

เอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ี

กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด และข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ 

ผู ้ถือหุ ้นได้ใช้ข ้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือก

กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงข้อบังคับบริษัท

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียง

ลงคะแนน

4. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท  

และการตรวจนับคะแนนเสยีงจะแสดงผลสรปุของทกุคะแนน

เสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับ

ทกุวาระ โดยจดัท�าบตัรลงคะแนนแยกตามเรือ่งทีส่�าคญั เพือ่ให้

ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงได้ตามทีเ่หน็สมควร และมกีาร

เก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณีที่มีการคัดค้านหรืองดออกเสียง  

เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

6. ประธานในท่ีประชมุมกีารจดัสรรเวลาการประชมุ

อย่างเหมาะสม และโปร่งใส ในระหว่างการประชุมมีการ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้

กรรมการชี้แจงในรายละเอียดและตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น 

ก่อนที่จะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ กรรมการทุกคนเข้า

ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ

และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ

ตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

7. บริษัทได้บันทึกและจัดท�ารายงานการประชุม 

อย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอน  

การลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ทราบก่อน

ด�าเนินการประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้  

และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 

14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต ์

ของบริษัท ในวันเดียวกัน

8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่าง

สม�่าเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์ของทางบริษัท

9. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อ

ขอข้อมลู เสนอความคดิเหน็ต่างๆ หรอืตดิต่อกรรมการอสิระได้ 

โดยตรงผ่านทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัท

หมวด	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความส�าคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมกีารด�าเนนิการดงัต่อไปนี้

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระ

การประชุมไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุม 49 วัน 

เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม 

ล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม

2. เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุม 

หรือค�าถามเกี่ยวกับบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งได้ 

ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม รวมทั้ง 

ได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และเผยแพร่ 

บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
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3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และ
ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อบริษัทจะได้
ด�าเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
ต่อไป ซึ่งได้ประกาศแจ้งการเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมเช่นกัน

4. บริษัทได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง
ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษัท 

5. ด�าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับวาระท่ี
ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

6. ในวาระแต่งต้ังกรรมการ ก�าหนดให้ผู ้ถือหุ ้น 
ใช้สิทธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และให้เกบ็บตัร
ลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทกุรายไม่ว่าจะเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย  
หรืองดออกเสียง

7. บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ 
ผู ้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง 
พร้อมทั้งให้รายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
คนใดคนหนึ่งในการเข้าประชุมแทน

8. คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการรายงานการ
ถือครอง หลักทรัพย์และส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละครั้ง

9. ในการพิจารณาท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือ 
ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาท�ารายการระหว่าง
บริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

10. คณะกรรมการมมีาตรการการดูแลอย่างรอบคอบ 
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไม่ให้ผู ้บริหารและผู ้ที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดรูายละเอยีดในหวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการ หวัข้อย่อย  

คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องขอบเขตและอ�านาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการบริษัท

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
ดรูายละเอยีดในหวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการ หวัข้อย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

หมวด	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ 
ผู้ลงทุน สังคม ภาครัฐ พนักงาน และชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู่  
ซ่ึงได้ก�าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหลกัการก�ากับดแูล กจิการ
ที่ดีและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา  
ยึดมั่นพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตต่อเนื่อง สามารถ 
ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

2. มรีะบบการคดัเลอืกคูค้่าอย่างเป็นธรรมและปฏบิตัิ
ต่อคูค้่าอย่างเสมอภาค ยตุธิรรม เป็นระบบ และโปร่งใส รวมท้ัง 
ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
ต่อทั้งสองฝ่าย 

3. ปฏบัิตต่ิอเจ้าหนีต้ามเง่ือนไขหรอืข้อตกลงทางการค้า  
ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะ 
ท�าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน  
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
การช�าระคนื หลกัทรพัย์ค�า้ประกนั และข้อตกลงอืน่ๆ หากเกดิ 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกัน 
ไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาแนวทางแก้ปัญหา โดยที่ผ ่านมาบริษัทไม่เคย 
กระท�าผิดข้อตกลงและเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน 

4. เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้า รวมถงึการรักษา
ความลับของลูกค้า และให้ความส�าคัญในการใช้สัญญาที่
เป็นธรรมต่อลูกค้าโดยในปี 2544 บริษัทได้รับใบประกาศ
เกยีรตคิณุและตราสญัลกัษณ์เป็นผูป้ระกอบธรุกจิทีร่กัษาสิทธิ
ผู้บริโภค

5. บริษัทถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
ภาครัฐ ตามแนวทางคือ ด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดของ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล 
อย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดง
ความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือ
ซึ่งกัน

6. ปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็น
ธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน  
ไม่ใช้วิธีไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท 
ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
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7. บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ
การดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ของพนักงาน การปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
อย่างเท่าเทยีมกนัและให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม มกีารจดัตัง้
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันในการ
ดูแลพนกังานในระยะยาว บรษัิทฯ ได้ปฏบิติัและดูแลพนกังาน

ด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต�่ากว่า 
ผลตอบแทนในตลาดแรงงานส�าหรบัอตุสาหกรรม ใกล้เคียงกนั  
ตามความเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและ
ลกัษณะงาน ทัง้ยงัได้ปรบัปรงุเพิม่เตมิสวสัดกิารให้สอดคล้อง 
กบัสภาวการณ์เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริม 
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

จ�านวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน) 2557 2558 2559

จ�านวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน) 3.1 3.3 4.0

จ�านวน วันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน (วัน/คน) 3.4 0.6 7.9

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 9 11 11

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการท�างาน (ราย) 1 1 -

บริษัทได้จัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับ 
รวมถึงระดับผู้บริหาร รวมทั้งการส่งพนักงานไปฝึกอบรม 
สัมมนา กับสถาบันต่างๆ ในหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาชีพ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ความปลอดภยั สิง่แวดล้อม การบรหิาร 
การจัดการ รวมทั้งจัดกิจกรรม Walk rally เพื่อเสริมสร้าง 
ความสามัคคี และฝึกการท�างานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริม 
ให้มีการอบรม Safty Riding ส�าหรับพนักงานภาคสนาม 
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์

8. เป ิดโอกาสให ้ ผู ้มีส ่วนได ้ เสียทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
กระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม ่
ถกูต้อง หรอืระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่องต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถแจ้งมายงั คณะอนกุรรมการ 
การแจ้งเบาะแสและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบเรื่องนั้นๆ 
เพื่อพิจารณาก�าหนดกรระบวนการในการตรวจสอบและ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตัดสินใจด�าเนินการ 
ตามที่เห็นสมควร

ก�าหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการ 
กระท�าผิด (Whistle Blowing Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท เพ่ือให้พนักงานรับทราบกระบวนการ
และวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด

รวมทั้งก�าหนดมาตรการคุ ้มครองผู ้แจ ้งเบาะแส  
โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับ
ข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวจะรับรู ้เฉพาะกลุ ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและ

เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็นโดยค�านึง 
ถึงความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้้องเรยีน โดยช่องทาง 
การรับเรื่อง

1. Email : audit@tk.co.th
2. หนังสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร  

 ส่งไปที่ ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน
  บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
  69 ถ.รามค�าแหง หัวหมาก บางกะปิ 
 กรุงเทพมหานคร 10240
3. โทรศัพท์ 0 2310 7011, 0 2310 7110
4. โทรสาร หมายเลข 0 2318 3339
5. ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง www.tk.co.th
6. ยืน่เรือ่งโดยตรงท่ีเลขานกุารบรษิทั ผ่านแบบฟอร์ม

การแจ้งเบาะแส บนเว็บไซต์ www.tk.co.th
7. ติดต่อเลขานุการบริษัท ผ่านทาง investor@

tk.co.th หรือทางไปรษณีย์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน บริษัทได้ให้

ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ 
และ ท�าการสอบสวนพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ  
โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

ในปี 2559 ไม่มีผู ้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูล
ผ่านช่องทางสื่อสารกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
จะประชาสัมพันธ์ให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับทราบ 
ช่องทางการสื่อสารกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น
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หมวด	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญกับการ

สื่อสารข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน 
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีการ 
เปิดเผยข้อมลูโดยละเอยีดและครบถ้วน โปร่งใสและทนัท่วงที
ท้ังในส่วนของงบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งท�าให้ผู ้ลงทุนเข้าใจถึงฐานะและ
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างชดัเจน นอกจากนี้ 
ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษัิท ยงัจดัสรรเวลาเพือ่เข้าชีแ้จงหรอื
ให้ข้อมลูบรษิทัแก่ นกัลงทนุสถาบนั นกัวเิคราะห์และผูถ้อืหุน้ 
ท่ัวไปอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสื่อสารข้อมูลแก่ผู ้ถือหุ ้นและ 
นักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน 

ในปี 2559 บริษัทมีการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน  
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ 
นักลงทุน ผู ้ถือหุ ้น โดยผ่านทางโทรศัพท์ การเข้าพบ
เพ่ือสัมภาษณ์ตัวต่อตัวรวมถึงการเข้าร ่วมกิจกรรมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างสม�่าเสมอ สรุปได้
ดังต่อไปนี้

• นักลงทุนสถาบัน ในและต่างประเทศ พบผู้บริหาร 
7 ครั้ง

• การประชุมทางโทรศพัท์/ ตอบค�าถามทางโทรศพัท์  
15 ครั้ง

• การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 1 ครั้ง
• บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน 4 ครั้ง
และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง 

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยตรงจากผู้บริหาร 
เสมือนนั่งฟังอยู่ในห้องประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ www.set.
or.th/oppday และเพือ่ประโยชน์ในด้านงานผูล้งทนุสมัพนัธ์ 
(Investor relation) บริษัทฯ มีการ Link ข้อมูลดังกล่าว 
ไปยังเว็บไซต์ของบริษัท www.tk.co.th 

จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ท�าให้ผู ้ใช้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากการเผย
แพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1 
และรายงานประจ�าปี แล้ว ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
เว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งจะ 
เป็นเคร่ืองมือส�าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความน่าเช่ือถือ
และมูลค่าให้กิจการ โดยทางบริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัท 
คอยดแูล ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว บรษิทัไม่ได้มหีน่วยงาน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง แต่สามารถสื่อสารผ่านทาง
ส�านักกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ 
ขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องการสอบถามข้อมูล ได้ท่ี  

โทร. 0 2310 7110, 7112 ในเวลาท�าการของบริษัท  
โทรสาร 0 2318 3339 หรือ ที่อีเมล Investor@tk.co.th 
และที่เว็บไซต์ www.tk.co.th 

 การเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทีไ่ม่ใช่ข้อมลู
ทางการเงินที่ส�าคัญ มีดังนี้ 

• งบการเงนิ ได้แก่งบการเงนิประจ�าปี และงบการเงนิ 
รายไตรมาส ซึง่เป็นข้อมลูส�าคญัทีแ่สดงฐานะทางการเงนิและ
ผลการด�าเนินงานของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจึงต้องผ่าน 
การตรวจสอบ หรือสอบทานตามแต่กรณี เพื่อรับรองความ 
ถูกต้องจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ ก.ล.ต. ให ้
ความเหน็ชอบ และผ่านการเหน็ชอบจาก คณะกรรมการบรษิทั 
โดยคณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุ
สมผล งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยจัดท�าขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อ
ให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการด�าเนินการที่ 
ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ  
รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ เพือ่ตรวจสอบรายการทางการเงนิ รายการ 
ระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุม 
คณะกรรมการทุกครั้ง ก ่อนเป ิดเผยให้ผู ้ ถือหุ ้น และ 
คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบ 
ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�าปีด้วย

• การเปิดเผยรายชื่อและประวัติกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร 

• การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการและผู้บริหาร

• การเปิดเผยการถอืหุน้ของบรษิทัของกรรมการและ
ผู้บริหาร

• การเปิดเผยรายการทีม่คีวามขดัแย้งของผลประโยชน์
• การเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา เช่น 
จ�านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม 

หมวด	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
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และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบได้เป็น
อย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบรษิทั มส่ีวนร่วมในการก�าหนดวสิยัทัศน์  
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนก�ากับดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ อย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกต้อง
ตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ และตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ ในขณะเดียวกันก็ค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการก�าหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติ  
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัททุกๆ 
1 ปี หรือตามเห็นสมควร

1) บริษัทมีการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการและจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารง
ต�าแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก�าหนดจ�านวนบริษัท 
จดทะเบยีนทีก่รรมการจะไปด�ารงต�าแหน่ง ไม่ควรเกนิ 5 บรษิทั  
เพ่ือให้กรรมการบริษัทมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคนควรอุทิศ
เวลาให้เพยีงพอเพือ่ปฏบิติัหน้าทีต่ามความรบัผดิชอบได้อย่าง 
เต็มที่และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งท่ีอื่น 
ของกรรมการแต่ละท่านอย่างครบถ้วนในรายงานประจ�าปี 
ของบรษิทัฯ และก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
และกรรมการอสิระด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกนิ 3 วาระ หรอืไม่เกนิ 
9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกโดยได้เปิดเผย 
รายละเอียดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืนของ
กรรมการแต่ละคน ไว้ในเอกสารแนบ1 ของแบบ 56-1 และ
รายงานประจ�าปี

2) การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ รวมทั้งการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ โดยบริษัทมีการ
ก�าหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการ 
ผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย
การก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�าโดยชัดเจน และ                     
ควบคุมไม ่ให ้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีอ�านาจ 
โดยไม่จ�ากดั นอกจากนี ้บรษิทัยงัมกีรรมการอสิระ 4 ท่าน คดิเป็น                                                                                                            
ร้อยละ 36.4 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่ท�าให้เกดิความถ่วงดลุ
การตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นประธานหรือ
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ 

4) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ ่

ในกลุ่มคุณชุมพล พรประภา ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49.1 (ณ วันที่  
7 มีนาคม 2559) อย่างไรก็ดีตามโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ร้อยละ 36.4 ของ
กรรมการทั้งคณะ ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน

5) บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยก�าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก�าหนด

1. ให้ค�าแนะน�าและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการ
บริษัทเก่ียวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

2. ดูแลให้มีการด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีรวมทัง้ตดิตามให้นโยบายและข้อแนะน�าของคณะ
กรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ 

3. รับผิดชอบในการจัดท�าและจัดเก็บเอกสารส�าคัญ
ต่างๆ

- ระบบทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน 

การประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปี รายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานอย่าง 
ถูกต้องและรอบคอบ

5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม

6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
6) ก�าหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความรบัผดิชอบ 

ระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการผูจ้ดัการ อย่างชดัเจน นอกจากนี ้ยงัได้มดี�าเนนิการ 
อบรมพนักงานของบริษัท เก่ียวกับบทบาท หน้าที่ และ 
ความรบัผดิชอบ อย่างสม�า่เสมอ ในรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 
หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ 

7) ก�ากับดูแลให้กรรมการผู้จัดการด�าเนินการตาม
นโยบายที่ตั้งไว้

การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอและ 

มกีารประชมุเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น มกีารก�าหนดวาระการ
ประชุมชัดเจนและจัดส่งวาระการประชุมพร้อมรายละเอียด
ล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ประธาน
กรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจ
ของตนอย่างรอบคอบ โดยจดัสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอในการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
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2) ก�าหนดให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ร่วม 
พิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่อง
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

4) ก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีการเชิญผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ  
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง 
และมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�าหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงาน

5) ให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสาระสนเทศ 
ที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท 
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบาย 
ที่ก�าหนด และในกรณีที่จ�าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก 
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

6) ในการประชมุ กรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีทีม่นียัส�าคญั 
ในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในวาระที่พิจารณา
เรื่องดังกล่าว การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งกรรมการมีสิทธิ
ขอด ูหรอืขอตรวจเอกสารทีเ่กีย่วข้องหรือขอให้ฝ่ายบรหิารเข้า
ร่วมประชมุเพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วข้อง
กับเรื่องดังกล่าวโดยตรง ส�าหรับการลงมติการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการ
คดัค้านมตดิงักล่าวให้บนัทกึค�าคดัค้านไว้ในรายงานการประชมุ

7) คณะกรรมการตรวจสอบ (Non Executive  
Director) สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) เข้าร่วม
ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่
เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบริษัท และเร่ืองทีอ่ยูใ่นความสนใจของ
กรรมการ มีการเชิญผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ให้ข้อมูลและตอบค�าถาม ในประเด็นที่กรรมการตรวจสอบ
สงสัย แต่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจ หรืออนุมัติในเรื่องดังกล่าว  
โดยให้มกีารรายงานให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

8) คณะกรรมการมีการบันทึกการประชุมไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน 
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
ได้ในภายหลัง

9) รายงานการประชมุคณะกรรมการประกอบด้วย
ข้อมูลส�าคัญ เช่น วัน เวลาเริ่ม-ปิดประชุม สถานท่ีประชุม  
ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย  
ความเหน็ และผลการลงมตขิองคณะกรรมการ ชือ่ผูจ้ดรายงาน 
การประชุม ชื่อผู้ตรวจทาน และลงลายมือชื่อรับรองรายงาน
โดยประธานในที่ประชุม

10) จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ มี
ความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ มีการเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุม และ
จ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าประชมุในรายงานประจ�าปี

ในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน  
4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน บริษัทได ้
จดัท�าและระบไุว้ในหวัข้อ โครงสร้างการถอืหุน้และการจดัการ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของกรรมการท้ังคณะโดยรวม และคณะ
กรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานระหว่างปี 
ทีผ่่านมา เพือ่น�ามาแก้ไขและเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน 
โดยการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการโดยรวม 
และคณะกรรมการชุดย่อย ส�าหรับแบบประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการบริษัท (Board Self Assessment) นั้น
จัดท�าขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และปรับปรุง 
ให้เหมาะสมกับบริษัท ซ่ึงเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณา
ผลงานและปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
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ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ปี 2559 ปี 2558

%
ผลประเมิน

ปี 59
%

ผลประเมิน
ปี 58

รวม 228 225.36 98.84% ดีเยี่ยม 98.29% ดีเยี่ยม

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 52 51.64 99.30% ดีเยี่ยม 99.65% ดีเยี่ยม

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 68 67.27 98.93% ดีเยี่ยม 98.80% ดีเยี่ยม

3. การประชุมคณะกรรมการ 36 35.45 98.48% ดีเยี่ยม 97.73% ดีเยี่ยม

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ 28 28.00 100.00% ดีเยี่ยม 99.03% ดีเยี่ยม

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 20 19.82 99.09% ดีเยี่ยม 98.64% ดีเยี่ยม

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 24 23.18 96.59% ดีเยี่ยม 93.56% ดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะโดยภาพรวม

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ปี 2559 ปี 2558

%
ผลประเมิน

ปี 59
%

ผลประเมิน
ปี 58

รวม 204 196.67 96.41% ดีเยี่ยม 96.41% ดีเยี่ยม

1. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 8 7.00 87.50% ดีเยี่ยม 91.67% ดีเยี่ยม

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 12 12.00 100.00% ดีเยี่ยม 100.00% ดีเยี่ยม

3. ความพร้อมของคณะกรรมการตรวจสอบ 12 12.00 100.00% ดีเยี่ยม 100.00% ดีเยี่ยม

4. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 72 69.33 96.30% ดีเยี่ยม 97.22% ดีเยี่ยม

5. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 36 35.33 98.15% ดีเยี่ยม 100.00% ดีเยี่ยม

6. ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน/
ส�านักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

48 45.33 94.44% ดีเยี่ยม 93.06 ดีเยี่ยม

7. การฝึกอบรมและทรัพยากร 8 7.67 95.83% ดีเยี่ยม 91.67% ดีเยี่ยม

8. อื่นๆ 8 8.00 100.00% ดีเยี่ยม 91.67% ดีเยี่ยม

 
บริษัทยังไม ่มีการประเมินผลงานของกรรมการ 

ผู้จัดการ แต่ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้จัดการได้ปฏิบัติหน้าที่
จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
รวมทัง้ปฏบิตัติามนโยบายของบริษัทอย่างมปีระสทิธภิาพด้วย
ความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระบุไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ  

การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและ

การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ เลขานุการบริษัท เป็นต้นโดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/ 
อบรม กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดย 
กรรมการท่ีเข้ารบัต�าแหน่งใหม่ในบรษัิทเป็นครัง้แรก ฝ่ายจดัการ 
จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการ
แนะน�าลกัษณะธรุกจิ และแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั  
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ให้กรรมการใหม่รับทราบ พร้อมทั้งจัดหาหลักสูตรการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ 

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ

และฝ่ายบริหาร จดัท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่งงาน ในระดบั
บริหารและต�าแหน่งงานในสายงานหลัก และมีการทบทวน
ความเหมาะสมในทกุๆ ปี โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน
และศกัยภาพของแต่ละบคุคลเป็นหลกั มกีารพัฒนาการเรยีนรู ้
ของผู้บริหารโดยการสลับโยกย้ายต�าแหน่งภายใน ให้เกิด
ความเชี่ยวชาญและทักษะในงานหลายๆ ด้าน และก�าหนด
ให้มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับบุคคลที่สามารถทดแทน
ต�าแหน่งงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ 
ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะ

กรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

ส�าหรับขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด 
เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 11 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
 ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายทวีป ชาติธ�ารง
 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์  

 กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายรักสนิท พรประภา
 กรรมการ

7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
 กรรมการ
8. นางสาวปฐมา พรประภา

 กรรมการผู้จัดการ
9. นายประพล พรประภา

 กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
 กรรมการ และกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค
 กรรมการ
 นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
 เลขานุการบริษัท คือ นายวิชัย สุรนัคครินทร์
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และอ�ำนำจกำรอนุมัติของ

คณะกรรมกำรบริษัท
มีอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในข้อบังคับของบริษัท  

กล่าวคือ มีอ�านาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัและมตขิองผูถื้อหุน้ นอกจากนี้  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้ก�าหนดนโยบายและทิศทาง 
การด�าเนนิงาน รวมท้ังก�ากับและควบคมุดแูลให้มกีารด�าเนนิงาน  
ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวังและ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

1. ร่วมก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ภารกจิ และนโยบาย
ส�าคัญในการด�าเนินงานของบริษัท

2. จัดให ้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ 
จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบายและ
จรรยาบรรณดงักล่าว และประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย
และจรรยาบรรณเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีการปฏิบัติตามนโยบายและ
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและได้มีการเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของบริษัท

3. มีส่วนร่วมในการก�าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธรุกจิ และงบประมาณของบรษิทั ตลอดจนก�ากบัดแูลให้ฝ่าย
จัดการด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิสงูสดุให้แก่กจิการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุน้

4. การรายงานการมส่ีวนได้เสยีและความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ดูแลรายการดังกล่าว
อย่างรอบคอบ และเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการ
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ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงมีมาตรการดูแล กล่าวคือ 
หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น 
บรษิทัจะด�าเนินการตามกฎระเบยีบ และประกาศทีเ่กีย่วข้อง
ในฐานะทีบ่ริษทัเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ทัง้นี ้บรษัิทได้เปิดเผย 
รายละเอียดการท�ารายการระหว่างกัน พร้อมทั้งเหตุผลของ
การท�ารายการ มูลค่ารายการ และคู่สัญญาไว้ในรายงาน
ประจ�าปีและแบบ 56-1 

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระใดที่ 
กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานที่ประชุมจะขอให้
กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยให้กรรมการแจ้งต่อท่ี
ประชุมเพื่อทราบ และออกจากที่ประชุม พร้อมงดออกเสียง
ในวาระน้ัน ในกรณีที่ประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุม 
จะเลือกกรรมการที่เหลืออยู ่เป็นประธานที่ประชุมและ 
ด�าเนินการประชุมต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดวาระดังกล่าว และ 
ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2) กรรมการมหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์
จดทะเบียนของตนรวมถึงคู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นติภิาวะตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วย
ข้อพงึปฏบิตัแิละข้อห้ามของกรรมการเกีย่วกบัการได้มาหรอื
จ�าหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพย์จดทะเบียนและการรายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการ 

5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บรษิทัจดัให้มรีะบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน 

รวมทัง้ได้สอบทานระบบอย่างสม�า่เสมอ เพือ่พฒันาระบบการ
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการให้ความส�าคัญต่อระบบควบคมุภายใน
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการแบ่งแยก
อ�านาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่านและพนักงานไว้ชัดเจน  
ทัง้ด้านการบรหิารงาน การก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน การควบคมุ 
ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัท โดยมีการติดตาม ควบคุม และประเมินผล และ
จดัท�ารายงานเสนอต่อผูบ้รหิารในสายงานและคณะกรรมการ
โดยสม�่าเสมอ 

คณะกรรมการตระหนักดีว่าการมีหน่วยงานตรวจ
สอบภายในเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้มั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายใน การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัท ได้ด�าเนินตามแนวทางที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานดังกล่าวจะท�าการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ที่ผ่านมาไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่ส�าคัญ และมีการ 
ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้

6. การบริหารความเสี่ยง 
ก�าหนดนโยบายความเสีย่ง (Risk Management Policy)  

และกรอบบริหารความเสี่ยง ติดตามประสิทธิภาพของการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการให้ความ
ส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการลูกค้าทางด้านการเงิน
ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับความเสี่ยงจึงเพิ่มความรอบคอบและ
ระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาให้สินเชื่อ 
แก่ลูกค้า ตลอดจนพนักงานของบริษัทเอง โดยก�าหนด
มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงท่ีมีต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีการรายงาน 
ความเห็นและข ้อเสนอแนะต ่อคณะกรรมการบริษัท  
และให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพ 
ของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้ง 
ที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
ซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
และรายการผิดปกติทั้งหลาย

7. ดูแลให้กระบวนการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

8. ก�าหนดเป ้าหมาย แนวทาง นโยบาย และ 
งบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแลการบริหาร 
การจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ 
เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ

1) เรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
2) การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงมีมูลค่าของ

รายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบ 
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

3) การซ้ือหรือขายสินทรัพย์ส�าคัญ ซ่ึงมีมูลค่าของ
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น                      
ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจ�าหน่ายไป  
ซึ่งสินทรัพย์บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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2. นายทวีป ชาติธ�ารง
 กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
 กรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 
 นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
โดยกรรมการตรวจสอบล�าดับที่ 1 มีความรู ้และ

ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่าง 

ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพ 

ของระบบควบคุมภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน หรือหัวหน้างานหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรพัย์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็น
อิสระเพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า 
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

6) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

8) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควร
ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือ 
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมี 
ผลกระทบอย ่ า งมี นั ยส� าคัญต ่ อฐานะการ เ งิ นและ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง

ที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ ่าฝ ืนกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท

 หากกรรมการหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า
มีรายการหรือการกระท�าตามที่กล่าวข้างต้นต่อ ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายทวีป ชาติธ�ารง
 ประธานกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ คือ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

 มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์ 
การสรรหากรรมการบรษิทั และการก�าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
โปร่งใส พิจารณาสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน 
ดังนี้

1. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

  โดยมี ดร.รฐักร พลูทรพัย์ ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง 

  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ 
  นางสุภัชฌา ทวีรักษ์

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

1. ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความ
เสีย่ง ของกลุม่ธุรกจิการให้เช่าซือ้ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยรวม  
ซ่ึงต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น 
ความเสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง
ด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบกับชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง  
โดยสามารถประเมนิ ติดตาม และดูแล ปรมิาณความเสีย่งของ
บริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตาม
นโยบายบรหิารความเสีย่งภายใต้แนวทางและนโยบายทีไ่ด้รบั 
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ 
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม ความมีประสิทธิผลของระบบ 
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการ
ด�าเนนิงาน และการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ท่ีต้องด�าเนนิ
การปรบัปรงุแก้ไขเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย และกลยทุธ์ที่
ก�าหนด

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อช่วยในการให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และ 
ด�าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบ
ด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน คือ

1. นางสาวปฐมา พรประภา
 ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายประพล พรประภา
 กรรมการบริหาร
3. นายรักสนิท พรประภา
 กรรมการบริหาร
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
 กรรมการบริหาร
5. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
 กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ 
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำร 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีท่ัวไปในนามของบริษัท และเพ่ือ 

ผลประโยชน์ของบริษัท 
2. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจ 

การบริหารต่างๆ ของบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท

3. ด�าเนินการในเรื่องที่ปฏิบัติเป็นปกติของธุรกิจ  
รวมทั้งการด�าเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอื่นๆ ของ
บริษัท 

4. มีอ�านาจในการจัดการและบริหารกิจการของ
บริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ

5. การพิจารณาเพื่อรายงานผลประกอบการประจ�า
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ไตรมาส ที่ผ ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ปฏิบัติหน ้าที่อื่นตามที่ ได ้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ีการมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้น
ให้แก่คณะกรรมการบริหารน้ัน ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทตลอดจน
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และก�าหนดให้รายการทีก่รรมการบรหิาร

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อยทีไ่ม่ใช่
รายการธรุกจิปกตหิรอืเป็นไปตามเงือ่นไขการค้า ให้กรรมการ
บรหิารซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใดไม่มสีทิธอินมุตักิารท�ารายการ
นัน้ และให้รายงานคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ทราบต่อไป เพือ่
ให้สอดคล้องกบัระเบยีบและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

7. มีอ�านาจในการอนุมัติและด�าเนินการ ดังนี้
7.1 อ�านาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

หน่วย : บาท

ผู้มีอ�านาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ 

Big Bike
รถยนต์เก่า
(รถมือสอง)

รถยนต์ใหม่ สินเชื่ออื่นๆ

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ 100,000 650,000 700,000 1,500,000 75,000

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ < 150,000 < 1,000,000 < 1,000,000 < 2,000,000 < 120,000

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

กรรมการผู้จัดการ < 2,500,000 < 2,500,000 < 2,500,000 < 10,000,000 < 20,000,000

คณะกรรมการบริหารบริษัท > 2,500,000 > 2,500,000 > 2,500,000 > 10,000,000 > 20,000,000

7.2 มี อ� า น า จ ใ น ก า ร เ ซ็ น สั ญ ญ า  M O U  
(Memorandum of Understanding), Confidentiality 
Agreement, Letter of Intent และหรือบันทึกข้อตกลง 
เบื้องต้นในการจะซื้อหรือจะขายทรัพย์สิน หนี้สิน และ/
หรือกิจการ เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินระหว่างกิจการ เพื่อหา 
ข้อสรุปน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาและหรอือนมุตัิ
ในภายหลัง

7.3 มีอ�านาจในการขอวงเงินสินเชื่อและออก
ตราสารหน้ีเพือ่กูเ้งนิ เพือ่ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ โดยมเีงือ่นไข

7.3.1 วงเงินไม่เกนิครัง้ละ 800,000,000 บาท
7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
7.3.3 ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษทั

รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
7.4 มีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน  

ที่ปรึกษาทางภาษี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบและ
ประเมินราคา นายหน้าหรือตัวแทนในการด�าเนินการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 7.2 และ 7.3 หรือเป็นไปตาม
มาตรฐานทางบัญชี และหรือคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรอื
กฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับกับกิจการ 

   

3.	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
• กรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 
จ�านวน 2 ราย จากจ�านวนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการท้ังหมด 3 ราย มหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการ
พจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
ตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพือ่ให้ได้กรรมการมอือาชีพและมคีวามหลากหลาย 
โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นน�าเสนอ
รายช่ือกรรมการดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
และผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการเสนอชือ่กรรมการทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสม โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคคลที่ได้
รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีลักษณะ
ความเป็นผู้น�า

2. มีทักษะทางด้านวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและมปีระสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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3. เป็นผูม้วีสิยัทศัน์กว้างไกล มคีวามคดิเชงิกลยทุธ์ที่
สามารถน�าบรษิทัไปสูก่ารเตบิโตทีม่ัน่คงและยัง่ยนื อกีทัง้เป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย

4. ต้องไม่เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ 
คู่แข่งขัน และไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
การขัดแย้งกับผลประโยชน์ต่อบริษัท

5. ต้องเป็นผู้ทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจอย่างเต็มความ
สามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6. ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติในเรื่องการทุจริต หรือมี
พฤตกิรรมส่อเจตนากระท�าผดิกฎหมาย ทัง้ในด้านส่วนตวัหรอื
บริษัท

7. ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภายใต้ขอบเขต อ�านาจหน้าที่  
ที่บริษัทก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ข้อบังคับของ
บริษัทก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย
จ�านวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือก
กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้
รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการเสนอชื่อ
กรรมการท่านใหม่ทีม่ใิช่กรรมการท่านเดมิทีพ้่นจากต�าแหน่ง
ตามวาระเพ่ือการเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและ 
รายละเอยีดของบคุคลประกอบเพือ่ผูถ้อืหุน้สามารถตดัสนิใจ
จากสารสนเทศที่ได้รับ

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง

(2) ผู้ถอืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมด
ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น 
ผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นจ�านวนกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้น้ัน ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้
ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม

ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ความเหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนนิงานของบรษิทั และเข้าใจในธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่าง
ดี และสามารถบริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไว้ได้ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

• คณะกรรมการตรวจสอบ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ

4.	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
กรรมการผู ้จัดการเป็นผู ้แต่งตั้งผู ้ที่จะไปบริหาร 

ในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ในบริษัทย่อย มีหน้าที่ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีท่ีสุด 
ของบริษัทย่อย 

นอกจากนี้ บริษัทก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
จากบริษัทนั้นมีหน้าท่ีต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับ 
ในเรื่องการท�ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
ซ่ึงสนิทรพัย์ หรอืการท�ารายการส�าคญัอืน่ใดของบรษัิทดงักล่าว                                                                                                                                            
ให ้ครบถ้วนถูกต้อง และใช ้หลักเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข ้องกับ 
การเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะ 
เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต ้องก�ากับดูแล 
ให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย 
ให ้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท� า 
งบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย

5.	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัมกีารดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในตามหลักการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยได้ก�าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ (CG Policy) โดยสรปุนโยบาย
ส�าคัญดังนี้

1.  บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยก�าหนด
ให้กรรมการและผู ้บริหารจะต้องรายงานการถือครอง 
หลกัทรพัย์ของบรษิทัเมือ่เข้ารบัต�าแหน่งครัง้แรกและรายงาน
ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ  
ต ่ อส� านั กงานคณะกรรมการก� า กับหลักทรัพย ์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ในป ี  2559 กรรมการ ผู ้บ ริหาร ได ้รายงาน 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต ่อส�านักงาน 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59  
ในทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงและได้แจ้งให้เลขานกุารบรษิทั
ทราบเพ่ือจัดท�าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�าเสนอให้แก ่
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป และ 
เปิดเผยในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1

2. นอกจากนี้ยังมีข้อก�าหนดห้ามไม่ให้กรรมการ  
ผู ้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน น�าข้อมูล 

ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง 1 เดอืนก่อนการเผยแพร่งบการเงนิ 
ต ่อสาธารณะ โดยก�าหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความสจุรติและยตุธิรรมโดยสม�า่เสมอ 
การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�า 
ผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง  
การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6.	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ค่าบริการอื่น

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

3.05 ไม่มี

7.	 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	
ผลการประเมินการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท 

จดทะเบียน โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประจ�าปี 2550-2559 บริษัท  
ฐติกิร จ�ากัด (มหาชน) ได้รบัคะแนนประเมนิเกนิ 100 คะแนน 
และได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านความโปร่งใส 
และค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2551-2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกันประเมิน
ระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย  
โดยบริษัทฯ ได ้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ  
ในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” 

ปี 2555 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ 

และอีก 16 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ทัง้หมด 599 หลกัทรพัย์ ทีผ่่านเกณฑ์ยอดเยีย่ม                      
ในการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจ�าปี คะแนนเต็ม 100%  
ต่อเนื่องกัน 4 ปี (2552-2555)

ปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ  
และอีก 13 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท้ังหมด 528 หลักทรัพย์ ท่ีผ่านเกณฑ ์
ยอดเยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจ�าปี คะแนนเต็ม 
100% ต่อเนื่องกัน 6 ปี (2552-2557)

ปี 2559 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กับบริษัทฯ  
และอีก 12 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท้ังหมด 565 หลักทรัพย์ ท่ีผ่านเกณฑ ์
ยอดเยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจ�าปี คะแนนเต็ม 
100% ต่อเนื่องกัน 8 ปี (2552-2559)
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

กรอบแนวความคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability 
Framework)

เพื่อท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจให้เติบโต
พร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน ผู้บริหาร พนักงานทุกๆ คน 
ยึดมั่นการท�าธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การเป็นธุรกิจการเงินที่มี
ความส�าเร็จและให้ประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคมตามวิสัยทัศน์
ของบริษัท 

• วิสัยทัศน์
การเป ็นบริษัทชั้นน�าที่ด�า เ นินธุรกิจเช ่า ซ้ือ 
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยความมุ ่งมั่น 
ที่จะสร ้างมูลค ่าเพิ่มและเติบโตอย ่างยั่ งยืน
และธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อชุมชน 
และสังคม

• พันธกิจ
มุง่มัน่ทีจ่ะเสรมิสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร
ให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด ีดงันี้
1. รับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส ่วนได้เสีย 

อย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธ�ารง 
ไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

2. รับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับความไว้วางใจ  
โดยมีวินัยในการด�าเนินงานและค�านึงถึง 
ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. มกีระบวนการตัดสนิใจและขัน้ตอนการท�างาน
ที่ชัดเจนและโปร่งใส

4. ปฏิบติัต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับรษัิทอย่างเท่าเทยีม
กัน และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์

5. ให้ความใส่ใจต่อชมุชนและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

• ภารกิจ
1. ความเป็นผู้น�าในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

และรถยนต์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. สร้างบรรยากาศทีดี่ในการท�างานของพนกังาน 
เสริมสร้างความภมูใิจ การมส่ีวนร่วมของพนกังาน                                                                              
และการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า                                                                                     

ในอาชีพการงานอย่างเท่าเทียมกัน
3. เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน

และสังคม

บริษัท มีแนวความคิดว ่ า  “ความรับผิดชอบ  
(CSR: Corporate Social Responsibility)” คือการที่ 
บริษัทจะต้องมุ ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
มคีวามยัง่ยนืในการด�าเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัการจรรโลงสังคม 
ให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่าย
อย่างครบถ้วน ซ่ึงหลักการเหล่านี้อยู่ในกระบวนการท�างาน
ของบริษัท และให้พนักงานมีส่วนร่วม

ในระดับองค์กร บริษัทมุ ่งประกอบกิจการตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance)  
ต ่อต ้านการทุจริตคอรัปชั่น และสร ้างความโปร ่งใส 
ในการท�างาน ควบคุมการด�าเนินกิจการให้เป็นไปตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่ก�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ และ 
ปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  
มคีวามรบัผดิชอบ ปฏบิตัติามนโยบาย กฎระเบยีบของบรษิทั
อย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและการให้บริการ ซึ่งน�า 
ไปสู่การสร้างผลตอบแทนและคืนประโยชน์สู่สังคม

- มีการจัดท�าคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯและบริษัทย ่อย ให ้กรรมการ  
ผู ้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม เพื่อให้อยู ่
ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบของบรษิทั 
โดยให้ยึดถือจรรยาบรรณนี้ในการการกระท�า 
ทุกกจิกรรม การตดัสนิใจและการท�าธรุกรรมต่างๆ                       
โดยบริษัท จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย ์
เป็นที่ตั้ง

- ก�าหนดให้พนกังานทกุคนปฏบิตัติามจรรยาบรรณ                                                                                                  
ทางธุรกิจ (Codes of Conduct) ที่บริษัท 
จั ดท� า ข้ึน  และก� าหนดให ้พนั กงานที่ เ ข ้ า 
ท�างานใหม่ ได้ทราบแนวปฏิบัติ ว่าด้วยคู่มือ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพราะเช่ือว่าแนวทาง 
ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความ
มั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน และความส�าเร็จ 
ระยะยาวให้กับบริษัท
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แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	 
(CSR: Corporate Social Responsibility)

บรษิทัมแีนวทางในการด�าเนนิกจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม ดังนี้

1. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไปของ
บรษิทั จะต้องให้ความส�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้เสยี (Stakeholders)                                   
ทุกๆ ฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น                                                       
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่าย    
ได้รับความเป็นธรรมและความพึงพอใจบนความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

2. บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ                                                                                            
ต่อสงัคมภายในกระบวนการปกตขิองบรษิทั (CSR in process)                                                                              
ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน

3. ความรับผิดชอบต ่อสังคมและสิ่ งแวดล ้อม 
นอกกระบวนการ (After Process) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น    
การสนับสนุน กจิกรรมทางสงัคม กจิกรรมสาธารณกศุลต่างๆ 
เช่น กจิกรรมบริจาคสิง่ของ กจิกรรมร่วมบรจิาคโลหติ เป็นต้น

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

 นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความเท ่าเทียมกัน 

ในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และความก้าวหน้า 
ทางอาชพี รวมทัง้ท�าให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานมคีวามรูค้วามช�านาญ
ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ก�าหนดให้ผู้บริหาร
และพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงในการด�าเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนใดๆ ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงาน
เด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและ
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ

 ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องราว 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู ่ค้า  
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจได้
ระดับหนึ่งว่าการด�าเนินงานของบริษัท ไม่ได้สร้างผลกระทบ
หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น

 การดูแลและการพัฒนาพนักงาน
 1. นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับค่าตอบแทน

และสวัสดิการของพนักงาน
 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่าง

เหมาะสมกับหน้าที่และต�าแหน่งงาน นอกจากนี้ยังมี 
การเพิ่มเติมสวัสดิการที่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เงินพิเศษ

ที่ผูกกับผลงาน เช่น โบนัสจากการท�างาน รางวัลพนักงาน 
ดเีด่น ตลอดจนจดัให้มสีวสัดกิารต่างๆ ซึง่มากกว่าทีก่ฎหมาย
ก�าหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การจัดดูแล
สุขภาพประจ�าปี 

 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของบุคลากร 

 บริษัทมีความเช่ือมั่นว ่าการพัฒนาบุคลากร  
โดยวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมจะเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง 
ท่ีจะส่งเสรมิให้บุคลากรมคีณุภาพ ศกัยภาพ และประสทิธภิาพ 
สามารถใช้ความรู ้ความสามารถได้อย่างเต็มที่  อีกทั้ง 
ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร  
โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมและพฒันาส�าหรบับุคลากรใหม่และ 
การฝึกอบรมและพัฒนาส�าหรับบุคลากรเดิม

 2.1 การฝึกอบรมและพฒันาส�าหรบับคุลากรใหม่
   การปฐมนเิทศบุคลากรใหม่ ซ่ึงเป็นการฝึกอบรม                                                                                                      

ให้ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานที่จ�าเป็นแก่บุคลากรใหม่  
เพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร สามารถปรับตัวและ
ท�างานในองค์กรได้อย่างมีความสุข

 2.2 การฝึกอบรมและพฒันาส�าหรบับคุลากรเดมิ
  บริษัทได ้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการส่งเสรมิให้พนกังานสามารถปฏบิตังิาน
ได้ตามเป้าหมาย รวมทัง้เพือ่เตรยีมความพร้อมในการปรบัเปลีย่น 
โอนย้ายต�าแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนา
ตามกรอบ ดังนี้

  - การพัฒนา โดยจัดให้มีการ Training  
ตามระดบัต�าแหน่งและอายงุานเพือ่ให้พนกังานมคีวามพร้อม
ในการบริหารจัดการงานในแต่ละต�าแหน่งให้เป็นไปตาม 
ที่องค์กรคาดหวัง

  - การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้
บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามช�านาญในด้านต่างๆ ร่วมเป็นวทิยากร 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

  - จดัส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมภายนอก
องค์กร 

 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและ
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน

  บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับสุขภาพของ 
พนกังาน เพราะเชือ่ว่าหากพนกังานมสีขุภาพดแีล้ว พนกังาน
ย่อมมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้
ด�าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้มาอย่างต่อเนื่อง

- การตรวจสุขภาพประจ�าปีให้พนักงาน  
โดยมีรายการตรวจท่ีเหมาะสมสอดคล้อง 
กับวยัและลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ

- การต่อต้านสิ่งเสพติดภายในองค์กร



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)62

- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ท่ีมุ่งเน้น
การช่วยเหลือพนักงานในกรณีที่พนักงาน
ต้องเข้ารบัการรกัษาในฐานะผูป่้วยใน และ
สวัสดิการในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก

- การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน 
จัดสถานที่ออกก�าลังกาย เพื่อให้พนักงาน
ได้ผ่อนคลายจากการท�างาน และได้ใช้                                                                 
เวลาท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การจัด
กิจกรรมกีฬาสีประจ�าป ี  โดยเริ่มมา
ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อกระตุ้นให้พนักงาน 
เกิดความสามัคคี ฝึกการท�างานเป็นทีม                                                                    
เป็นการสร้างโอกาสการเรยีนรูแ้ละศกัยภาพ
ของพนักงาน

 4. โครงการให ้เ งินช ่วยเหลือแก ่พนักงาน 
ที่ประสบภัยทางธรรมชาติ 

  ทั้งอุทกภัย วาตภัย ที่ท�าให้พนักงานต้อง 
สูญเสียทรัพย์สิน อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน ส�าหรับเงิน 
ช่วยเหลือจะท�าให้พนักงานสามารถปรับตัวและสามารถ 
กลับมาปฏิบัติงาน และด�าเนินชีวิตอย่างปกติต่อไป

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ผู้บริหารและ
เพ่ือนพนักงานกลุม่บรษิทั ฐติิกร จ�ากดั (มหาชน) ได้มอบน�า้ใจ 
เป็นเงนิช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ แก่นายวทิวสั เมฆสงค์ ผูจ้ดัการ
สาขานครราชสีมา กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้าน เป็นจ�านวนเงิน 
145,000 บาท

 5. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�างาน 
  บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย 

ในการท�างานของพนักงาน ดังนั้น บริษัทจึงจัดให ้มี 
การซ้อมหนีไฟ และซ้อมดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่ท�างานและจัด 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ ์
ความปลอดภยัต่างๆ ให้เพียงพอต่อการท�างาน เพ่ือให้พนกังาน 
ทกุคนได้รับความปลอดภยั และสขุอนามยัทีดี่จากการท�างาน

- จัดให้มีการฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัย
และรณรงค์การใส่หมวกกันน็อค

 6. โครงการปรบัปรงุคณุภาพชีวติ และการสร้าง
ความมั่นคงในการด�าเนินชีวิตให้กับพนักงาน

  บรษิทัได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงไปพร้อมกับ 
การเติบโตของบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ด�าเนินโครงการ 
ดังต่อไปนี้

- กองทุนสวัสดิการคุ้มครองพนักงาน จัดตั้ง                                              
เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน ความเสยีหาย                                                             

ของร่างกายและทรัพย์สินในกรณีประสบ
อุบัติเหตุ (ทั้งในเวลางานและนอกเวลา)

- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือ่ช่วยเหลือ                                                               
ซึ่งกันระหว่างสมาชิก และครอบครัว
สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย

- จดัให้มปีระกนัอบุตัเิหตหุมู ่: ความคุม้ครอง
ภัยอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 24 ชม. อันเป็นผล                                                                            
ท�าให้สญูเสยีชีวติ อวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ                                                                                    
โดยทุนประกันขึ้นอยู่กับต�าแหน่งงาน

- โครงการกองทุนการศกึษาบุตร ซ่ึงมอบให้                                                          
กับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนกังาน 
ส�าหรบัประเภทของทุน ตามระดบัการศกึษา                                                                                  
ตัง้แต่ระดบัอนบุาล สงูสดุถงึระดบัอดุมศกึษา

- โครงการสวัสดกิารเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศยักับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยได้สทิธพิเิศษ                                                                           
คอืกูไ้ด้ 100% จากราคาประเมนิหรือราคา
ซื้อขาย และได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ

- สวัสดิการพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีสมรส
พนกังาน พธิศีพของพนกังาน และพธิศีพ
ของบุคคลในครอบครวั

- มอบรางวลัพนกังานดเีด่นพร้อมเงนิรางวัล 
เป็นประจ�าทุกปีให้กับพนักงานที่ปฏิบัติ
งานด้วยความตัง้ใจ และมผีลการปฏบิตังิาน 
เป็นที่น่าพอใจ เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ 
ในการปฏบัิตงิาน

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

 1. การมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
เป็นธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะ                    
ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึถอืหลกับรรษทัภบิาล และการก�ากบัดแูล                                 
กิจการที่ดี เป ิดเผยข้อมูลให้กับผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุน 
อย่างครบถ้วน เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร้องเรียน                                                                                  
เกีย่วกบัผลการด�าเนนิงาน หรอืบรกิารท่ีบกพร่อง หรอืแจ้งเบาะแส
การทุจริต การผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารพนักงาน ได้ท่ี  
Investor@tk.co.th หรือ ติดต่อกรรมการอิสระผ่านทาง  
ผ่านทางเวบ็ไซต์ http://www.tk.co.th

 2. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็นระบบ และ
โปร่งใส รวมทั้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
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 3. ยึดถือนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตาม
เงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต 
หรือมีเจตนาปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เจ้าหนี้                         
ตลอดจนสถาบันการเงินเกิดความเสียหาย โดยปฏิบัติ 
ตามเงือ่นไขการกูย้มื เช่น วตัถปุระสงค์การใช้เงนิ การช�าระคนื                                                                                       
หลกัทรพัย์ค�า้ประกนั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิติัได้ต้องรบีเจรจา
กับเจ้าหน้ีล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสียหาย

 4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  บริษทัฯ รบัรูแ้ละตระหนกัถงึความเป็นเจ้าของ

และสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล
อื่น ดังน้ันในการด�าเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ที่จะต้องมี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่า 
จะโดยการท�าซ�้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ใดๆ จะต้องได้รับ
ความยนิยอมจากเจ้าของหรอืผูม้สีทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา
ของบุคคลอื่นก่อน เว้นแต่การกระท�าน้ันไม่เป็นการขัดต่อ
การแสวงหาประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่น

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

 1. บริษัทมีนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมโดยร่วมมือกับพันธมิตรของบริษัทจัดกิจกรรม 
เพื่อสังคม และอบรมความรู้ เช่น จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย 
เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีวินัย และ
ถูกกฎจราจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความมีระเบียบ
ในสังคม

 2. ให้การสนับสนุนรถจักรยานยนต์ให้ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติและกองทัพบกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจน�าไป
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ มอบเครื่องผลิตน�้ามันไบโอดีเซล 
ให้แก่ทางส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เพื่อร่วมรณรงค์โครงการ
อนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

 3. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระดาบส 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนพระดาบส

 4. สนับสนุนการเรียนรู ้ของนักศึกษาช่างกล 
โดยมอบเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวะต่างๆ ตลอดจนนโยบายปฏิบัติงานให้เกิด
ความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผู้ที่เก่ียวข้อง 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน น�้า 
ไฟฟ้า อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย

 5. ปี 2554 บรษิทัได้ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�้าท่วม 
โดยพนักงานบริษัทร่วมแรงบรรจุถุงยังชีพเพื่อน�าไปบริจาค 
จ�านวน 15,000 ถุง และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยน�าพนกังานบรษัิทและบรษัิทในเครอืกว่า 250 คน ร่วมกนั                                                                                 
บรรจุถุงยังชีพท่ีสภากาชาดไทย และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

 6. กิจกรรมการท ่องเที่ ยวในประเทศและ 
ต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนพันธมิตร 
ท่ีให้การสนับสนุน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ ์
อันดีกับพันธมิตรของบริษัท โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัท  
ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี

 7. ปี 2555 บริษัทฯ ฉลองครบรอบ 40 ป ี
ของการก่อตั้งบริษัท มีการฉลองยิ่งใหญ่ โดยมอบโชค 
ให้กับลูกค้าเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ จ�านวนกว่า 40 ล้านบาท

 8. ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ได้บริจาค
ผ ้าห ่มเพื่อช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยหนาวในทุกจังหวัด 
ทางภาคเหนือและอีสานตอนบนของประเทศ เป็นจ�านวน 
2,320 ผืน

 9. วันท่ี 7 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร                                                                                     
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนสอน
ศาสนา “บาแลสันติสุข” ชุมชนบ้านป่า ถนนพัฒนาการ 
แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
การสอนศาสนา จ�านวน 15,000 บาท

 10. วันที่ 9 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินส่วนหนึ่งจากกิจกรรม Fat Off  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี  
ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เป็นจ�านวนเงิน 50,000 บาท 

 11. วันที่ 29 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร 
จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเลีย้งอาหารว่างเดก็ ณ “สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต” พร้อมมอบสิ่งของและทุนทรัพย์ เป็นจ�านวน
เงิน 27,600 บาท 

 12. วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมมอบอปุกรณ์กีฬา รวมเป็นมลูค่า 6,939 บาท 
ให้โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดกาญจนบุรี

 13. วันที่ 7 มกราคม 2560 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด 
(มหาชน) จัดงานวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร 
“ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ ได้กุศล” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท
และบริษัทในเครือ ได้หันมาออกก�าลังกาย ดูแลสุขภาพ  
และยังเป็นการร่วมท�าบุญ โดยได้รับเงินบริจาคท่ีได้จาก 
การวิ่งได้ระยะทางตามเป้าภายในระยะเวลาที่ก�าหนด  
รวมทั้งสิ้น 304,800 บาท
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 14. มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ แก่ 
ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมภาคใต้ จ�านวน 5,500 ชดุ รวมเป็นจ�านวน
เงิน 700,000 บาท

 15. เน่ืองจากการเกิดอุทกภัยในภาคใต้ ส่งผล 
กระทบกบัลกูค้าของบรษัิท เพ่ือเป็นการช่วยเหลอืและบรรเทา 
ความเดือดร้อนแก่ลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงยกเว้นค่าปรับ
ดอกเบี้ยล่าช้า ค่าติดตามทวงถาม ให้กับลูกค้าใน 10 จังหวัด 
ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
ระนอง กระบี่ ตรัง สงขลา ปัตตานี และยะลา ที่ค้างช�าระ 
ค่างวดเช่าซือ้ในเดอืนธนัวาคม 2559 และเดือนมกราคม 2560 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต ่อสิ่งแวดล้อม  
 (CSR in Environment’s Perspective)

 โครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทให้ความส�าคัญ 
กบัการใช้ทรพัยากร และพลงังานอย่างคุ้มค่าเกดิประสิทธภิาพ
สูงสุด โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ด�าเนินโครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ และเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 1. การเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทีใ่ช้อยูใ่นบรษัิท                                                                                                 
และส�านักงานสาขาของบริษัทให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัด
พลังงาน

 2. โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทส่งเสริม 
ให้พนกังานจดัเกบ็เอกสารส�าคญั หรอืข้อมลูทางธรุกจิในรปูแบบ
ของสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อเป็นการลดการใช้
กระดาษ และก่อให้เกิดความสะดวกในการน�าไปใช้งาน

 3. ส่งเสริมการใช้กระดาษที่มีการใช้งานแล้ว  
1 หน้า ให้น�าอีกหน้ากลับมาใช้งานใหม่เพื่อเป็นการลด 
การใช้กระดาษ

 4. ท�าป้ายรณรงค์การเปิด-ปิดใช้น�้า ภายใน
ส�านักงานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

 5. รณรงค ์การขึ้ น -ลงลิฟท ์ชั้ น เดียวให ้ ใช  ้
วิธีขึ้น-ลงบันไดแทน เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า

 6. รณรงค์การปิดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ 
มีการใช้งาน

 7. การปิดไฟในช่วงพกักลางวนัหรอืในช่วงทีพ่นกังาน
หรือผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�างานเป็นเวลานาน

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคอรัปชั่น

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิทีม่คีวามโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอรัปชั่น 
เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษัทภบิาล
ที่ดี

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินการต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่น โดยได ้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติ เป ็น 
ลายลักษณ์อักษรไว ้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ ่านการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทได ้ก�าหนดนโยบายให ้
บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต และโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนในการด�าเนินกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตและการคอรัปชั่น

1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจรติภายในบรษัิท รวมถงึ                                                                   
การตรวจสอบ ควบคุมป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กร ตลอดจนการต่อต้านการทจุรติ
คอรัปชั่น อย่างจริงจัง

1.2 เผยแพร่นโยบายนี้ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง                                                        
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู ้บริหาร พนักงาน 
ทุกคนปฏิบัติและบริษัทฯ ก�าหนดมาตรการ
ลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้บริหาร พนักงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตภายใน หรือเข้าไป
เกีย่วข้องกบัการให้สนิบน หรอืการคอรปัชัน่
ต่างๆ

1.3 มีการเน้นย�้ามาตรการนี้ผ ่านการอบรม  
การประชุมของหน่วยงานต่างๆ ภายใน 
บรษัิทฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูบ้รหิาร และพนกังาน
ทุกคนตระหนักและให ้ความส�าคัญกับ 
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

1.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
เพือ่ป้องกันไม่ให้ผูบ้รหิาร และพนกังานทจุรติ                                                                                 
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น 

1.5 บรษิทัมกีลไกการรายงานสถานะทางการเงนิ
ที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�า

1.6 นโยบายการต่อต้านคอรปัชัน่นี ้ให้ครอบคลุม
ไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ 
การเลือ่นต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิ
การปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ 
ผลตอบแทน โดยก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชา 
ทุกระดับสื่อสารท�าความเข้าใจกับพนักงาน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมีการควบคุม
ดแูลการปฏบิตัใิห้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
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1.7 บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลาย                                                                                 
ช่องทางเพือ่ให้พนักงานและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ส า ม า ร ถแ จ ้ ง เ บ า ะ แส อั น ค ว ร ส ง สั ย                                                                         
โดยมัน่ใจว่าผูแ้จ้งเบาะแสได้รบัการคุม้ครอง 
โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม
และกลั่นแกล ้ งด ้ วยประการใดและมี
มาตรการคุ้มครองให้กับผู ้รายงานรวมถึง
การแต่งต้ังบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตาม 
ทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

2. นโยบายการให้หรอืรบัสิง่ของหรอืประโยชน์อืน่ใด
 การรับหรือให ้สิ่ งของ หรือประโยชน์อื่นใด  

รวมถึงการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ให ้สามารถกระท�าได ้ ในวิสัยอันควรในเทศกาลหรือ 
ประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ การรับ 
ดังกล ่าวจะต้องไม ่เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์  
หรือโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย

3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ (Whistle  
 Blowing Policy)

 บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
และบริษัทย่อย มีแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
ตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ียดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม                      
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้จัดท�า                         
นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)  
โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติเป ็นลายลักษณ์อักษร  
ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว         

 เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ในกรณีที่เกิดการทุจริต ฉ้อโกงในสาระที่ส�าคัญ และกระทบ
ต่อความรู้สึก เช่น การกระท�าท่ีผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับ  
ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ 
เพือ่ช่วยกนัปรบัปรงุแก้ไขหรอืด�าเนนิการให้ถูกต้อง เหมาะสม                        
โปร่งใส ยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ข ้อมูลของผู ้แจ ้งเบาะแส 
และเรื่องท่ีแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันกรณ ี
ถูกละเมิดสิทธิ

4. นโยบายเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิ
 ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542  
 (Anti-Money launderimg : AML)

 บรษิทัย่อยมเีจตนารมณ์ส�าคญั มุง่หมายเพือ่ก�าจดั 
ป้องกัน มิให้กลุ่มอาชญากร หรือผู้ก่อการร้ายมาใช้ผลิตภัณฑ์ 
บริการหรือธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นช่องทางหนึ่ง 
ในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย                       
และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ 
ความร่วมมอืกับส�านกังาน ปปง. ในการป้องกันและปราบปราม                                                                                                       
การฟอกเงนิรวมถงึการป้องกนั และปราบปรามการสนบัสนนุ
ทางการเงนิและการก่อการร้าย ถูกอาชญากร หรอืผูก่้อการร้าย                                                                                                         
ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย โดยนโยบายนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
กรรมการผู้จัดการ และก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเส่ียง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมุ่งเน้นความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถป้องกันและรักษาทรัพย์สิน หรือลด 
ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
กับบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ท�าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจ�าปี 2559 โดยใช้ 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัท                                
ไม ่พบข้อบกพร่องที่ เป ็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นร ่วมกันว ่า บริษัทมีระบบ 
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการด�าเนินงานปัจจุบัน โดยบริษัทมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ 
ด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อย สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบ 
หรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว  
ส�าหรับการควบคุมภายในด้านอื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้แต่งตั้ง นางสุภัชฌา ทวีรักษ์ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ                           
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มี                                                 
ลักษณะเดียวกับบริษัท และในธุรกิจของบริษัท เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และมีความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงาน
ของบริษัท จึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบการแต่งต้ังดังกล่าว 

ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายผู ้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว ฝ่ายบริหารเป็นผู ้ด�าเนินการ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2559 
(แบบ 56-1)
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ
ระหว่างกัน

การท�ารายการระหว่างกัน จะเสนอให้แก่คณะ
กรรมการตรวจสอบ และ/หรอื กรรมการอสิระของกลุม่บรษิทั
พิจารณาให้ความเห็นต่อการท�ารายการระหว่างกันว่าเป็น
ไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกัน 

ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยก�าหนด เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลกัษณะการค้าโดยทัว่ไปโดยอ้างองิกบัราคาและเง่ือนไขตลาด
ท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีกลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา 
อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�าเป็นและ ความเหมาะสม
ของรายการนั้นด้วย 

หากมีรายการระหว่างกันของกลุ ่มบริษัทเกิดข้ึน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
กลุ ่มบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/
หรือ ข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื กรรมการ
อิสระไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกดิขึน้ กลุ่มบรษัิทได้ให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชี
ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ รายการระหว่างกัน 
ดังกล่าว เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการ 
หรอื ผู้ถอืหุน้ ตามแต่กรณ ีทัง้นีก้ลุม่บรษัิทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกนั  
โดยค�านึงความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ พบว่า
เป็นการท�ารายการตามปกติทั่วไปของการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัท และพิจารณามูลค่า
รายการเปรยีบเทยีบราคายตุธิรรมหรอืราคาตลาดทัว่ไป จาก
การสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

• รายการกับบริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ากัด 
เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นส�านักงาน ท�าสัญญาเช่า
ระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าอาคารต�่ากว่าค่าเช่ายุติธรรม 
ค่าบริการทางกฎหมาย ซ่ึงค่าใช้จ่ายตามสัญญาต�่ากว่าค่าใช้
จ่ายที่ผู้บริการรายอื่นเสนอมา และเป็นค่าซื้อสินค้ามาเพื่อให้
เช่าซื้อและใช้งานภายในบริษัท ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาที่
ซื้อขายกันทั่วไป นอกนั้นเป็น ค่านายหน้าขายรถ ค่าซ่อมรถ
ใช้งาน ค่าน�า้มนัรถ ค่าสาธารณปูโภค และค่าเครือ่งเขียนแบบ
พิมพ์ ซึ่งเป็นราคาทุน

• รายการกับบริษัทเอสพีเอสยู จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นการจ่ายค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร อัตราค่าเช่าต�่ากว่าค่า
เช่ายตุธิรรม และเป็นค่าเครือ่งเขยีนแบบพมิพ์ ซึง่เป็นราคาทุน

• รายการกับบรษิทัโตโยต้าปทมุธาน ีผูจ้�าหน่ายโตโยต้า  
จ�ากัด เป็นรายการซื้อสินค้ามาเพื่อเช่าซื้อ ค่านายหน้าขายรถ 
และค่าซ่อมรถ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด 

• รายการกับบริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ากัด เป็น
รายการค่าซ่อมรถ ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

• รายการกบับรษิทั นภสั จ�ากดั เป็นการจ่ายค่าบรกิาร
ด้านขนส่ง ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

• รายการกับกรรมการบริษัท เป ็นการซ้ือขาย 
ยานพาหนะ ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
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การวิเคราะห์
และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวต่อเนื่องในปี 2559  
ขณะเดยีวกนัตวัเลขการส่งออกขยายตวัที ่0.5% เป็นครัง้แรก
ในรอบ 4 ปี จากสภาวะการค้าของโลกหดตัว สถานการณ์
ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากประเทศไทย
ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมา 3 ปี ท�าให้ในช่วงครึ่งปีแรก
ผลิตผลทางการเกษตรมีปริมาณไม่มาก ในปี 2559 ตลาดรถ
จักรยานยนต์ เริ่มมียอดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 ปี  
โดยมียอดจ�าหน่าย 1,738,254 คัน เพิ่มขึ้น 4.0% จาก 
1,671,237 คันในปี 2558 ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�าหน่าย
ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มียอดจ�าหน่าย 768,788 คัน 
ลดลง 3.9% จาก 799,632 คัน ในปี 2558 โดยในปี 2559 
ยอดจ�าหน่ายรายเดือนรถจักรยานยนต์สูงกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาตลอด 9 เดือน รถยนต์ มียอดจ�าหน่าย 
รายเดือนต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 7 เดือน ราคา
สินค้าเกษตรหลักของประเทศมีราคาตกต�่า ได้แก่ ข้าว  
ข้าวโพด ยางพารา มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับรายได้เกษตรกรในประเทศ เนื่องจากราคาสินค้า
เกษตรหลัก มีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน�้ามันดิบโลก 
(ยกเว้นข้าว) ซ่ึงในปลายปี 2559 ราคาน�า้มนัเริม่ขยบัตวัสงูข้ึน 
ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคเกษตรในปี 2560 แต่
หนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงถึง 80% ของ GDP ส่งผล 
โดยตรงกบัการใช้จ่ายในประเทศในขณะที ่ภาคการท่องเทีย่ว 
จะเติบโตต ่อเ น่ืองและเป ็นรายได ้ส� าคัญต ่อเนื่องใน
ประเทศไทย ในขณะที่การลงทุนขนาดใหญ่ โดยภาครัฐได้
มีการประมูลและเตรียมการเพื่อเริ่มโครงการในปี 2560  

ต่อเนื่องไปอีกหลายปี คาดว่า GDP จะขยายตัวเพิ่มอีกปีละ 
0.5% ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.2%

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ ลูกหนี้ 
เงนิให้กูย้มื และลกูหนี ้Nano Finance รวม 7,723.8 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้ 6.5% จาก 7,252.4 ล้านบาท ในปี 2558 โดยมลีกูหนี ้
เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ ณ สิน้ปี 2559 จ�านวน 6,992.6 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้ 11.6% จาก 6,266.4 ล้านบาท ในปี 2558 และมลูีกหนี้ 
เช่าซื้อรถยนต์ ณ สิ้นปี 2559 จ�านวน 626.5 ล้านบาท ลดลง  
22.7% จาก 810.4 ล้านบาท ในปี 2558 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 
รวม 103.7 ล้านบาท ลดลง 40.9% จาก 175.6 ล้านบาท 
ในปี 2558 และตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทเริ่มมีลูกหนี้ 
Nano Finance (ในนาม บจ. ทีเค เงินทันใจ) ณ สิ้นปี 2559 
มียอดลูกหนี้ Nano Finance รวม 1.0 ล้านบาท

 
ผลการด�าเนินงาน	

รายได้ 
ในปี 2559 อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยได้รบัผลกระทบ

จากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2556 
และเริม่ฟ้ืนตวัในไตรมาส 4 ปี 2558 ต่อเนือ่งโดยเฉพาะตลาด
รถจักรยานยนต์ในประเทศ จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ฐิติกร  
มีรายได้รวมลดลง โดยมีรายได้รวมปี 2559 จ�านวน 3,371.3 
ล้านบาท ลดลง 0.7% จาก 3,394.1 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
โดยแยกเป็นประเภทรายได้ดังนี้
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2559 2558 2557 %	ผลต่าง	
59-58

%	ผลต่าง	
58-57ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการให้เช่าซื้อ

รายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 2,475.7 73.5 2,506.3 73.8 2,758.4 75.0 -1.2 -9.1

รายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์ 41.7  1.2  47.0 1.4 66.1 1.8 -11.3 -28.9

รวมรายได้จากการให้เช่าซื้อ 2,517.4 74.7 2,553.4 75.2 2,824.5 76.8 -1.4 -9.6

รายได้จากการให้กูย้มื/Nano Finance

รายได้จากการให้กู้ยืม 44.4 1.3 13.1 0.4 238.9

Nano Finance 0.2 0.0

รายได้อื่นๆ 

ขายสินค้า 20.1 0.6 31.1 0.9 21.0 0.6 -35.4 48.3

รายได้ค่าปรับช�าระเงินล่าช้า 52.0 1.6 54.9 1.6 51.0 1.4 -5.3 7.6

หนี้สูญรับคืน 328.3 9.7 384.9 11.3 423.0 11.5 -14.7 -9.0

อื่นๆ 408.9 12.1 356.8 10.6 359.6 9.8 14.6 -0.7

รวมรายได้อื่นๆ * 809.3 24.0 827.7 24.4 854.6 23.2 -2.2 -3.1

รวมรายได้ 3,371.3 100.0 3,394.1 100.0 3,679.1 100.0 -0.7 -7.7

หมายเหต ุ * อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าท�าสัญญา รายได้ค่าติดตาม รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติม 
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 21 รายได้อื่น 

รายได้จากการให้เช่าซือ้รวมปี 2559 จ�านวน 2,517.4 
ล้านบาท ลดลง 1.4% จาก 2,553.4 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา  
แยกเป็นรายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปี 2559 
จ�านวน 2,475.7 ล้านบาท ลดลง 1.2% จาก 2,506.3  
ล้านบาท ในปีทีผ่่านมา ถงึแม้ลกูหนีเ้ช่าซือ้จะขยายตวัเพิม่ขึน้ 
จากปีก่อน แต่การรับรู ้รายได้ค่างวดรายเดือนจะค่อยๆ  
เริ่มขยายตัวขึ้น ซึ่งช้ากว่าค่าใช้จ่ายค่าการส่งเสริมการขาย
ซึ่งตัดจ่ายทันที และรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์ปี 2559 
จ�านวน 41.7 ล้านบาท ลดลง 11.3% จาก 47.0 ล้านบาท 
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีนโยบายไม่เน้นการปล่อยสินเช่ือ
รถยนต์ อกีทัง้รถยนต์มอืสองมรีาคาตกต�า่ หลงัจากมโีครงการ
รถคันแรกเมื่อปี 2555 และเนื่องจากธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ให้ 
ผลตอบแทนน้อยกว่ารถจักรยานยนต์มาก มรีายได้จากการให้
กูย้มืจ�านวน 44.4 ล้านบาท และจาก Nano Finance จ�านวน 
0.2 ล้านบาท รายได้อืน่ๆ รวมปี 2559 จ�านวน 809.3 ล้านบาท  

ลดลง 2.2% จาก 827.7 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยรายได้
อื่นๆ ลดลง จากการติดตามหนี้สูญรับคืนได้น้อยลง เนื่องจาก
คณุภาพลกูหนีด้ข้ึีนต่อเนือ่ง รายได้ค่าบรกิารต่างๆ ท่ีเรยีกเกบ็
จากลูกค้าก็ลดลงตามไปด้วย ส�าหรับปี 2559 รายได้จากการ
ให้เช่าซื้อมีสัดส่วน 74.7% ของรายได้รวม รายได้จากการให้
กู้ยืมและ Nano Finance มีสัดส่วน 1.3% ของรายได้รวม 
ส่วนรายได้อื่น มีสัดส่วน 24.0% ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันท่ี

รุนแรงทางธุรกิจ ท�าให้บริษัทพิจารณาปล่อยสินเชื่ออย่าง
รดักมุและเข้มงวด บรษิทัจงึมค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิาร
ลดลงจากปีก่อน เนือ่งจากคณุภาพลกูหนีท้ีด่ขีึน้ตัง้แต่ปลายปี 
2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันดังนี้
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ล้านบาท ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
%	ผลต่าง	
59-58

%	ผลต่าง	
58-57

ต้นทุนขาย 19.8 31.8 21.1 -37.7 51.0

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 1,901.5 1,800.8 1,936.6 5.6 -7.0

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 794.8 891.8 1,279.9 -10.9 -30.3

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม - 83.6 - -

ต้นทุนทางการเงิน 120.2 153.8 211.6 -21.8 -27.3

รวมค่าใช้จ่าย 2,836.3 2,961.8 3,449.1 -4.2 -14.1

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,836.3 
ล้านบาท ลดลง 4.2% จาก 2,961.8 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา 
ประกอบด้วยต้นทุนจากการขายสินค้ารถจักรยานยนต์รวม 
19.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,901.5 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5.6% จาก 1,800.8 ล้านบาท ในปีทีผ่่านมา  
เน่ืองจากมีการขยายตัวของลูกหนี้ เช ่าซื้อต่อเนื่องและ 
ทางบริษัทมีนโยบายตัดจ่ายค่าส่งเสริมการขายทันที ท�าให้
มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  
ในปี 2559 จ�านวน 794.8 ล้านบาท ลดลง 10.9% จาก 891.8 
ล้านบาท ในปีทีผ่่านมา เป็นผลจากนโยบายการเร่งตดัหนีส้ญู
และหน้ีสงสัยจะสูญต่อเนื่องมาหลายปี อีกทั้งการพิจารณา
ปล่อยสนิเชือ่อย่างรดักมุและเข้มงวด ส่งผลให้ลกูหน้ีในปัจจบุนั  
เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้นตามล�าดับ 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย 3.3% 
โดยดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2559 มีจ�านวน 120.2 
ล้านบาท ลดลง 21.8% จาก 153.8 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากทางบริษัท มีการบริหารจัดการด้านการเงินใน 
การขยายสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

ก�าไรสุทธิ
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีผลการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น  

โดยก�าไรสทุธ ิปี 2559 จ�านวน 429.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5.2% 
จาก 408.3 ล้านบาท ในปีทีผ่่านมา สาเหตทุีก่�าไรสทุธปีิ 2559 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนทางการเงินลดลง รวมทั้งการบริหาร
หนี้อย่างมีประสิทธิภาพและลูกหนี้มีคุณภาพดีขึ้น

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไรเปรยีบเทยีบ 
3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 34.2 34.2 33.6

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 37.3 38.5 38.1

เช่าซื้อรถยนต์ 5.8 5.2 5.6

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 31.8 7.5

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) 3.3 3.9 4.1

รถจักรยานยนต์ 3.3 3.9 4.1

รถยนต์ 3.3 3.9 4.1

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 3.3 3.9

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) 30.9 30.3 29.4

รถจักรยานยนต์ 34.0 34.6 34.0

รถยนต์ 2.5 1.3 1.5

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 28.5 3.6
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ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,611.4 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4.0% จาก 8,283.7 ล้านบาท ในปีทีผ่่านมา  

โดยสนิทรพัย์หลกัของกลุม่บรษิทัท่ีเพิม่ข้ึน ได้แก่ ลกูหนีเ้ช่าซือ้ 
โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการขยายตัวตามสภาวะ
ของตลาดรถจักรยานยนต์ 

ล้านบาท ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
%	ผลต่าง	
59-58

%	ผลต่าง	
58-57

ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รถจักรยานยนต์ 6,992.6 6,266.4 6,768.3 11.6 -7.4

ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รถยนต์    626.5    810.4    999.5 -22.7 -18.9

ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รวม 7,619.1 7,076.8 7,767.8 7.7 -8.9

ปี 2559 ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม จ�านวน 7,619.1  
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 7.7% จาก 7,076.8 ล้านบาท ในปีทีผ่่านมา 
แยกเป็นลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิ จ�านวน 6,992.6 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 11.6% จากจ�านวน 6,266.4 ล้านบาท  
ในปีทีผ่่านมา ลูกหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์สทุธ ิจ�านวน 626.5 ล้านบาท  
ลดลง 22.7% จากจ�านวน 810.4 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา  
ในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทได้เริ่มปล่อยสินเชื่อลูกหนี้เงิน
ให้กู้ยืม ณ ส้ินปี 2559 มียอดลูกหนี้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืม  
รวม 103.7 ล้านบาท ลดลง 41.0% จากจ�านวน 175.6  
ล้านบาท ในปีทีผ่่านมา และในไตรมาส 1 ปี 2559 ได้เริม่ปล่อย
สนิเชือ่ Nano Finance (ในนาม บจก. ทเีค เงนิทนัใจ) ณ สิน้ปี  
2559 มียอดลูกหนี้ Nano Finance รวม 1.0 ล้านบาท

อนึ่ง ลักษณะของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ของกลุ่มบริษัทนั้นได้มีการกระจายความเสี่ยงตาม
ลักษณะของธุรกิจอยู่แล้ว โดยจะมีการกระจายลูกค้าออกไป 
เป็นจ�านวนมากราย แต่ละรายวงเงินเฉลีย่ไม่เกนิ 50,000 บาท  

และ 600,000 บาท ส�าหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ตามล�าดับ ท�าให้กลุ่มบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงจาก
ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้การท่ีกลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้ง
ส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เข้มงวด ท�าให้ ณ สิ้นปี 2559  
กลุ่มบริษัทมีการส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ถึง 528.2 
ล้านบาท คิดเป็น 6.4% ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ และลูกหนี้ Nano Finance สุทธิ 
(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) หรือการตั้งส�ารองหนี้สูญ 
สูงถึง 390.1% เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน  
6 เดือน จ�านวน 135.4 ล้านบาท 

ในปี 2559 กลุม่บรษิทัมลีกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธ,ิ 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ และลูกหนี้ Nano Finance สุทธิ 
(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) จ�าแนกตามอายุของลูกหนี้
ค้างช�าระดังนี้

ลูกหนี้ตามสัญญา
2559 2558 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 5,511.3 66.8 5,071.9 65.3 5,332.4 64.2

ค้างช�าระ 1 เดือน 1,205.0 14.6 1,150.4 14.8 1,282.5 15.4

ค้างช�าระ 2-3 เดือน 1,140.2 13.8 1,144.6 14.7 1,275.1 15.4

ค้างช�าระ 4-6 เดือน    260.0 3.2 273.4 3.5 310.5 3.7

ค้างช�าระ 7-12 เดือน     68.4 0.8 78.5 1.0 66.3 0.8

ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน    67.1 0.8 52.2 0.7 35.8 0.4

รวมลูกหนี้ 8,252.0 100.0 7,770.9 100.0 8,302.6 100.0

ในปี 2559 มีลูกหนี้ในส่วนที่ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน  
มสีดัส่วน 95.2% เพ่ิมขึน้จาก 94.8% ในปีทีผ่่านมา และบรษิทั
มีลูกหนี้ค้างช�าระที่เกินกว่า 3 เดือน 4.8% ลดลงจาก 5.2% 

ในปีท่ีผ่านมา เนือ่งจากคณุภาพลกูหนีท่ี้ดข้ึีน จากนโยบายของ
บริษัท ในการปล่อยสินเชื่อที่เน้นคุณภาพของลูกค้า 
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หนี้สิน
ในปี 2559 บริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่อง

และต้นทุนทางด้านการเงิน ท�าให้บริษัทมีสัดส่วนหุ้นกู้และ
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการบริหารต้นทุนการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 4,061.5  
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2.5% จาก 3,962.4 ล้านบาท ในปีทีผ่่านมา 

ซึง่เกดิจากการท่ีบรษิทัมกีารปล่อยสนิเช่ือเพิม่ข้ึน การกูย้มืเงนิ 
จากการออกหุ ้นกู ้และตั๋วสัญญาใช้เงินจึงเพิ่มขึ้น โดยม ี
สัดส่วนเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่ (รวมที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายใน 1 ปี) ต่อเงินกู้ระยะสั้น ปี 2559 และ ปี 2558 
อยู่ที่ 91:9 และ 98:2 ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดประเภท
ของเงินกู้ยืม ดังนี้

ประเภทเงินกู้
2559 2558 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินเบิกเกินบัญชี 60.7 1.7 14.4 0.4 24.4 0.6

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 268.3 7.3 50.6 1.4 656.2 14.9

หุ้นกู้  3,320.0 90.5 2,940.0 83.4 2,920.0 66.4

เงินกู้ยืมระยะยาว 18.9 0.5 519.0 14.7 800.0 18.2

รวมเงินกู้ยืม 3,667.9 100.0 3,524.0 100.0 4,400.6 100.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ภายใต้การควบคมุอนมุตักิารปล่อยสนิเชือ่อย่างเข้มงวด 

และความช�านาญของกลุ่มบริษัท ท�าให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัท
มีก�าไรสุทธิ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน

ปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�านวน 200 ล้านบาท เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดังรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ผู้ถือหุ้นดังนี้ 

(ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
%	ผลต่าง	
59-58

%	ผลต่าง	
58-57

ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือต้นปี 4,321.3 4,002.6 4,013.9 8.0 -0.3

บวก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจการควบคุม 8.0 -100.0 -100.0

บวก ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 428.6 408.7 195.7 4.9 108.8

หัก เงินปันผลจ่าย 200.0 90.0 215.0 122.2 -58.1

ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือสิ้นปี 4,549.9 4,321.3 4,002.6 5.3 8.0

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
4,549.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% จาก 4,321.3 ล้านบาท 
ในปีที่ผ่านมา และมีก�าไรสะสม 3,069.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
8.1% จาก 2,839.8 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2559 และ ปี 2558 เท่ากับ 0.9 
และ 0.9 ตามล�าดับ

   

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้

แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วย: ล้านบาท

ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจาก
การสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

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

3.05 ไม่มี
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท�างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
ให้มีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินและไม่มีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถูกต้องครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน 
การเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและค่าสอบบญัช ีตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
สม�่าเสมอ จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าการจัดท�าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระดับการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู ่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ 
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 ดร.ชุมพล  พรประภา  นางสาวปฐมา  พรประภา
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
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รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

ณ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

ณ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

งบกระแสเงินสด
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2560
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2558

2558
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 95

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)96

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 97

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)98

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 99

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)100

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 101

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)102

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 103

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)104

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 105

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)106

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 107

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)108

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 109

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)110

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 111

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

461,129



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)112

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 113

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)114

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 115

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)116

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 117

บร
ิษัท

 ฐ
ิติก

ร 
จำ�

กัด
 (ม

ห�
ชน

)

วัน
ที่ 

31
 ธ

ันว
�ค

ม 
25

59
 แ

ละ
 2

55
8

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เงิน

 (ต
่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)118

บร
ิษัท

 ฐ
ิติก

ร 
จำ�

กัด
 (ม

ห�
ชน

)

วัน
ที่ 

31
 ธ

ันว
�ค

ม 
25

59
 แ

ละ
 2

55
8

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เงิน

 (ต
่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 119

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)120

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 121

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)122

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 123

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)124

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 125

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)126

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 127

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2559

2558



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)128

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 129

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)130

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



รายงานประจำาปี 2559 บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 131

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



Annual Report 2016  Thitikorn Public Company Limited132

REPORT FROM THE PRESIDENT 
OF THE AUDIT COMMITTEE

Dear Shareholders,

The Audit Committee of Thitikorn Public 
Company Limited (“TK”) comprised of three  
experienced Independent directors with expertise  
in finance, accounting and management with  
Ms. Orapin Chartabsorn as President of Audit  
Committee, Mr. Taveeb Chardtumrong and  
Mr. 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 responsibil it ies  
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 2016, 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 2016, the Audit  
Committee has conducted a self-assessment of 
the Committee which rated “Excellent”. As well 
as reviewed the Audit Committee Charter.

The Audit Committee has reviewed quarterly 
financial reports and the annual financial statement 
of TK and its subsidiaries as of December 31, 2016.  
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 Audit Committee had reviewed to  
ensure that law, related regulations of stock  
exchange of Thai land 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 2017, the Audit Committee proposes 
for the approval of the Board of Directors and 
the Annual General Shareholders’ Meeting 2017 
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 
3,160,000 Baht increase from 3,050,000 Baht  
in 2016.

In summary, the Audit Committee has 
performed the duties assigned by the Board of  
Di rectors .  The Committee independently  
performed audit function by reviewing financial 
statements, to ensure adequate internal control 
system and adequate disclosure of connected 
transactions in accordance with relevant rules and 
regulations.

Ms. Orapin Chartabsorn
President of the Audit Committee    

February 24, 2017
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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 condit ion,  
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 
hire-purchase service provider in Thailand, with 
over 20.27% market share in Bangkok and vicinity 
area as of June 30, 2012 and has been ranking 
number one for the last 30 years. The Company 
was granted the Certificate for Consumer Right  
Protection from the Office of the Prime Minister  
for its awareness of consumers’ rights regarding 
fairness of hire purchase contract. At the end 
of 2016 the Company has 88 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 State of Cambodia  

STRATEGY 
AND BUSINESS MODEL
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and “Sabaidee Leasing Co., Ltd.” in Laos People’s 
Democratic Republic. For the year 2016 both  
subsidiaries hire purchase receivables increased 
346.9% and became profitable since second  
quarter of 2016. In 2015, a subsidiary company  
name “TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.” has been  
established to operate Nano financing business. 

The Company has continued its overseas 
expansion, in 2016 two branches was set up in 
Battambang and Siem Reap under the subsidiary 
name Suosdey Finance PLC.

The shareholding structure of the Group is presented as follows;

Thitikorn Plc.
Bangkok and fifty three provinces 

in Thailand

 99.60%  61.91%  99.99%

Suosdey Finance PLC

Motorcycle and 
automobile hire purchase 

provider in Cambodia

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Motorcycle and 

automobile hire purchase                                               
provider in Laos

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

 99.99%  99.99%  99.99%

C.V.A. CO., Ltd.
Debt collection 
service provider

Chayapak Co., Ltd.
Automobile hire  
purchase service  

provider Bangkok and 
vicinity

TK Debt Services Co., Ltd.
Debt collection 
service provider
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NATURE 
OF BUSINESS

Business Group/operated by
% share 
holding

Consolidated 
2016

Consolidated 
2015

Consolidated 
2014

THB Million % THB Million % THB Million %

1. Motorcycle Hire-purchase

    Thitikorn Plc.       99.99

    Suosdey Finance PLC       99.60

    Sabaidee Leasing Co., Ltd.       61.91

Total revenue 2,475.7 73.5 2,506.3 73.8 2,758.4 75.0

2. Automobile Hire-purchase

    Chayapak Co., Ltd. 99.99

Total revenue 41.7 1.2 47.0 1.4 66.1 1.8

3. Loan receivable

    Thitikorn Plc. 99.99

    TK Ngern Tan Jai Co., Ltd. 99.99

Total revenue 44.6 1.3 13.1 0.4

4. Others

    Sales of products 20.1 0.6 31.1 0.9 21.0 0.6

    Fee income 52.0 1.6 54.9 1.6 51.0 1.4

    Bad debt recovery 328.3 9.7 384.9 11.3 423.0 11.5

    Other 408.9 12.1 356.8 10.6 359.6 9.8

Total revenue 809.3 24.0 827.7 24.4 854.6 23.2

Grand total 3,371.3 100.0 3,394.1 100.0 3,679.1 100.0

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 2016, TK revenue breakdown for  
motorcycle hire-purchase: automobile hire- 
purchase: loans: others income were 74 : 1 :1: 24.

Revenue structure for Group of Companies 
Revenue breakdown structure for the years 

2014-2016 are categorized as follows:
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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 

 2012 (Jan-Jun) * 2011 2010 2009 2008
 units % units % units % units % units %

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

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 

hire-purchase are 1.5-2.4% per month, 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

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.

•	 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 997 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 
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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, Internet Banking, 

True Money and Counter Service and pay point at 

convenience stores throughout the country.

4.	 On-site	 credit	 officer	 and	 collection	

officer	service

TK has on-site credit officers and collection                   

officers covered various areas in Bangkok and  

provincial to service all customers effectively.  Since 

local officers have more familiarities with customers 

in the area, loan approval and collection process 

can be efficiency monitored.

5. Human resource development

TK has provided regular training programs 

to update the employees on market situations for  

effective and single standard services. As a result,  

the company can offer services to all customers on 

time with efficiency and less risk. 

6.	 Being	 a	member	 of	 Motorcycle	 and	

Automobile Hire-purchase Association

TK is a co-founder of Thai Motorcycle  

Hire-purchase Association, as a member of both  

Motorcycle and Automobile Hire-purchase  

Associations, the Company can share necessary  

industry information for regular operational  

standard development.

•	 Pricing	policy

The Company has no policy to compete 

on price but rather set appropriated interest rate  

depending on factors such as cost of capital, type, 

model, brand, condition and age of the vehicle  

including qualifications of customers and guarantors.

•	 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 88 branches in 2016. In general, 

individual branch can cover major area in 54 provinces 

in Thailand. 

•	 Industry	trend	 

In 2012, both domestic motorcycle and 

automobile sales have reached new records of 

2,125,646 units in motorcycle and 1,434,669 units in 

automobile as a direct results from the government 

populist programs such as first time car buyer and 

rice pledging schemes which also boost automobile 

sales through the first half of 2013 especially car sales 

since a large numbers of customers were waiting  

to take vehicle delivery from last year order. Since  

the end of second quarter of 2013, Thai economy  

was slowdown until the fourth quarter of 2014  

onward Thai economy started to expand. In 2016 

exports expanded 0.5% for the first time in 4 years 
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due to global economic slowdown and the severe 

drought that plagued Thailand for three consecutive                         

years had alleviated and improved. However,  

first half of 2016 major agriculture products had  

been produced at small amount due to low major  

crop prices which directly correlated to lower crude  

oil price. Toward the end of 2016, crude oil price  

started to raise which will help improve major  

crop prices for 2017. Thai household debt is  

still persistently high level at 80% of GDP which 

have negative impact directly to domestic  

consumption. Tourism sector continued to grow 

and remain an important source of revenue  

to Thailand. Thai government already started its 

auction, award and preparation for several mega 

infrastructure projects for 2017 which expected  

to boost Thai GDP by additional 0.5% annually 

for many years to come. In 2016, Thai economy  

grew at 3.2%.  

In 2016, motorcycle sales increased for the 

first time in four years, however, automobile sales 

have declined for the fourth consecutive years. 

Motorcycle sales was 1,738,254 units or 4.0%  

increased, while automobile sales was 768,788 units 

or 3.9% decreased from 2015.

Major manufactures of both motorcycle  

and automobile are expected motorcycle sales  

to be 1,750,000 units or around 0.7% increase  

and 800,000 units for automobile sales or around 

4.1% increase in 2017.
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RISK 
FACTORS

•	 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 years maturity from  
financial institutions and issued debenture fixed  
rate with maturity of 2 to 3 years, thus the  
Company interest rate risk was limited to any  
volatility. As of December 31, 2016 the Company 
long term fix rate borrowing was 18.9 Million Baht 
(including 15.3 Million Baht of current portion of  
fixed long term loans) and debenture was  
3,320.0 Million Baht (including 1,120.0 Million Baht 
of current portion of fixed long term loans) thus 
the portion of long term fixed rate borrowing was 
60.1% of the total borrowing. The Company long 
term fix rate borrowing (including current portion 
of fixed long term loans) remained high at 91.0%.  
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 45 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 240 business alliances in 
Bangkok and 757 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.
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•	 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. 

•	 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.

•	 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, 
2016 the Company long term fixed rate borrowing 
was 18.9 Million Baht and debenture was 3,320.0 
Million Baht. The Company long term fix rate  
borrowing (including current portion of fixed long 
term loans) remained high at 91.0%, hence, the 
Company can limit and manage this risk factor.
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13. Lopburi Branch
142 Narai maharat Rd., Talaechubsorn, 
Muang, Lopburi 15000 

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

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

16. Burirum Branch
239/1-2 Moo 8, Isarn, Muang,
Burirum 31000  

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

18. Supanburi Branch
551 Malaiman Rd., 
Tarahud, Muang, Supanburi 72000

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

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

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

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

23.	Banchang	Branch
90/70 Moo 1, Pala, Banchang, 
Rayong 21130

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

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

26. Panomsarakam Branch
155/41-42 Moo 4, Muangkao, 
Panomsarakam, Chachengsao 24000

27. Kabinburi Branch
123-125 Moo 8, Muang gao, 
Kabinburi, Prachinburi 25240 

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

29. Ayudhya Branch
77/1 Moo 2, Pailing,     
Pranakornsriayudhya 
Pranakornsriayudhya 13000

30.	Angthong	Branch
82/21 Moo 1, Yansue, 
Muang, Angthong 14000

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

32. Chumporn Branch
235/15-16 Moo 1, Chumporn-Ranong
Wangpai, Muang, Chumpon 86000

33.	Trang	Branch
467, 469 Patalung Rd., Tupteang,
Muang, Trang 92000 

34.	Chiang	Mai	Branch
267/14 Chungclan Rd., Chungclan
Muang, Chiang Mai 50100 

35.	Chiang	Rai	Branch
70/6-9 Moo 13, Phaholyothin Rd.,
Robmuang, Muang, Chiang Rai 57000

36.	Lam	Pang	Branch
342/13 Phaholyothin Rd., Huaveing,
Muang, Lam Pang 52000   

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

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

Headquarter

1. 69 Ramkamhaeng Rd., Huamark, 
Bangkapi, Bangkok 10240

Bangkok Branch 

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

3. 1681 Petchkasem 65, 
Petchkasem Rd., Bangkae Nua, 
Phaseecharoen, Bangkok 10160  

Branches

4.	Chachengsao	Branch
346 Sukprayoon Rd., 
Hnamuang, Muang, 
Chachengsao 24000 

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

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

7. Chantaburi Branch
183/6-7 Srirat Rd., Channimitr, 
Muang, Chantaburi 22000 
8. Chai Nat Branch
215/20-21 Moo 5, Promprasert Rd., 
Bankloey, Muang, Chai Nat 17000 

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

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

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

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

LOCATION OF 
HEADQUARTER AND BRANCHES AS OF DECEMBER 31, 2016

Thitikorn Plc.
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Thitikorn Plc.
39.	Singburi	Branch
949/4 Nuydoak Rd., Bangputhra,
Muang, Singburi 16000

40. Roied Branch
38/27 Suntisuk Rd., Naimuang,
Muang, Roied 45000

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

42.	Nangroung	Branch
781/26 Chockchai-Dechaudom Rd.,
Nangroung, Nangroung, 
Burirum 31110

43. Srimahapho Branch

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

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

45. Kalasin Branch
25/9 Thenanon Rd., Kalasin, 
Muang, Kalasin 46000

46. Lumnarai Branch
13/4-5 Chainarai
Chaibadan, Lopburi 15130

47. Saraburi Branch
173/25-27 Sudbuntud Rd., 
Pakpreaw, Muang, 
Saraburi 18000

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

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

50.	Samutsongkhram	Branch
125/39 Soibangkaew, 
Tangkaomuang Rd., Maeklong, 
Muang Samutsongkhram,
Samutsongkhram, 75000

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

52.	Banpong	Branch
19 Chaleaumprakieat Rd., Banpong,
Banpong, Rachburi 70110

53. Phuket Branch
1/4, 1/122-4 Moo 3, Tepkasattree Rd., 
Rusada, Muang, Phuket 83000

54. Ubonratchathani Branch

182 Chavalanoak, Muang, 
Muang, Ubonratchathani 34000

55. Sisaket Branch
861/ 23-24  Gasigum, Muangtai, 
Muang, Sisaket 33000

56.	Thungsong	Branch
480-480/1 Moo 1, 
Thungsong-Thungyai Rd., 
Chamai, Thungsong, 
Nakornsrithamarat 80110

57. Phetchabun Branch
58/34-35 Sunkumuang Rd., 
Naimuang, Muang, 
Phetchbun 67000 

58.	Doembangnangbuat	Branch

158 Moo 4, Khopra, 
Doembangnangbuat,
Supanburi 72120

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

 

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

61. Phichit Branch 
2/274-2/275 Srimala Rd., 
Naimuang,
Muang, Phichit 66000

62. Chumphae Branch
229/13 Moo 2, Chumphae, 
Chumphae
Kon Kaen 40130

63.	Bangpain	Branch
101/6-7 Moo 9, 
Chiang Raknoi, Bangpain, 
Pranakornsriayudhya 13180 

64. Phimai Branch
181/3-4 Moo 14, Nai Muang, 
Phimai, Nakornratsima 30110

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

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

67. Surin Branch
101/4-5 Lagmuang, Nai Muang,
Muang, Surin 32000

68.	Bungkan	Branch
75/15 Moo 9, Bungkan, Muang
Bungkan 38000

69. Mae Sot Branch
6/7-6/8 Intarakiri Rd., Maesot, 
Maesot Tak 63110

70. Thap Sakae Branch
137/4 Moo 9, Thap Sakae, 
Thap Sakae
Prachuabkirikan 77130
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C.V.A. Co., Ltd.
Headquarter

1. 69 Ramkamhaeng Rd., Huamark, 
Bangkapi, Bangkok 10240

Bangkok Branch 

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

3. Panomsarakam Branch
155/41-42 Moo 4, Muangkao, 
Panomsarakam, Chachengsao 24000

4. Cholburi Branch
5/9 Vachiraprakarn, Bangplasoy, 
Muang, Cholburi 20000 

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

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

13. Kanchanaburi Branch
284/24  Sangchutoe Rd., 
Ban Nua, Muang,
Kanchanaburi 71000
14. Kabinburi Branch
123-125 Moo 16, 
Muang Gao, 
Kabinburi, Prachinburi 25240
15. Petchburi Branch
94/10, 94/11  Moo 1, 
Ton Mamuang,     
Muang, Petchburi 76000 
16.	Chachengsao	Branch 
18/10 Moo 5, 
Sukprayon, 
Bangteenped, Muang, 
Chachengsao 24000                  
17. Hua Hin Branch
75/16 Chomsin, 
Hua Hin, 
Prachuabkirikan 77110
 

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

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

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

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

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

12.	Angthong	Branch
82/21 Moo 1, Yansue, 
Muang, Angthong 14000 

Headquarter  

71 Ramkamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

Headquarter  

320 Tung Hua Pug Building (Room 9A), Rama 4 Road, Bangrak, Mahaprutharam, Bangkok

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

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

Headquarter  

71 Ramkamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

Chayapak Co., Ltd.

TK Debt Services Co., Ltd.

Suosdey Finance PLC

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.

2. Siem Reap Province Branch
 Nation Nq 6 Phum Chongkaosou, 
 Sangkat Sia Kram, Krong Siem Reap,
 Siem Reap Province

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



Annual Report 2016  Thitikorn Public Company Limited144

Company Profile

Company name : Thitikorn Public Company Limited
Address (Headquarter) : 69 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
  Tel 0 2310 7000   Fax 0 2318 3339
Website                                    :  www.tk.co.th
Business Type : Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
Registration	Number : 0107546000130
Number and type of securities (sold) : Common stock 500,000,000 shares

Juristic entities of more than 10%

1. Company name  : C.V.A. Company Limited
Address (Headquarter) : 69 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
  Tel 0 2310 7000   Fax 0 2318 3339
Business Type : Motorcycle Hire-Purchase and debt collection service 
Number and type of securities (sold) : Common stock 50,000 shares 

2. Company name  : TK Debt Services Company Limited
Address (Headquarter) : 320 Tung Hua Pug Building (Room 9 A), Rama 4 Road, Bangrak,   
                  Mahaprutharam, Bangkok
  Tel 0 2310 7000 Fax 0 2318 3339
Business Type : Debt collection service 
Number and type of securities (sold) : Common stock 140,000 shares 

3. Company name  : Chayapak Company Limited
Address (Headquarter) : 71 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
  Tel 0 2310 7000   Fax 0 2318 3339
Business Type : Automobile Hire-Purchase
Number and type of securities (sold) : Common stock 40,000 shares 

4. Company name  : Suosdey Finance PLC 
Address (Headquarter)                        : No. 119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla,  
  Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
Business Type : Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
Number and type of securities (sold) : Common stock 500,000 shares 

GENERAL 

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

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

Registrar : Thailand Securities Depository Company Limited
Address : 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) 

Address : 705-706 Chaophya Tower (Shangri-La Hotel)  
  89 Soi Wat Suan Plu, New Road Bangrak, Bangkok 10500
  Tel 0 2630 7500 Fax 0 2630 7506

References 
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SHAREHOLDERS

Major Shareholders as of March 7, 2016

	 1.	 Zin	Thonglor	Co.,	Ltd.									 			211,800,000	 42.36

 2.  Ms. Prathama Phornprapha         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

  - Mr. Satitphong Phornprapha 7,000,000 1.40

  - Mrs. Nongnuj Phornprapha           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

  - 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

                       Total      343,666,670 68.73

Source: Major shareholders’ report as at the closing date of the share-registered book, March 7, 2016 prepared by Thailand               

 Securities Depository Co., Ltd. (TSD)

 Major Shareholders Number of  Shares % of shareholding
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Thit ikorn’s dividend payment pol icy  
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 POLICY

Dividend Payment Table

 Year 2011 2012 2013 2014 2015

Earning per share (Baht) 0.98 1.42 0.75 0.32 1.00

Dividend per share (Baht) 0.58 0.80 0.43 0.18 0.40

Dividend Payout Ratio (%) 59.0 56.9 57.5 54.9 40.0
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MANAGEMENT 
STRUCTURE

1. The Board of  Directors 
Board Composition

1. Board of Directors must be composed of 
one third, but not less than 3 independent directors.

2. The Audit Committee is composed of not 
less than three qualified independent directors, 
acting independently and performing duties and 
responsibilities as stipulated by the Stock Exchange 
of Thailand.  All members possess the qualifications 
and experiences to perform duties and responsibilities 
as Audit Committee including reviewing the reliability 
of financial statements.

3. The Board of Directors clearly determines 
and distinguishes duty and responsibility of the 
Board and the management of the Company as 
described under Corporate Governance section

Definition, qualification and criteria for selection 
of independent Director 

1. Holding not exceeding 1% of the total 
voting shares of the Company, its parent company, 
subsidiary companies, associated companies or  
juristic person which may have conflicts of interest, 
including the shares held by related persons of the 
independent director.

2. Neither being nor having been an  
executive director, employee, staff, or advisor 
who receives salary, or a controlling party of  
the Company, its parent company, subsidiary  
companies, associated companies, or juristic  
person who may have conflicts of interest unless 
the foregoing status has ended not less than 2 years.

3. Not being a person who has relationship 
by means of descent or legal registration under 
the status of father, mother, spouse, brothers 
and sisters, and children. These include spouses 
of daughters and sons of the management, major 
shareholder, controlling party or a person who is  
in the process of nomination as the management or 
controlling party of the Company or its subsidiaries.

4. Not having any business relationship 
with the Company, its parent company, subsidiary 

companies, associated companies or any juristic 
persons who may have conflicts of interest that 
may interfere with an independent judgment, or 
not being existing or previous major shareholder,                                 
director other than independent director or  
management of the stakeholders of the Company,                                        
its parent company, subsidiary companies,  
associated companies or any juristic persons who 
may have conflicts of interest unless the foregoing 
relationship has ended not less than 2 years.  
Business relationships include business transaction 
in ordinary business manner of rent, or lease the 
immovable property, transaction related to assets 
or services, or the financial support which causes 
liability or obligation exceed 3% of the net tangible 
assets or above 20 million baht, whichever is lower.

5. Neither being nor having been an auditor 
of the Company, its parent company, subsidiary 
companies, associated companies or juristic persons 
who may have conflicts of interest, and not being a 
major shareholder, director other than independent                         
director, executive or partner of an audit firm 
which employs auditors of the Company, its parent  
company, subsidiary companies, associated  
companies or juristic person who may have conflicts 
of interest unless the foregoing status has ended 
not less than 2 years.
  6. Neither being nor having been any  
professional advisor including legal advisor 
or financial advisor who receives an annual  
service fee exceeding two million Baht from the  
Company, its parent company, subsidiary companies, 
associated companies or juristic person who may 
have conflicts of interest, and neither being nor 
having been a major shareholder, non-independent 
director, executive or partner of the professional 
advisor unless the foregoing status has ended not 
less than 2 years.
  7. Not being a director who has been  
appointed as a representative of the Company’s 
director, major shareholder or shareholders who 
are related to the Company’s major shareholder.
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  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 company, subsidiary companies, or 
same-level subsidiary companies which are listed 
companies.
  5. Possessing adequate qualifications and 
experiences to perform duties and responsibilities 
as Audit Committee, of which at least one member 
is qualified and experienced to review the reliability 
of financial statements.

As of December 31, 2016 the Board of Directors consisted of 11 directors as follows;

Name 
Annual 
General 
Meeting

of  
Shareholders

Board of 
Directors

Audit 
Committee

Nomination 
and 

Remuneration 
Committee

Position

Attendance records

 1. Dr. Chumpol Phornprapha Chairman 1/1 4/4  
   2. Mr. Raksanit Phornpraph Director 1/1 3/4  
   3. Mr. Satitphong Phornprapha Director 1/1 4/4  
   4. Ms. Prathama Phornprapha Managing Director 1/1 4/4  
   5. Mr. Prapol Phornprapha Director / 1/1 4/4
   Deputy Managing Director   
   6. Ms. Penchan Klinboonnak Director 1/1 4/4  
   7. Mrs. Buskorn Liaummukda Director / Accounting Manager 1/1 4/4  1/1
   8. Ms. Orapin Chartapsorn Independent Director / 
   President of Audit Committee 1/1 4/4 4/4 
   9. Mr. Taveeb Chardtumrong Independent Director /  1/1 4/4 4/4 1/1 
   President    
   of Nomination and 
   Remuneration Committee / 
   Audit Committee 
  10. Mr. Surin Dhammanives Independent Director / 1/1 4/4 4/4
   Audit Committee  
 11. Mr. Wiboon Perm-Arayawong  Independent Director / 1/1 4/4  1/1
   Nomination and 
   Remuneration Committee 
  Mr. Chakchai Panichapat Advisor to the Board of  1/1 4/4
   Directors   
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2. The Management Team

 As of December 31, 2016 the Management team consisted of 14 members as follows;
 

 1. Ms. Prathama  Phornprapha  Managing Director

 2. Mr. Prapol Phornprapha  Deputy Managing Director

 3. Mr. Apichai Aumsathienporn  Assistant Deputy Managing Director 

 4. Mr. Prasit Sainonsee  Assistant Deputy Managing Director

 5.  Mrs. Buskorn Liaummukda  Accounting Manager

 6.  Mrs. Supatcha Taveerak  Senior Advisor-Internal Audit Management

 7.  Mr. Somboon  Narasunthornkun  Manager of Operation 1 and 

           Acting Operation Manager of  Division 2

 8. Mr. Taweesak Charoensakyothin  Regional Manager

 9. Mr. Santi Inkaew  Acting Internal Audit & Debt Collection Manager

 10. Mr. Pornsak Kiranasopon  Senior Advisor

 11. Mr. Pisit Piamsap  Senior Advisor

 12. Mr. Thitiphol  Luadpugdee  Senior Advisor

 13. Mr. Kumpee Wangsunthorn  Senior Executive

 14. Mr. Piti Ngamlert  Senior Executive
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•	 Organization	Chart	as	of	December	31,	2016

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	
Operation	1

Assistant	Deputy	
Managing	Director

Accounting	
Manager

Financial	
Manager

Manager	of	
Hire	Purchase	1

Manager	of	
Hire	Purchase	
Provinces	1

Manager	of	
Hire	Purchase	
Provinces	2

Manager	of	
Special	Liability	
Management

Regional	Manager

Manager	of	
Operation	2
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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).

3. 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 2016 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 2016, total remuneration of the five 
Directors who held the position as Independent 
Directors, committee members and advisor to  
the Board of Directors in the form of attendance 
fee are as follows:

Name Board 
of 

Director
Audit 

Committee 

Nomination 
and 

Remuneration 
Committee

Total
Position

Attendance fee (Baht)

 1. Ms. Orapin Chartapsorn Independent Director / 200,000 180,000  380,000

   President of Audit Committee 

 2. Mr. Taveeb Chardtumrong Independent Director /  200,000 160,000 45,000 405,000

   President of Nomination and

    Remuneration Committee / 

   Audit Committee 

 3. Mr. Surin Dhammanives Independent Director / 200,000 160,000  360,000

   Audit Committee 

 4. Mr. Wiboon Perm-Arayawong Independent Director / 200,000  40,000 240,000

   Nomination and 

   Remuneration Committee 

 5. Mr. Chakchai Panichapat Advisor to the Board of  200,000   200,000

   Directors 

   Total 1,000,000 500,000 85,000 1,585,000
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Management Remuneration 
  The Company determines remuneration  
for the Management based on the Company’s  
performance together with individual performance 
and contribution. In 2016, Management remuneration 
for 16 members consisted of salary and bonus in 
the amount of 36,744,555 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 2016 provident fund contributions for  
16 members of the Management team was  
114,480 Baht.

4. Human Resources
  As of December 31, 2016, the total number 
employees at Thitikorn were 2,235 During the year 
2016, total employee remuneration in the form of 
salary, bonus, welfare, provident fund contributions 
and others was 700 Million Baht for the Company 
and 77 Million Baht for subsidiary companies. 

 Year 2016 Thitikorn Plc. Subsidiaries

- Hire Purchase Management  and   1,333 36

    Debt Collection Office (Person)   

- Operations Office (Person)  15 141

-  Accounting Office (Person)  32 3

- Finance Office (Person)  305 14

- Special Liabilities Management Office (Person) 6 100

- Internal Audit Office (Person)  29 

- Office of Managing Director (Person)   210 11

Total employees (Person)  1,930 305

Total employee remuneration (Million Baht) 623 77

  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 2016 comprises monthly salaries,  
wages and other benefits totaling of Baht 700 
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. 
  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.



Shareholding by the Directors and Management
  For the As of February 18, 2016 and Year End 
2016, shareholding by the Directors presented in 

number of shares including the securities holding 
of their spouses and any minor children.

Annual Report 2016  Thitikorn Public Company Limited154

Employees training records

 Description Year 2014 Year 2015 Year 2016

Number of employees 1,174 1,109 1,356
Training hours 14,280 6,654 8,118

 1. Dr. Chumpol Phornprapha - - - 15,366,666
 2. Ms. Orapin Chartapsorn - - - -
 3. Mr. Taveeb Chardtumrong - - - -
 4. Mr. Surin Dhammanives - - - -
 5. Mr. Wiboon Perm-Arayawong - - - -
 6. Mr. Raksanit Phornprapha 9,450,000 (1.89%) - 9,450,000 (1.89%) 50,000
 7. Mr. Satitphong Phornprapha 7,000,000 (1.40%) - 7,000,000 (1.40%) 6,000,000
 8. Ms. Prathama Phornprapha 27,566,667 (5.51%) - 27,566,667 (5.51%) -
 9. Mr. Prapol Phornprapha 25,566,667 (5.11%) - 25,566,667 (5.11%) -
 10. Mrs. Buskorn Liaummukda 150,000 (0.03%) - 150,000 (0.03%) -
 11. Ms. Penchan Klinboonnak          - - - -
      Mr. Chakchai Panichapat - - - -

 1. Mr. Apichai Aumsathienporn 10,000 (0.002%) -10,000 - -
 2. Mrs. Supatcha Taveerak - - - -
 3. Mr. Kumpee Wangsunthorn - - - -
 4. Mr. Taweesak Charoensakyothin - - - -
 5. Mr. Piti Ngamlert - - - -
 6. Mr. Prasit Sainonsee 33,000 (0.007%) - 33,000 (0.007%) -
 7. Somboon  Narasunthornkun - - - -
 8. Mr. Pisit Piamsap - - - -
 9. Mr. Pornsak Kiranasopon - - - -
 10. Mr. Thitiphol  Luadpugdee - - - -

 11. Mr. Santi Inkaew - - - -

Name 

 Shareholding (Shares) Spouse

 As of  Change + (-) As of  Shareholding
 February 18, 2016   December 31, 2016 of Spouse

Name 

 Shareholding (Shares) Spouse

 As of  Change + (-) As of  Shareholding
 February 18, 2016   December 31, 2016 of Spouse

1) Shareholding by the Directors

2) Shareholding by the Management* 

* Remark : Disclosed information only on the Management besides those who are the Directors
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 Age	 75 years 
	Shareholding	 3.07%
Education: 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 
Training	Program	 The Role of the Chairman Program (RCP 13/2006), Thai institute of Directors (IOD)
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. 

Age	 76 years 
Shareholding	 None
Education:                 B.A., Bachelor Degree of Accountancy (Hons.), Chulalongkorn University
 M.B.A. (The Gothenburg School of Economic and Business Administration, Sweden)
           M.S. (Accounting), M.B.A. (International Business), University of Wisconsin (Madison)
Training	Program	 Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) Class 43/2013,
  Thai institute of Directors (IOD)
 Director Accreditation Program – DAP Class 91/2011, Thai institute of Directors (IOD)
Training	Program	attended	
in the  previous year None
Date of appointment 20 April 2010

Experience:              
Listed Company  2013-Present President of Audit Committee, Thitikorn Plc.
 2010-Present Independent Director, Thitikorn Plc.    
Non-Listed Company  
and	other	organization	 2007-2009 Director, Government Saving Bank for Society Foundation,
   Government Saving Bank  
                 2003-2005      Director, Government Saving Bank
 2001-Present Director, MMP Corporation 
 1965-2001      Member of Faculty of Commerce and Accountacy, 
   Chulalongkorn University

Remark: Include holdings by spouse and minor children

BOARD 
OF DIRECTORS PROFILE 

Ms. Orapin Chartabsorn Independent Director and President of Audit Committee

Dr. Chumpol Phornprapha Chairman
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 Age	 68  years 
Shareholding	 None
Education:                 M.B.A. Quantitative Methods, St. Johns University
  B.A. Mathematics, University of Oregon
Training	Program	 Director Accreditation Program – DAP Class 83/2010, Thai institute of Directors (IOD)
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.

Remark: Include holdings by spouse and minor children

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

Age 71 years 
Shareholding None
Education:                 DBA (Honorary) Chiang Mai University             
  BA (Economics) Chiang Mai University                                                         
Training	Program Director Accreditation Program – DAP Class 133/2017, 
  Thai institute of Directors (IOD)
Training	Program	attended
in the  previous year None
Date of appointment 8 May 2015
Experience:              
Listed Company  2015-Present Independent Director and Audit Committee,
   Thitikorn Plc.
Non-Listed Company  
and	other	organization 2008-Present Director, H&R Development Co., Ltd.
  2005-2011 Director, S.P. Suzuki Plc.                  
  1994-2004      Director, Siam Motor Co., Ltd.
  1994-2004 Director, Siam Nissan Automobile Co., Ltd.

Mr. Surin Dhammanives Independent Director and Audit Committee
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Age 59  years 
Shareholding None
Education:                 Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
   Graduate School of Business
  Mater of Business Administration (MBA), Thammasat University
      Bachelor of Engineering (B. Sc.), Chulalongkorn University
      Degree, Thai National Deference College, Public-Private Sector, 17 Class,
          Thailand National Defense College, National Defense Institute
Training	Program Diploma, Advanced Executive Course on Judical Process, 
           Judicial Training Institute
                                            Capital Market Academy Leadership Program (CMA 3)
                                            Director Certification Program - DCP Class 1/1999, Thai institute of Directors (IOD)
  The Role of the Chairman Program (RCP 2000), Thai institute of Directors (IOD)
                                            Certificate (Chartered Director Course), Thai institute of Directors (IOD)          
                                            Chartered Financial Planner (CFP), Thai Financial Planners Association     
Training	Program	attended	
in the  previous year None
Date of appointment 23 April 2013                                                                       
Experience:              
Listed Company  2013-Present Independent Director and Nomination and 
   Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company  
and	other	organization 2015-Present Executive Director, Thai Composites Co., Ltd.
  Present Director, Executive Director, Treasurer,
   The Sirindhorn International Environmental Park
                 Past Director, Chairman of Business Development, 
                                               Wastewater Management Authority (WMA)
  Past Director and General Manager, 
                                 Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
  Past Deputy Chairman of the Board, Executive Director, 
   Audit Committee, Stock Exchange of Thailand 
  Past President and Chief Executive Officer, ACL Securities Co., Ltd.

Mr. Wiboon Perm-Arayawong Independent Director and Nomination and 
 Remuneration Committee 

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Age 67  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.

Age	 70  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.

Remark: Include holdings by spouse and minor children

Mr. Raksanit Phornprapha Director

Mr. Satitphong Phornprapha  Director
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Age 47 years 
Shareholding 5.51%
Education: M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
 B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Training	Program 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 Director, 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
 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.
 2011-Present Director, S.P. Building Co., Ltd.
 2011-Present Director, Toyota Patumthani Toyota’s Dealer Co., Ltd.
 2007-Present Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
 2002-2010 Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
 1997-Present Executive Director, S.P. International Co., Ltd.

Remark: Include holdings by spouse and minor children

Ms. Prathama Phornprapha Director   
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Age 43  years 
Shareholding 5.11%
Education: B.S., Babson College, MA., U.S.A.
Training	Program 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
  2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
  2011-Present Director, TK Debt Services Co., Ltd.
  2011-Present Director, S.P. Building Co., Ltd.
  2011-Present Director, Toyota Patumthani Toyota’s Dealer 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

Mr. Prapol Phornprapha Director
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Age 57 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.

Age 62 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.
  2015-2016 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.
Non-Listed Company  
and	other	organization 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.
  2007-2008 Manager of Marketing, Zinphol Co., Ltd.
  2006-2007 Assistant Manager of Marketing, Zinphol Co., Ltd.
  2005-2005 Assistant Manager of Hire Purchase, Zinphol Co., Ltd.
  2002-2005 Branch Manager, Zinphol Co., Ltd.

Remark: Include holdings by spouse and minor children

 Mrs. Buskorn Liaummukda Director and Nomination and Remuneration Committee

Ms. Penchan Klinboonnak Director 
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MANAGEMENT
PROFILE

Shareholding	 5.51%
Education: M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
  B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Experience: 2003-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.
  2011-Present Director, S.P. Building Co., Ltd.
  2011-Present Director, Toyota Patumthani Toyota’s Dealer 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.

Shareholding	 5.11%
Education: B.S., Babson College, MA., U.S.A.
Experience: 2003-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.
 2011-Present Director, S.P. Building Co., Ltd.
 2011-Present Director, Toyota Patumthani Toyota’s Dealer 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

Ms. Prathama Phornprapha Managing Director 

Mr. Prapol Phornprapha Deputy Managing Director
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Shareholding	 None
Education: M.B.A., Burapha University
Experience: 2015-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
  2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
  2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
  2015-2016  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.

Shareholding	 0.007%
Education: B.A., Law., Ramkhamhaeng University
Experience: 2015-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
  2016-Present Assistant Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
  2008-2016 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.

Shareholding	 0.03%
Education: B.A., Thammasat University
Experience: 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.
  2003-Present Director, Thitikorn Plc.
  2002-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
  1994-Present Accounting Manager, Thitikorn Plc.

Remark: Include holdings by spouse and minor children

Mr. Apichai Aumsathienporn Assistant Deputy Managing Director 

Mr. Prasit Sainonsee Assistant Deputy Managing Director

Mrs. Buskorn Liaummukda Accounting Manager
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Shareholding None
Education: Political Science Ramkhamhaeng University
Experience: 2016-Present Senior Advisor-Internal Audit Management, Thitikorn Plc.
  2013-2016 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.
                                   

Shareholding	 None
Education: B.A., Sukhothaithamathirat University
Experience: 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.
  2015-2016 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.

Remark Ms. Penchan Klinboonnak has been resigned from Management since September 1, 2016.

Shareholding	 None
Education: B.A., Ramkhamhaeng University
Experience: 2015-Present Director, TK Ngern Tan Jai  Co., Ltd. 
  2014-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
  2014-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
  2016-Present Senior Executive, Thitikorn Plc.
  2014-2016 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.

Remark: Include holdings by spouse and minor children

Mrs. Supatcha Taveerak Senior Advisor-Internal Audit Management

Ms. Penchan Klinboonnak Manager of Hire Purchase Management 2

Mr. Kumpee Wangsunthorn  Senior	Executive		
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Shareholding	 None
Education: M.B.A., Thammasat University
  B.A., Engineering, Chulalongkorn University
Experience: 2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
  2016-Present Regional Manager, Thitikorn Plc.
  2014-2016 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.

Shareholding	 None
Education: B.A., Finance, Ramkhamhaeng University
Experience: 2016-Present Senior Executive, Thitikorn Plc.
  2014-2016 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.

Shareholding	 None
Education: Diploma – Faculty of Management, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
Experience: 2015-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
  2016-Present Acting Operation Manager of  Division 2, Thitikorn Plc. 
  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. Somboon  Narasunthornkun Manager of Operation 1 and Acting Operation  
  Manager of  Division 2 

Remark: Include holdings by spouse and minor children

Mr. Taweesak  Charoensakyothin Regional Manager

Mr. Piti  Ngamlert Senior	Executive		
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Shareholding	 None
Education: B.A., Ramkhamhaeng University
Experience: 2006-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
  2016-Present Senior Advisor, Thitikorn Plc.
  2014-2016 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.
  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.

Shareholding None
Education: B.A., Ramkhamhaeng University
Experience: 2006-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
  2016-Present Senior Advisor, Thitikorn Plc.
  2014-2016 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.
  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

Mr. Pornsak Kiranasopon Senior Advisor

Mr. Pisit Piamsap Senior Advisor
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Shareholding	 None
Education: B.A., Srinakarinwiroj University
Experience: 2016-Present Senior Advisor, Thitikorn Plc.
  2009-2016 Manager of Operation 1, S.P. International Co., Ltd.
  2008-2008 Manager of Operation 1, Thitikorn Plc.
  2006-2008  Manager of Operation 3, and Manager of Operation 1,  
                                     Thitikorn Plc. 
  2005-2006 Manager of Managing Director Office, Thitikorn Plc.
  2004-2005 Assistant Manager, Zin Phol Co., Ltd.
  1999-2004 Branch Manager, Zin Phol Co., Ltd.

Shareholding	 None
Education: B.A., Ramkhamhaeng University
Experience: 2016-Present Acting Internal Audit & Debt Collection Manager, Thitikorn Plc.
  2015-2016 Credit Management Manager, Thitikorn Plc.
  2014-2015 Debt Management Manager BKK, Thitikorn Plc.
  2009-2013 Debt Management Manager Thonburi, Thitikorn Plc.

Shareholding	 None
Education: High School, Srivikorn School
Experience: 2016-2016 Regional Manager, Thitikorn Plc.
  2014-2016 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 Mr. Viboonsak Poonsawat has been resigned from Management since November 4, 2016.

Remark: Include holdings by spouse and minor children

Mr. Thitiphol  Luadpugdee Senior Advisor

Mr. Santi Inkaew Acting Internal Audit & Debt Collection Manager

Mr. Viboonsak Poonsawat Regional Manager
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GOOD  CORPORATE 
GOVERNANCE

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. 

1. 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;
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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:

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 2016, the Company convened the  
Annual General Meeting (AGM) on April 26, 2016.  
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 21 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. 

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 
49 days prior to the meeting date.  This is to allow 
the opportunity for Shareholders to Study relevant 
information in advance prior to meeting invitation 
is delivered.

2. The Company provides opportunity for 
shareholders to propose items for the agenda of 
the shareholders’ meeting or submit queries prior 
to the meeting date which is announced to all  
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investors via SET news portal and publicized on the 
Company’s website up to six months in advance. 
Criteria for agenda proposals and considerations are 
clearly defined on the Company website.

3. The Company provides opportunity for 
each shareholder to nominate persons qualified 
to be the directors in compliance with the criteria 
established by the Company and with nominated 
persons’ consent. The Company then process  
further via the Nominating Committee and disclose                
the nomination procedure through the Stock  
Exchange of Thailand’s information dissemination 
channel and the Company’s website six months 
in advance of the Annual General Shareholders’ 
Meeting.  

4. The Company prepares invitation to the 
shareholder meeting in both Thai and English and 
publicizes on the  Company’s website

5. The meeting is conducted in accordance 
with the order of agenda as arranged in the notice 
of the meeting, additional agenda item should not 
be proposed without advance notification being 
made to all shareholders, so that shareholders will 
have enough time before making decisions.

6. On the agenda for appointment of  
Directors, voting ballots shall be provided and shall 
be voted individually. All voting tickets are collected 
from each shareholders including the voting for, 
against and abstain on the agenda. 

7. The Company sends proxy forms which 
allow shareholders to specify their voting decision 
together with director profiles for the shareholders’ 
selection on proxy appointment of independent 
directors to attend the meeting on their behalf.

8. Directors are obligated to annually report                     
on their own and any other related persons’  
interest in relation to the management of Company 
and shareholdings in the Company to the Board of 
Directors. 

9. During the consideration of connected 
transaction, or transaction that may cause conflict 
of interest the director or management with conflict 
of interest will abstain from any considerations and 
voting for the approval on the transactions.

10.  The Board of Directors has established 
measures to prevent transactions that may result 
in a conflict of interest and refrain Directors and 
Executives  from using inside information of the 
Company for their own benefits, as follows: 

Transaction	 that	may	 cause	 conflict	 of	
interest

Please refer to Authority and Responsibilities 
of the Board of Directors under Sub-committees 
section.

Control	of	Inside	Information
Please refer to Controlling the use of inside 

information under Sub-committees section.

Roles of Stakeholders
The Company recognizes the importance 

of the rights of stakeholders such as shareholders, 
customers, business alliances, creditors, investors, 
society, related government agencies, employees 
and local community where the Company located.              
The Company has therefore incorporated in  
its Good Corporate Governance principles posted 
on the Company’s website as follows:

1. The Company determines to operate in 
the business with honesty and integrity by adhering 
to the sustainable business development in order 
to generate acceptable investment return.

2. The Company has established ethical 
practices for selection business alliances to ensure 
equal, fair, systematic and transparent treatment 
toward them based on fair benefit for both parties.

3. The Company t reats 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.
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4. The Company determines to create  
customer satisfaction and effectively protect the 
rights of customers including keep all information                                      
confidentially. In this regard, the Company was 
awarded certificates from the Office of the  
Consumer Protection Board (OCPB) in 2001  
for its hire purchase contracts being fair to  
consumers. 

5. The Company has followed its guidelines 
in order to express responsibility to the public 
sector by strictly follow the provisions of laws 
and regulations issued by supervisory agencies. 
The Company readiness to provide complete and  
accurate information in response to request made 
by government agencies to show its transparency, 
as well as fostering confidence and mutual trust.

6. The Company treats all competitors fairly 
by adhering to the best competition practices, the 

Company does not have any litigation case with any 
of its competitors.

7. The Company has clear policy regarding 
to safety issues, welfare, employee rights as well 
as equal treatment to the Company management 
and employees in order to provide them with  
appropriate compensation. The Company’s provident                                                                                           
fund was established for the employees’ long term 
benefits. The Company treats every employee fairly 
and provides employees with reasonable welfares 
which comparable to similar companies in the  
same industry and in accordance with individual’s 
knowledge, capability, skills and job characteristics.                           
Staff welfare is reviewed to ensure that it is  
suitable for the changing economic situation as well 
as trainings and developments are continuously 
provided in order to enhance the employees’ skills 
and competency.

Health and Safety Statistics

Average days absent from work of employees 2014 2015 2016

Sickness absence (Days/Person) 3.1 3.3 4.0

Work related injury and sickness absence (Days/Person) 3.4 0.6 7.9

Accident  (Times) 9 11 11

Work related death (Person) 1 1 -

The Company provided internal training  
courses to all staff levels, including management.  
There are also training courses and seminars  
organized by external institutions including  
professional training, information technology,  
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

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
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3. Telephone number : 0 2310 7011, 0 2310 7110
4. Facsimile number : 0 2318 3339
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 2016, 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 2016, 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 7 times                                           

• Questions and answers through telephone  
 conversations 15 times

• Business trips, meetings with shareholders  
 and investors 1  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 0 2310 7110, 7112 during business 
hours or by fax at 0 2318 3339 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.  
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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. 

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 49.1% of shareholding (as of March 7, 2016), 
however, the Board of Directors consists of 4  
independent directors or 36.4% of total members 
can effectively check and balance power

5) The Company appoints Corporate Secretary                                                                                          
on the following roles and responsibilities as required 
by law. 

1. To provide advice, support and guidance  
to the Board of Directors on governance, compliance 
and regulatory matters

2. To assist in the implementation of good 
corporate governance strategies and ensure that 
the board’s decisions and instructions are properly 
carried out and communicated

3. To prepare and filing all of the important 
documents
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 - 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 Direc-
tor 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, starting-closing time of the meeting, location 
of the meeting, lists of absent and present directors,  
summary of the significant content of issues discussed,                                                                                              
recommendations, observations, and the Board of 
Directors’ voting resolution, name of minute taker                         
and reviewer. The minutes are signed by the  
chairman of the meeting.



Annual Report 2016  Thitikorn Public Company Limited 175

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 2016, there are 4 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 2016, 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.

The Board of Directors self-assessment results

Assessment Topic
Full

Score
Obtained

Score
2016 2015

% Results % Results

Total 228 225.36 98.84% Excellent 98.29% Excellent

1. Structure and Qualification of the Board of Directors 52 51.64 99.30% Excellent 99.65% Excellent

2. Roles and Responsibilies of the Board of Directors 68 67.27 98.93% Excellent 98.80% Excellent

3. Board of Directors’ Meetings 36 35.45 98.48% Excellent 97.73% Excellent

4. The Board’s Performance 28 28.00 100.00% Excellent 99.03% Excellent

5. Relationship with Management 20 19.82 99.09% Excellent 98.64% Excellent

6. Development of Directors and Executives 24 23.18 96.59% Excellent 93.56% Excellent

The Audit Committee self-assessment results

Assessment Topic
Full

Score
Obtained

Score
2016 2015

% Results % Results

Total 204 196.67 96.41% Excellent 96.41% Excellent

1. The Audit Committee charter 8 7.00 87.50% Excellent 91.67% Excellent

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 100.00% Excellent

4. The Audit Committee roles and duties 72 69.33 96.30% Excellent 97.22% Excellent

5. Meeting of the Audit Committee 36 35.33 98.15% Excellent 100.00% Excellent

6. The Committee’s relationship with Management,   48 45.33 94.44% Excellent 93.06% Excellent

    internal auditor and external auditor

7. Training and resources 8 7.67 95.83% Excellent 91.67% Excellent

8. Other matters 8 8.00 100.00% Excellent 91.67% Excellent

 The Company does not conduct Managing 
Director’s performance assessment, however,  
last year the Managing Director has carried out 

her duty effectively and in accordance with laws,  
the Company’s mission and policies and for  
the Company benefit.
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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, 2016 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 Dhammanives  
 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
                                
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 dis-
position of securities and conflicts of 
interest reporting. 

5. Internal Control and Internal Audit Systems
The Board of Directors has established an  

effective internal control and internal audit  
systems for the Company, as well as having regular 
monitoring and review to ensure effectiveness of 
the systems. 

The Board of Directors has realized the  
importance of internal control, both in management                                                                                     
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 
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both customers and employees.  Risk Management 
Committee has been assigned to regulate and  
support the risk management practice of the  
Company on various aspects, and provide suggestions                                                                                             
and comments to the Board of Directors. To ensure 
effectiveness, risk management policy and risk  
management system are revised at least once a year 
and every time there is a significant change in risk 
level.  In addition, risk awareness and the likelihood 
of risk are important for the accountability of risk 
management. 

7. Review the Company’s financial reporting 
and disclosure process to ensure that it is accurate, 
complete and reliable in accordance with generally 
accepted accounting principles.

8. Establish the Company’s objectives, 
business plan and budget, as well as monitor and 
supervise over the management to operate in  
accordance with the established policies, except for 
the following actions which require approval from 
shareholders meeting:

1) Actions requiring shareholders’ approval 
by laws.

2) Entering into connected transactions 
with a value that require shareholders’                                                                 
approval in accordance with the  
regulations and Notifications of the 
Stock Exchange of Thailand concerning                                                           
connected transactions of listed  
companies.

3) Major acquisition or disposal of assets 
transactions with a value that require 
shareholders’ approval as stipulated 
by regulations and Notifications of the 
Stock Exchange of Thailand concerning 
acquisition or disposition of assets of 
the listed companies.

Audit Committee
As of December 31, 2016 the Audit Committee 

consisted of 3 independent directors as follows;
 1. Ms. Orapin Chartapsorn 
  President of the Audit Committee 
 2. Mr. Taveeb Chardtumrong 
  Audit Committee 

 3. Mr. Surin Dhammanives 
  Audit Committee
  Secretary to the Audit Committee:   

  Mrs. Supatcha Taveerak  
The President of the Audit Committee has 

sufficient knowledge and experience to review the 
trustworthiness of financial reports. 

Authority and Responsibilities of the Audit 
Committee

1) To review the Company’s financial  
report to ensure accuracy and adequacy.

2) To review that the Company has  
established appropriate and effective 
internal control system and observe the 
independence of the internal audit unit, 
as well as to approve the appointment, 
transfer and dismissal of the chief of 
an internal audit or any other units in 
charge of an internal audit.

3) To review the Company compliance  
with the law on securities and exchange, 
the regulations of the Stock Exchange of 
Thailand, and any relevant laws governing                                                                                       
the Company’s business.

4) To select and propose for appointment 
of the Company’s auditor and audit fee, 
as well as to attend a meeting with the 
auditor without the presence of the 
management at least once a year.

5) To consider the connected transactions, 
or transactions that may lead to conflicts 
of interest in accordance with the laws 
and regulations of the Stock Exchange of 
Thailand to ensure that such transactions 
are appropriate and most beneficial to 
the Company.

6) To prepare the Report of the Audit 
Committee and disclose the report in 
the Annual Report.  The Report of the 
Audit Committee must be signed by the 
Chairman of the Audit Committee and at 
least contain the following information.
1) An opinion on the accuracy,  
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completeness and trustworthiness 
of the Company’s financial report,

2) An opinion on the adequacy of the 
Company’s internal control system,

3) An opinion on the compliance with 
the law on securities and exchange, 
the Stock Exchange of Thailand’s 
regulations, or the laws governing 
the Company’s business,

4) An opinion on the suitability of the 
auditor,

5) An opinion on the transactions that 
may lead to conflicts of interest,

6) The number of the audit committee 
meetings, and the attendance of 
such meetings by each committee                                                   
member,

7) An opinion or overview comment 
received by the Audit Committee 
from its performance of duties in 
accordance with the charter, and

8) Other transactions which, according 
to the Audit Committee’s opinion, 
should be known to the shareholders 
and general investors, subject to 
the scope of duties and responsibilities 
assigned by the Company’s Board 
of Directors; and

7) The Audit Committee shall report to the 
Board of directors, if any of the following                                        
transactions or actions be found or  
suspected to have significant impact 
to the Company’s financial status and 
operating results so the matter may be 
resolved within the time period that the 
Audit Committee deem appropriate:
1) a transaction which causes a  

conflict of interest;
2) any fraud, irregularity, or material                              

defect in an internal control  
system; 

3) any violation of the law on securities 
and exchange, the Stock of Exchange                                                                               
of Thailand’s regulations, or any 

other laws and regulations relating 
to the Company business.

If the Company board of directors or  
management fails to make a rectification within  
the period specified by the Audit Committee, any  
Audit Committee member shall report such  
transaction or act to the office of the Securities 
and Exchange Commission or the Stock Exchange 
of Thailand.

8) To perform any other act as assigned by 
the Company’s board of directors, with 
the approval of the Audit Committee.

Nomination and Remuneration Committee
As of December 31, 2016 the Nomination and 

Remuneration Committee consisted of 3 Directors 
as Follows;

 1. Mr. Taveeb Chardtumrong 
  President of the Nomination and  

  Remuneration Committee
 2. Mr.Wiboon Perm-Arayawong       

  Nomination and Remuneration Committee
 3. Mrs. Buskorn Liaummukda  

  Nomination and Remuneration Committee
  Secretary to the Nomination and  

  Remuneration Committee: 
  Mrs. Buskorn Liaummukda
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, 2016 the Risk Management 

Committee consisted of 5 Directors as follows;
1. Mrs. Buskorn Liaummukda   

 President of  the Risk Management Committee
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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 are at acceptable 
levels.

3.  To control and monitor the adoptions of 
the risk management policy to ensure in 
consistent with the policy approved by 
the Board of Directors.

4. To review the adequacy of the risk  
management policy and system, including 
the review of the implementation and 
effectiveness of the system.

5. To regularly update the Board of Directors 
on results of operation regarding areas 
to be improved in accordance with the 
prescribed policy and strategies. 

Executive Board
The Board of Directors has appointed the 

Executive Board to assist in providing advices and 
suggestions in its managerial responsibility and other 

matters assigned by the Board of Directors. As of 
December 31, 2016 the Company’s executive board 
consisted of 5 directors as follows;

1. Ms. Prathama Phornprapha 
 President of the Executive Board
2. Mr. Prapol Phornprapha  

Executive Director
3. Mr. Raksanit Phornprapha  

Executive Director
4. Ms. Penchan Klinboonnak  

Executive Director
5. Mrs. Buskorn Liaummukda 
 Executive Director
 Secretary to the Executive Board: 

Mrs. Buskorn Liaummukda

Authority and Responsibilities of the  
Executive Board 

1. To supervise the day-to-day management 
on behalf of the Company as to maximize 
Company’s benefits.

2. To formulate business plan, budget, and 
management structure and authority as 
assigned by the Board of Directors.

3. To conduct normal business transactions 
and enter into contractual obligation.

4. To manage the Company business and  
its affair in accordance with the Company  
Articles of Association, Shareholders 
approval and/or the Board of Directors’ 
approval.

5. To review and report quarterly financial 
statements which have been reviewed and 
approved by the Audit Committee to the 
Stock Exchange of Thailand and Securities 
and Exchange Commission of Thailand.

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

7. Having authority to approve and proceed 
as follows;

 7.1 Authorities to approve credit facilities 

Authority to approve 
credit facilities

Motorcycle
Motorcycle
Big Bike

Used Car
(Second hand car)

New Car Other Credits

Manager of Hire Purchase 100,000 650,000 700,000 1,500,000 75,000

Assistant Deputy Managing Director < 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

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; 

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 

Unit: Million Baht
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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 
eperiences 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;

1. The Company has implemented  
procedures regarding the use of confidential  
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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 2016, 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 2016, the Company and its subsidiaries 

paid auditor fee as follows:     

Unit: Million Baht

Name of Auditor Auditor fee Non-audit service fee

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

3.05 None

7.  Good Corporate Governance in other 
matters
During the years 2007 to 2016, 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 2016, 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.  

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.

In 2016, Thai Investors Association presented              
the Company with an “Investors’ Choice Award”  
together with 12 listed companies from total 565 
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 2016.
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CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

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 
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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.

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 2016, 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 compensat ion 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 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;
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- Development accord ing  
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.

- I n -house  Sem ina r ,  t he  
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.

- Va r ious  employee wel lness  
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 
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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.

- The employee recognition program 
with annual financial reward is 
launched to enhance morale and 
motivate outstanding employee 
performance and dedicated service 

•	 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  cons tant ly  

conducted CSR activities including collaboration 
with distributors to conduct motorcycle safety riding 
training in order to educate riders for riding safely in 
accordance to the traffic laws. 

2. In addition, the Company donated 
motorcycles to the Royal Thai Police and the Royal 
Thai Army and bio-diesel machines to the Royal Thai 
Police in order to promote alternative energy.

3. Donated to Phra Dabos Foundation, 
under His Majesty the King’s patronage, for the 
construction of new four stories building for Phra 
Dabos School.

4. Donated motorcycle engines to various 
vocational schools for technical students study. The 
Company policy is to promote safety workplace, 
without adverse impact to people, communities and 
environments by efficiently use of energy, water and 
electricity resources. 

5. In 2011, the Company helped flood 
victims by donating 15,000 emergency survival 
bags individually pack by the Company staffs. Over 
250 staffs of the Company and related companies 
volunteered to help the Red Cross and the Stock 
Exchange of Thailand to pack emergency survival 
bags for donating to flood victims.
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6. An incentive trip is one of the Company 
continual activities over the past 20 years, which aim 
to strengthen relationships between the Company 
managements and its business alliances. 

7. In 2012, the Company celebrated its 
40th Anniversary with a special prizes giveaway 
campaign worth 40 Million Baht for the Company 
motorcycle hire-purchase customers. 

8. In January 2014, the Company donated 
2,320 blankets to victim in Northern provinces and 
north-eastern part of the country.

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.

12. On December 13, 2016, the Company 
donated Baht 6,939 worth of sports equipment to 
Sinraesiam School in Kanchanaburi Province.

13. On January 7, 2017, the Company 
sponsored the 10K Mini Marathon “SPI & TK MINI 
MARATHON” to encourage exercise and a healthy 
lifestyle to the Company and related companies’ 
employees and also for charity. Total Baht 304,800 
has been raised for charity from running within  
a determined finish time and distance.

14. The Company donated 5,500 Relief 
bags worth Baht 700,000 for flood-affected residents 
in southern provinces

15. Due to severe flooding in the South 
affected the Company’s clients, relief measures was 
launched to help by not charging for late payment 
penalty or collection fee for clients in 10 flood- 
affected southern provinces which are Prachuap  

Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si 
Thammarat, Ranong, Krabi, Trang, Songkhla, Pattani 
and Yala . This is applied to the December 2016 and 
January 2017 installment.

•	 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

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. 
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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 Anti-Corruption 
scheme and monitor such implementation to be 
the most effective.

1.7 Provide appropriate channels 
of communication to the employees and other 
stakeholders to report suspicious circumstances in 
confidence of protection from punishment, unfair 
dismissal and transfer or any reprisals as well as a 
designed officer will be tasked with investigating all 

report received. 
2.	 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 whistle-blowers’ 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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INTERNAL CONTROL 
AND RISK MANAGEMENT

Report of the Audit Committee 
Thitikorn Public Company Limited places importance on efficient internal control and internal 

audit systems.  The Board of Directors has appointed the Audit Committee to assess the adequacy 
and appropriateness of the internal control system to ensure efficient and effective operations of the 
Company’s business.  This includes reliability of accounting system and financial reporting in order to 
safeguard the Company’s assets, mitigate risks whether due to fraud or error, and comply with relevant 
laws and regulations.

At the Board of Directors’ Meeting No. 4/2016 on November 10, 2016, 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 2016, 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 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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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 cost 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 cost 
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 
mutual agreement price. 

• Transaction with Napas Co., Ltd. considered 
of transportation expenses as mutual agreement 
price. 

• Transaction with company director considered  
of buy and sell vehicle as mutual agreement price
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MANAGEMENT DISCUSSION 
AND ANALYSIS

Thai economy continued to expand in 2016, 
export sector expanded 0.5% for the first time in four 
years due to global trade slowdown and the severe 
drought that plagued Thailand for three consecutive 
years had alleviated and improved. However, during 
the first half of 2016 major agriculture products 
had been produced at only small amount. In 2016, 
motorcycle sales increased for the first time in four 
years, however, automobile sales have declined for 
the fourth consecutive years. Motorcycle sales was 
1,738,254 units or 4.0% increased from 1,671,237 
units in 2015, while automobile sales was 768,788 
units or 3.9% decreased from 799,632 units in 2015. 
For the year 2016, motorcycle monthly sales was 
higher compared to the same month of the previous 
year for nine months. However, automobile sales 
was lower compared to the same month of the 
previous year for seven months due to low major 
crop prices including rice, corn, tapioca and palm 
oil which directly affected Thai farmers. Major crops 
(excluding rice) price directly correlates to crude 
oil price, crude oil price started to raise toward the 
end of 2016 will help improve agricultural sector in 
2017. Household debt is still persistently high level 
at 80% of GDP which have direct negative impact to 
domestic consumption. Tourism sector continued 
to grow and remain an important source of revenue 
to Thailand. Thai government already started its 
auction, award and preparation for several mega 

infrastructure projects in 2017 which expected to 
boost Thai GDP by additional 0.5% annually. In 2016, 
Thai economy grew at 3.2%. 

As at the end of 2016, the Company net 
hire purchase receivables, net loan receivables 
and Nano finance receivables were 7,723.8 Million 
Baht, or 6.5% increased from 7,252.4 Million Baht 
in 2015. Net motorcycle hire purchase receivables 
was 6,992.6 Million Baht, or 11.6% increased 
from 6,266.4 Million Baht at the end of 2015. Net  
automobile hire purchase receivables were 626.5 
Million Baht, 11.6% decreased from 810.4 Million 
Baht at the end of 2015. Net loan receivable was 
103.7 Million Baht, 40.9% decreased from 175.6 
Million Baht in 2015. The Company started booking 
Nano finance receivables since first quarter of the 
year 2016 (under TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.), and the 
receivables was 1.0 Million Baht at the end of 2016.

Operating results

Revenue 
Thai automotive industry continues to  

experience an economic slowdown since the  
second quarter of 2013 until recovery in the fourth 
quarter of 2015. For the year 2016, the Company’s 
total revenue was 3,371.3 Million Baht, decreased 
0.7% from 3,394.1 Million Baht in the previous year. 
The Company’s revenue by category is as follows; 
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2016 2015 2014 % 
YOY 

16-15

% 
YOY 

15-14
Million 
Baht

%
Million 
Baht

%
Million 
Baht

%

Hire-purchase income

Motorcycle hire-purchase 2,475.7 73.5 2,506.3 73.8 2,758.4 75.0 -1.2 -9.1

Automobile hire-purchase 41.7  1.2  47.0 1.4 66.1 1.8 -11.3 -28.9

Total hire-purchase income 2,517.4 74.7 2,553.4 75.2 2,824.5 76.8 -1.4 -9.6

Loan	receivables/Nano	finance

Loan receivables 44.4 1.3 13.1 0.4 238.9

Nano finance receivables 0.2 0.0

Other income

Sales of merchandises 20.1 0.6 31.1 0.9 21.0 0.6 -35.4 48.3

Fee income 52.0 1.6 54.9 1.6 51.0 1.4 -5.3 7.6

Bad debt recovery 328.3 9.7 384.9 11.3 423.0 11.5 -14.7 -9.0

Other * 408.9 12.1 356.8 10.6 359.6 9.8 14.6 -0.7

Total other income 809.3 24.0 827.7 24.4 854.6 23.2 -2.2 -3.1

Total revenue 3,371.3 100.0 3,394.1 100.0 3,679.1 100.0 -0.7 -7.7

Remark:  * Others includes service income, contract preparation fee, collection fee, service fee, interest income and others, additional  
 information are described in Note to Financial Statements No. 21 Other income

In 2016, total hire-purchase income was 
2,517.4 Million Baht, decreased 1.4% from 2,553.4 
Million Baht in the previous year. Motorcycle 
hire-purchase income was 2,475.7 Million Baht in 
2016, decreased 1.2% from 2,506.3 Million Baht 
in the previous year. Even though the motorcycle 
portfolio expanded from the previous year, revenue 
recognition of monthly installment is slower than 
the immediately recognition of promotion expenses. 
Automobile hire-purchase income was 41.7 Million 
Baht, decreased 11.3% from 47.0 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. Income 
from loan receivables and Nano finance were 44.4  
Million Baht and 0.2 Million Baht, respectively. Other 

income was 809.3 Million Baht, decreased 2.2% from 
827.7 Million Baht in the previous year mainly due to 
lower bad debt recovery as a result of improvement  
in receivables quality as well as decrease in other 
fee incomes. In 2016, hire-purchase income was 
accounted for 74.7%, income from loan receivables 
and Nano finance was accounted for 1.3%, and 
other income was accounted for 24.0% of the total 
revenue, respectively.

Expenses
Due to economic slowdown and highly  

competitive business environment the Company has 
maintained its policy to be strict on loan origination. 
The 2016 selling and administrative expenses was 
lower than the previous year due to improvement in 
receivables quality since the end of the year 2015 up 
to present. The Company expenses are as follows: 
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Million Baht 2016 2015 2014
% YOY 
16-15

% YOY 
15-14

Cost of sales 19.8 31.8 21.1 -37.7 51.0

Selling and administrative expenses 1,901.5 1,800.8 1,936.6 5.6 -7.0

Bad debt and provision for doubtful accounts 794.8 891.8 1,279.9 -10.9 -30.3

Loss on impairment of good will - 83.6 - -

Finance cost 120.2 153.8 211.6 -21.8 -27.3

Total expenses 2,836.3 2,961.8 3,449.1 -4.2 -14.1

In 2016, the Company total expenses were 
2,836.3 Million Baht, decreased 4.2% from 2,961.8 
Million Baht in the previous year. Costs of sales 
(motorcycles) was 19.8 Million Baht. Selling and 
administrative expenses were 1,901.5 Million Baht, 
increased 5.6% from 1,800.8 Million Baht in the 
previous year due to expansion of hire purchase 
portfolio. Higher promotion expenses was in line 
with sales increase as the Company has policy to 
recognize promotion expense immediately. 

Bad debt and provision for doubtful accounts 
was 794.8 Million Baht, decreased 10.9% from 891.8 
Million Baht in the previous year. This resulted by 
the Company’s policy to accelerated write off of bad 
debt and doubtful accounts for several consecutive 
years as well as stringent loan origination which 

contributed to continue improvement in customers 
credit quality.

In 2016, the Company average cost of borrowing  
was 3.3% per annum, interest expenses was 120.2 
Million Baht, decreased 21.8% from 153.8 Million 
Baht in the previous year, due to effective funding 
management for portfolio expansion. 

 
Net	profit	
In 2016, the Company net profit was 429.7 

Million Baht, increased 5.2% from 408.3 Million Baht 
in the previous year. Increase in net profit resulted by 
lower finance cost together with efficient operation  
and improvement of customers credit quality. 

Profitability ratios by category over the last 
three years are as follows: 

2016 2015 2014
Profitability Ratios

Interest	Income	(%) 34.2 34.2 33.6

Motorcycle hire purchase 37.3 38.5 38.1

Automobile hire purchase 5.8 5.2 5.6

Loan receivables 31.8 7.5

Interest	Expenses	(%) 3.3 3.9 4.1

Motorcycle hire purchase 3.3 3.9 4.1

Automobile hire purchase 3.3 3.9 4.1

Loan receivables 3.3 3.9

Spread	(%) 30.9 30.3 29.4

Motorcycle hire purchase 34.0 34.6 34.0

Automobile hire purchase 2.5 1.3 1.5

Loan receivables 28.5 3.6



Annual Report 2016  Thitikorn Public Company Limited 197

Financial Status 
Assets
At the end of 2016, the Company total 

assets were 8,611.4 Million Baht, increased 4.0% 

from 8,283.7 Million Baht in the previous year. The 
major increase was from hire purchase receivables 
especially motorcycle hire purchase which was in 
line with domestic motorcycle sales growth. 

Million Baht 2016 2015 2014
% YOY 
16-15

% YOY 
15-14

Motorcycle hire-purchase receivables -net 6,992.6 6,266.4 6,768.3 11.6 -7.4

Automobile hire-purchase receivables -net  626.5  810.4  999.5 -22.7 -18.9

Total hire-purchase receivables - net 7,619.1 7,076.8 7,767.8 7.7 -8.9

In 2016, the Company net hire-purchase 
receivables outstanding was 7,619.1 Million Baht, 
increased 7.7% from 7,076.8 Million Baht in the 
previous year. Net motorcycle hire-purchase  
receivables outstanding was 6,992.6 Million Baht, 
increased 11.6% from 6,266.4 Million Baht in the 
previous year, while net automobile hire-purchase 
receivables outstanding was 626.5 Million Baht, 
decreased 22.7% from 810.4 Million Baht in the 
previous year. The Company started its lending 
business since the third quarter of 2015 and at the 
end of 2016 net loan receivables was 103.7 Million 
Baht, decreased 41.0% from 175.6 Million Baht in 
the previous year. In addition, Nano finance business 
has been launched in the first quarter of 2016 (by TK 
Ngern Tan Jai Co., Ltd.) and Nano finance receivables 
was 1.0 Million Baht at the end of 2016.

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 exceeding 50,000 Baht and 600,000 Baht 
for motorcycle and automobile respectively. The 
Company, therefore, had less risk abided by the 
repayment of any specific contract. The Company 
has stringent policy for loan loss reserve, at the end 
of 2016 loan loss reserve was provided at 528.2  
Million Baht, or 6.4% of net hire-purchase  
receivables, net loan receivables and Nano finance 
receivables (before net off loan loss reserve) or 
390.1% coverage ratio compared with 6 months 
overdue receivables amounting to 135.4 Million Baht. 

In 2016, the Company had net hire-purchase 
receivables, loan receivables and Nano finance  
receivables (before net off loan loss reserve)  
classified by aging as follows: 

Unit: Million Baht

Account receivables
2016 2015 2014

Million 
Baht

%
Million 
Baht

%
Million 
Baht

%

Current 5,511.3 66.8 5,071.9 65.3 5,332.4 64.2

Overdue=1 month 1,205.0 14.6 1,150.4 14.8 1,282.5 15.4

Overdue 2-3 month 1,140.2 13.8 1,144.6 14.7 1,275.1 15.4

Overdue 4-6 month  260.0 3.2 273.4 3.5 310.5 3.7

Overdue 7-12 month  68.4 0.8 78.5 1.0 66.3 0.8

Overdue>12 month   67.1 0.8 52.2 0.7 35.8 0.4

Total receivables 8,252.0 100.0 7,770.9 100.0 8,302.6 100.0
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In 2016, account receivables overdue less 

than 3 months represented 95.2% of total  

receivables, increased from 94.8% in the previous 

year. Account receivables overdue more than 3 

months decreased to 4.8% from 5.2% in 2015 due 

to improvement of receivables quality resulted by 

the Company’s policy to focus on customers’ credit 

quality for its loan origination.

Liabilities 

In 2016, the Company managed its liquidity 

position and cost of fund by increased borrowing 

proportion in debenture and promissory notes in 

order to effectively manage its cost of fund.

At the end of 2016, the Company had total 

liabilities of 4,061.5 Million Baht, increased 2.5% 

from 3,962.4 Million Baht in the previous year due 

to portfolio expansion. Borrowing increased by  

issuance of debenture and promissory notes, the 

ratio between long term fixed interest rate borrowing 

(including the amount due within one year) vs short 

term borrowing for 2016 and 2015 stood at 91:9 and 

98:2, respectively. Details of borrowing by types over 

the last three years are as follows: 

Unit: Million Baht

Type of Loans
2016 2015 2014

Value % Value % Value %

Bank overdrafts 60.7 1.7 14.4 0.4 24.4 0.6

Promissory notes 268.3 7.3 50.6 1.4 656.2 14.9

Debenture  3,320.0 90.5 2,940.0 83.4 2,920.0 66.4

Long term loan 18.9 0.5 519.0 14.7 800.0 18.2

Total 3,667.9 100.0 3,524.0 100.0 4,400.6 100.0

Shareholders’	Equity

The Company profitable resulted by stringent 

credit approval process and expertise. The Company  

paid out 2015 dividend to shareholders in the 

amount of 200.0 Million Baht on May 18, 2016.

Change in shareholders’ equity during the fiscal 

years is as follows:
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Million Baht 2016 2015 2014
% YOY 
16-15

% YOY 
15-14

Equity  Balance as at the beginning of the year 4,321.3 4,002.6 4,013.9 8.0 -0.3

Add  Non-controlling interests 8.0 -100.0 -100.0

Add  Total comprehensive income for the year 428.6 408.7 195.7 4.9 108.8

Less  Dividend paid 200.0 90.0 215.0 122.2 -58.1

Equity  Balance as at the end of the year 4,549.9 4,321.3 4,002.6 5.3 8.0

At the end of 2016, shareholders’ equity stood 

at 4,549.9 Million Baht, increased 5.3% from 4,321.3 

Million Baht in the previous year, while retained 

earnings was 3,069.5 Million Baht, increased 8.1% 

from 2,839.8 Million Baht in the previous year. Debt 

to equity ratio (D/E) in 2016 and 2015 was 0.9 times 

and 0.9 times respectively. 

Auditor Fee
In 2016, the Company and its subsidiaries 

auditor fee is as follows:
Unit: Million Baht 

Name of Auditor Auditor fee
Non-audit 
service fee

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

3.05 None
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’  
RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL REPORT 

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

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 2016, that it has been prepared according to generally 
accepted accounting principles and related regulations.

 

 Dr. Chumpol  Phornprapha  Ms. Prathama  Phornprapha
 Chairman Managing Director
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REPORT
OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT
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sTaTEmEnTs Of
COmPREhENsIvE INCOmE
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